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CCDR-LVT garante que 
resíduos perigosos no 
Vale da Rosa 'não são 
da Metalimex' p2

Desfile de N. S. do Rosário 
fecha festas da padroeira 
dos pescadores p4

MONTIJO  
Hospital vai 
passar a ter ala 
psiquiátrica p13

SEIXAL 
Jovem desaparece 
na Ponta dos 
Corvos p13

Covid-19 faz 5 mortos 
em lares da região

Vitória volta ao trabalho com futuro 
indefinido e Bonfim em hasta pública

Vírus matou em Palmela e Barreiro. Centro Geriátrico em Setúbal com 
20 casos activos e Lar São José, no Barreiro, com 36 p2

Direito de superfície do estádio com valor base de 375 mil euros p3, 14 e 15
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Maria Carolina Coelho 

Vítima mortal residia 
n’A Casinha das Avós. 
Centro Geriátrico 
M.H.A.S., em Setúbal, 
já tem 20 infectados

MISERICÓRDIA DE SETÚBAL TEM CASO INCONCLUSIVO

Covid-19 mata utente 
em lar de Cajados 

Um utente do lar A Casinha das Avós, 
situado em Cajados, Palmela, que ha-
via testado positivo para Covid-19, 
“veio a falecer” no decorrer da pas-
sada semana, vítima do novo corona-
vírus. A informação foi confirmada a 
O SETUBALENSE pela Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo (ARSLVT), que garante que os 
restantes utentes e funcionários do 
lar já “foram testados”, sendo que os 
resultados deram todos “negativos”.

Também os residentes e funcio-
nários do Centro Paroquial Nossa 
Senhora da Anunciada, em Setúbal, 
“estão a ser testados pelo facto de 
terem estado em contacto com um 
caso positivo que entretanto nega-
tivou”, refere a mesma entidade. O 
SETUBALENSE tentou obter escla-
recimentos por parte do lar, mas até 
ao fecho desta edição não obteve 
qualquer resposta.

Depois de ter registado, também 
na passada semana, sete infectados 
com Covid-19, o Centro Geriátrico 
M.H.A.S, em Setúbal, viu esse núme-
ro aumentar para “20 casos activos”, 
dos quais “16 em residentes e 4 em 
profissionais” da instituição, avançou 
a administração regional de saúde. 
Do total de utentes infectados, no-
ve, segundo a ARSLVT, encontram-se 
internados.

Além da vítima mortal no lar em 
Cajados, a Covid-19 também já se 
revelou mortal para quatro utentes 
no Lar de São José, no Barreiro, con-
firmou a ARSLVT à agência Lusa. Na 
passada sexta-feira, este lar registava 
ainda “36 casos activos”, tratando-se 
de “26 residentes, dos quais 4 estão 
internados, e de 10 profissionais”. 
O surto foi detectado no início de 

Fernando Cardoso Ferreira, provedor da Misericórdia de Setúbal

DR

sexta-feira e vai ser testada amanhã. 
Os trabalhadores do lar também já fo-
ram testados e todos, até agora, de-
ram negativo”, afirmou. De momento 
“a utente encontra-se bem, sem sinto-
mas. As três companheiras de quarto 
encontram-se de quarentena”. 

Para Fernando Cardoso Ferreira, 
o maior risco de contágio “vem dos 
visitantes, dos fornecedores e dos 
trabalhadores”. “Por tudo o que se 
faça nunca se está livre de um pro-
blema destes, principalmente agora 
que começam a existir mais surtos. 
Nós apercebemo-nos porque alguns 
funcionários têm cônjuges numa de-
terminada empresa e, por exemplo, 
nesse local um colega deu positivo. 
Nesta situação acendem os procedi-
mentos de emergência e temos rea-
lizado testes rápidos, com resultados 
conhecidos em 15 minutos”, concluiu.

Mário Rui Sobral

Os resultados das 
análises feitas aos 
detritos perigosos   
devem ser anunciados 
ainda esta semana

As cerca de 30 mil toneladas de resí-
duos perigosos encontradas este ano 
no Vale da Rosa, em Setúbal, não per-
tencem à antiga empresa Metalimex. 

A garantia é dada por Teresa Al-
meida, presidente da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
da Região de Lisboa e Vale do Tejo 
(CCDR-LVT), entidade que pediu a 
realização de análises aos detritos há 
cerca de dois meses e meio, após a 
associação ambientalista ZERO ter 
denunciado o caso.

“Seguramente não são resíduos 
Metalimex”, afirmou, na passada 
sexta-feira, a responsável em res-
posta a O SETUBALENSE. 

Todas as conclusões dos testes rea-
lizados só devem, porém, ser conhe-

TERESA ALMEIDA GARANTE

“Resíduos no Vale 
da Rosa não são 
da Metalimex”

cidas nos próximos dias. “Penso que 
a Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) terá resultados até final desta 
semana [ontem]”, disse Teresa Al-
meida, que espera poder comunicar 
a informação detalhada durante esta 
semana.

Em Junho último, a associação ZE-
RO revelou a existência deste depó-
sito ilegal de materiais perigosos nas 
proximidades das antigas instalações 
da Metalimex, junto ao Complexo 
Municipal de Atletismo de Setúbal. 
E considerou tratar-se de escórias 
de alumínio que a antiga empresa 
importou da Suíça entre 1987 e iní-
cio da década de 1990 para o Vale 
da Rosa, com o intuito de produzir 
lingotes daquele material. O que 
nunca viria a acontecer já que a em-
presa, após batalha jurídica, acabou 
por ser intimada a recambiar os resí-
duos. Seriam, contudo, os governos 
português e suíço que, depois de um 
acordo, assegurariam em várias fases 
a operação de transporte das dezenas 
de milhares de toneladas daqueles 
resíduos para uma unidade fabril 
localizada em Lunen, na Alemanha, 
para adequado tratamento. O último 
carregamento foi realizado em De-
zembro de 1998.

Autarquia duvidou sempre
A ligação entre os detritos agora en-
contrados e os da antiga Metalimex é 
agora descartada pela presidente da 
CCDR-LVT. De resto, essa hipótese le-
vantou, desde a primeira hora, muitas 
dúvidas quer a Teresa Almeida quer 
à Câmara Municipal de Setúbal, que 
havia sido informada por munícipes 
da existência do depósito destes re-
síduos no passado mês de Fevereiro.

A autarquia identificou o Millen-
nium BCP como proprietário do ter-
reno onde se encontram as quase 30 
mil toneladas de detritos e notificou 
a instituição bancária para proceder 
à limpeza do local.

A denúncia da ZERO levou o Mi-
nistério do Ambiente a abrir uma in-
vestigação ao caso. Os resultados das 
análises aos resíduos vão determinar 
o rumo a dar aos materiais.

Teresa Almeida, presidente da 
CCDR-LVT

Agosto. No total foram contabiliza-
dos 38 casos em residentes e 14 em 
funcionários.

Misericórdia de Setúbal aguarda 
novo teste a caso inconclusivo
No lar Dr. Paula Borba, da Santa Ca-
sa da Misericórdia de Setúbal, foi na 
passada semana registado um caso 
inconclusivo de Covid-19 referente 
a uma utente de 97 anos, depois de 
“uma funcionária, que já não colabo-
ra na instituição, ter dado positivo”, 
esclareceu o provedor Fernando Car-
doso Ferreira. “O que aconteceu foi 
que a utente tem um teste positivo e 
um negativo. Dos 95 residentes mais 
ninguém deu positivo. Participámos 
a situação à autoridade pública que 
veio e fez testes. Em seguida fizemos 
nós o teste à utente e deu negativo. 
A senhora foi testada novamente na 
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EXTRACTO
 
-------Certifico, para efeitos de publicação que, no dia dezoito de agosto de dois mil e vinte, foi 
lavrada, no Cmiório Notarial no Barreiro do Dr. Carlos José Albardeiro Barradas, a folhas 
setenta e um, do livro cinquenta e dois - C, de escrituras diversas, uma escritura de justificação, 
tendo por justificante: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------António José de Matos, NIF 128171910, natural da freguesia de São Sebastião, concelho 
de Beja, casado com Maria Luísa de Sousa Matos, sob o regime da comunhão de adquiridos, com 
residência habitual e domicílio fiscal na Rua Central, Vivenda Maria Luísa, Quinta das Gateiras, 
Quinta da Lomba, Santo André, Barreiro, portador do cartão do cidadão número 07696178, válido 
até 24/06/2029, emitido pela República Portuguesa. ----------------------------------------
------- Que, o justificante, devidamente autorizado por sua referida mulher, declarou: ----------
------- Que é dono e legitimo possuidor com exclusão de outrém, do prédio urbano, composto de 
parcela de terreno, para fins não construtivos, com a área de trezentos e cinquenta e seis virgula 
noventa metros quadrados, sito na Rua do Sacrifício, Rua Central, Quinta das Gateiras, hoje da 
União das freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena, antes freguesia de Santo 
André e mais anteriormente freguesia do Lavradio, concelho do Barreiro, a confrontar a Norte com 
Luís Joaquim Godinho Morato, a Sul com a Rua Central, do nascente com António José de Matos 
e a Poente com a Rua do Sacrifício, inscrito na matriz sob o atiigo 5593 da união das freguesias do 
Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena, com o valor patrimonial tributário de € 1.490,00, ------ 
Que o referido imóvel faz parte do prédio misto, (do qual é a desanexar da respetiva parte rústica), 
sito em Guarda da Verderena, Alto da Paiva, da União das freguesias de Alto do Seixalinho, Santo 
André e Verderena, antes freguesia do Lavradio, concelho do Barreiro, descrito na Conservatória do 
Registo Predial do Barreiro o sob o número novecentos e treze, da freguesia do Lavradio, inscrito 
na matriz rústica sob o artigo 21 da Secção E, da União das freguesias de Alto do Seixalinho, Santo 
André e Verderena, ( donde é a retirar) e na matriz urbana sob o artigo 940, da União das freguesias 
de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena, (anterior artigo 871 da freguesia de Santo André e 
mais anteriomente artigo 3421 da freguesia do Lavradio. ----------------
----- Que, a referida parcela de terreno com área de trezentos e cinquenta e seis virgula noventa 
metros quadrados, foi adquirida pelo aqui justificante, António José de Matos, ao tempo solteiro, 
maior, tendo casado posteriormente com a terceira outorgante sob o indicado regime, estado que 
mantém, através de doação verbal, efetuada no ano de mil novecentos e setenta e dois por sua mãe, 
Ivone Maria de Matos, residente que foi na Rua de Damão, nº 26, 1º esquerdo, na Quinta da Lomba, 
Santo André, Barreiro, por conta da respetiva quota disponível, parcela de terreno essa já então 
devidamente individualizada e delimitada, sem que no entanto ficasse a dispor de título formal que 
lhe permita proceder ao registo na conservatória do registo predial. ----------------------
-------Que o justificante está na posse do identificado imóvel - devidamente delimitado e demarcado 
- , há mais de vinte anos, sem a menor oposição de quem quer que seja, desde o seu inicio, posse 
que sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente, com conhecimento de toda a gente, com 
ânimo de quem exerce direito próprio, sendo por isso uma posse pública, pacifica, contínua, pelo 
que adquiriu o referido imóvel por usucapião, não tendo assim, documentos que lhe permitam fazer 
prova da aquisição pelos meios extrajudiciais normais. 
-------Está conforme. -------------------------------------------------------------------------------------------

Barreiro, dezoito de agosto de dois mil e vinte.  
O Notário, 

Conta registada sob o Nº 2/4041/2020 
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pública.
A execução da primeira fase 
de uma obra para construção 
de ramais de água motiva a 
interdição, diariamente entre 
as 08h00 e as 17h00, daquela 
via compreendida entre a Rua 

do Fisco e o Largo Dr. António 
Soares.
Como alternativa, a autarquia 
indica que os automobilistas 
devem utilizar as ruas do Fisco, 
Maria Assunção Casquilho 
Rasteiro e da Misericórdia.

Rua da Nogueira 
em Azeitão, 
encerrada ao 
trânsito

A Rua da Nogueira, em Vila 
Nogueira de Azeitão, concelho 
de Setúbal, está encerrada ao 
trânsito automóvel a partir de 
hoje e por um período previsto 
de três semanas em virtude da 
realização de operações na via 
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Francisco Alves Rito

MUNICÍPIO TEM HIPOTECA

Direito de superfície do 
Estádio do Bonfim em hasta 
pública por 375 mil euros

O direito de superfície do Estádio do 
Bonfim, incluindo as zonas das bilhe-
teiras e do bingo, estão à venda por 
375 mil euros. O anúncio da hasta 
pública foi publicado sexta-feira, no 
jornal ‘Público’, pelo administrador 
de insolvência da empresa ‘Ventos 
de Negócio – Empreendimentos e 
Investimentos Imobiliários, Lda”, so-
ciedade do universo da antiga Pluripar 
do empresário Emídio Catum.

A abertura de proposta está mar-
cada para dia 1 de Setembro, sendo 
admitidas propostas de valor inferior, 
embora o administrador de insolvên-
cia se reserve o direito de não vender 
nesse caso.

O anúncio da venda dos direitos de 
superfície do estádio surgem quase 
dois meses depois de a Câmara Mu-
nicipal de Setúbal ter aprovado, em 
início de Julho, a decisão de ficar com 
esses direitos.

O município chegou a acordo com o 
banco BCP para ficar com os créditos 
hipotecários que a instituição bancária 
detinha no Bonfim e aceitação desses 
créditos, mediante o pagamento de 
300 mil euros, que foi aprovada por 
unanimidade em reunião da Câmara 
de Setúbal.

“O direito de superfície sobre os ter-
renos do Bonfim é entregue à Câmara 
Municipal por cedência de um crédito 
hipotecário detido pelo Banco Comer-

cial Português (Millennium BCP) sobre 
aqueles bens”, anunciou a autarquia, 
através de uma nota de imprensa, no 
dia 3 de Julho.

“A autarquia assume a posse do di-
reito de superfície dos terrenos onde 
está edificado o estádio, permitindo 
que o clube [Vitória de Setúbal] man-
tenha a sua plena utilização”, acres-
centava a mesma nota.

O Estádio do Bonfim estava one-
rado desde 2004 por um direito de 
superfície, constituído pelo Vitória 
Futebol Clube a favor a sociedade 
comercial ‘Ventos de Negócio’ e, de 
acordo com a autarquia, “sobre o di-
reito de superfície incidem várias hipo-
tecas e várias penhoras, quer a favor 
de entidades públicas, quer a favor de 
entidades privadas, num valor global 
superior a 10 milhões de euros”.

A Câmara de Setúbal referia ainda 
que o “crédito é cedido pelo valor de 
300 mil euros, com pagamento a rea-
lizar, em primeira instância, mediante 
compensação de uma dívida tributá-
ria, em concreto, por dedução no valor 
de Taxa pela Realização, Manutenção 
e Reforço de Infraestruturas Urbanís-
ticas (TRIU)”.

Ao que O SETUBALENSE apurou, os 
direitos hipotecários já detidos pelo 
Município de Setúbal, relativos a lo-
tes no Bonfim, ascendem a 2,1 milhões 
de euros pelo que a venda em hasta 
pública não deverá impedir a Câma-
ra Municipal de conseguir ficar com 
o direito de superfície do estádio. É 
que além de as hipotecas serem ante-
riores à venda em curso, o facto de o 
direito de propriedade estar onerado 
pode afastar eventuais interessados 
na compra. 

O SETUBALENSE questionou a 
Câmara de Setúbal sobre a venda em 
hasta pública mas a presidente Dores 
Meira não quis prestar declarações so-
bre o assunto.

Vendedor é empresa 
insolvente, mas 
hipoteca já é da Câmara 
de Setúbal. Se aparecer 
comprador ficará com 
imóvel onerado

A abertura 
de propostas 
para compra 
do direito de 
superfície do 
Estádio do 
Bonfim e do 
bingo está 
marcada para 1 
de Setembro
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Humberto Lameiras

Festas de Nossa 
Senhora do Rosário de 
Troia desafia população 
a engalanar janelas e 
varandas com colchas

PADROEIRA DOS PESCADORES

Imagem de Nossa Senhora do Rosário 
percorre hoje as ruas da cidade

As Festas de Nossa Senhora do Rosá-
rio de Troia, uma das tradições mais 
vincadas de Setúbal, terminam hoje, 
dia 24 de Agosto, com o círio fluvial 
de retorno à cidade.

A imagem de Nossa Senhora do 
Rosário de Troia parte da Caldeira às 
17h00, e passa pelo meio do Sado pa-
ra evitar a aglomeração de pessoas na 
zona ribeirinha a aguardar a chegada 
das embarcações, isto no âmbito das 
medidas de contenção da pandemia 
Covid-19.

Para que os setubalenses possam 
dar as boas-vindas à imagem da pa-
droeira dos pescadores, esta será 
transportada de carro, numa procis-
são automóvel que percorre várias 
ruas da cidade, com saída da Doca das 
Fontainhas às 19h00.

Após passar pela Avenida Luísa To-
di, a caravana prossegue para a Fonte 
Nova, com passagem pelas praças 
Marquês de Pombal e Machado dos 
Santos e ruas Paulino de Oliveira e 
José Carlos da Maia.

A procissão sobe, depois, a Aveni-
da S. Francisco Xavier em direcção 
às ruas Batalha do Viso e Associação 
de Moradores, Praça da Reboreda e 
ruas Nossa Senhora dos Aflitos, Nossa 
Senhora do Carmo e Alves da Silva. 
Segue-se passagem pela Avenida Ge-
neral Daniel de Sousa, ruas Fernando 
Santos e Jorge de Sousa, avenidas 
Alexandre Herculano e Guiné-Bissau 
e Praça do Brasil.

A caravana automóvel que trans-
porta a imagem de Nossa Senhora 
do Rosário de Troia segue pela Rua 
António José Batista em direcção à 
Praça de Portugal de onde prossegue 
para a Avenida Infante D. Henrique e 
Praça Olga Morais Sarmento.

Em seguida a procissão entra no 
Bairro Afonso Costa peça Praça D. 

Festa presta homenagem aos pescadores

ARQUIVO

Paio Peres Correia e passa pela Rua 
São João de Deus rumo aos bairros 
da Camarinha, Vale do Cobro, de 
onde prossegue pela Avenida Bairro 
da Liberdade e ruas Eça de Queiroz 
e Libânio Braga.

A caravana automóvel percorre, 
depois, as avenidas Bento de Jesus 
Caraça, Soeiro Gomes e da Bela Vista 
e prossegue para as zonas do Fara-
lhão e Praias do Sado.

De regresso à cidade, a procissão 
segue pela Avenida D. Manuel I, ruas 
D. Pedro Fernandes Sardinha, Es-
tevão de Liz Velho, Camilo Castelo 
Branco e Fontaínhas e termina, após 
passagem pelo Jardim do Quebedo, 
na Igreja de São Sebastião.

A organização, composta por uma 

comissão própria para estas festas, 
Câmara de Setúbal e outras entida-
des, desafia a população a “enfeitar as 
janelas com colchas e a saudar a pas-
sagem da imagem de Nossa Senhora 
do Rosário de Troia com lenços bran-
cos e flores”. Ao mesmo tempo, alerta 
que é “obrigatório o uso de máscara 
para a participação em todos os even-
tos, incluindo os que se realizam ao 
ar livre, bem como a desinfecção das 
mãos e o cumprimento do distancia-
mento físico”.

As Festas de Nossa Senhora do Ro-
sário de Troia, que começaram a 19 de 
Agosto, devido à pandemia tiveram 
alterações à programação, a fim de 
cumprir as directrizes das autorida-
des de saúde. Uma das alterações foi 

ATÉ DIA 31

“Rota do Pitéu” 
recupera 
tradições

A “Rota do Pitéu”, evento gastro-
nómico que envolve 18 estabeleci-
mentos de restauração de Setúbal e 
Azeitão, e tem por intuito recuperar 
iguarias tradicionais da região, está 
a decorrer até 31 de Agosto, com a 
apresentação diária de um petisco 
em cada um dos espaços aderentes.

Esta nova mostra gastronómica de-
dicada a pitéus de influência tradicional 
sadina, é promovida pela Câmara de 
Setúbal "com os pitéus a terem o valor 
fixo de 3,5 euros durante o evento”, 
refere a autarquia em comunicado.

A 490 Taberna STB propõe croque-
tes de choco, enquanto a sugestão de 
As Machadas é miniespetadas de ca-
marão, e o Bardo Taberna Medieval tem 
asinhas de frango com molho de ervas.

A “Rota do Pitéu” passa ainda pelo 
Botânica Tapas e Petisco, que da se-
lecção de tapas da ementa habitual 
elegeu pimentos padron para este 
evento gastronómico.

A proposta do Café Arco Íris é moe-
las, iguaria que pode ser degustada 
também no Café Europa.

O Corktale viaja até aos sabores 
da Suécia com a recomendação de 
batata sueca recheada com queijo 
da ilha e presunto. O choco frito é 
rei na Flórida Cervejaria. Já no Mos-
catel Setúbal Experience a proposta 
é bifana com molho de moscatel, e na 
Petisqueira Brandão é de provar sa-
lada de ovas. A Petisqueira O Manuel 
também aderiu ao certame e propõe 
pataniscas de polvo.

No Pinga Amor destaque para o ca-
racol e na República Azeitão, onde é 
possível picar alheira com batata frita, 
pickles e azeitonas.  É de provar ancho-
vas em conserva e pão com manteiga 
na Taberna do Fernando dos Jornais.

A passagem pela Taberna do Largo é ou-
tra das sugestões, para provar pataniscas 
de chouriço, enquanto na Tasca do Choco 
as propostas são paté de choco, patanisca, 
rissol e empada de choco, com molho de 
choco e tostas. Na Tasca do Galo é reco-
mendada a bifana com queijo no pão.

A viagem gastronómica da “Rota 
do Pitéu”, com o objectivo de “contri-
buir para alavancar a economia local 
da restauração”, tem ainda pires de 
camarão, aproximadamente 120 gra-
mas, na Tasca do Zé Maria.

Várias vias de Setúbal estão hoje 
condicionadas ao trânsito entre 
as 18h30 e as 21h30, devido à 
Procissão em Honra de Nossa 
Senhora de Troia.
São a Avenida Luísa Todi, as 
praças Marquês do Pombal, 
Machado dos Santos, as ruas 
Paulino de Oliveira e José Carlos 
da Maia, Avenida São Francisco 
Xavier e as ruas Batalha do Viso 
e Associação de Moradores.
A procissão passa ainda na Praça 
da Reboreda, ruas Nosso Senhor 
dos Aflitos, Nossa Senhora do 
Carmo e Alves da Silva, Avenida 
General Daniel de Sousa, ruas 
Fernando Santos, Jorge de Sousa 
e avenidas Alexandre Herculano 
e República da Guiné-Bissau.
Segue depois pela Praça do 
Brasil, Rua António José Batista, 
Rotunda dos Quatro Caminhos, 
Praça de Portugal, Avenida Infante 
D. Henrique, Praça Olga Morais 
Sarmento, ruas D. Paio Peres 
Correia e Fernando Lopes Graça, 
Avenida da Liberdade e ruas Eça de 
Queiroz e Libânio Braga.
Avenidas Bento de Jesus Caraça, 
Soeiro Pereira Gomes, da Bela 
Vista, D Manuel I, as ruas D. 
Pedro Fernandes Sardinha, 
Estevão Liz Velho, Camilo 
Castelo Branco e das Fontainhas, 
o Jardim do Quebedo e o Largo 
de São Domingos. 

Trânsito 
Procissão 
obriga a 
condicionamento 
de artérias 

a não realização do acampamento na 
Caldeira, e apenas aconteceram as 
cerimónias religiosas, em Setúbal e 
Troia, com um número limitado de 
participantes.  

Foi ainda proibida a permanência 
de embarcações na Caldeira de Troia, 
entre os dias 21 e 24.



A Câmara Municipal de Setúbal 
publicou um despacho através 
do qual possibilita que os 
estabelecimentos de comércio a 
retalho e de prestação de serviços, 
instalados no concelho, funcionem 
no horário das 10h00 às 22h00.
Esta decisão traduz um 

prolongamento do horário 
para aqueles estabelecimentos 
específicos, no entanto, os restantes 
continuam sob as regras especiais 
aplicáveis ao respectivo sector de 
actividade previstas anteriormente 
pela Direcção-Geral da Saúde.
Uma medida tomada ao abrigo 

da competência conferida pelo 
Governo aos presidentes de câmara 
da Área Metropolitana de Lisboa 
na Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 63-A, de 14 de Agosto, 
que obteve pareceres favoráveis 
da autoridade local de saúde e das 
forças de segurança.

Comércio e 
serviços abertos 
até às 22h00

15 
Euros

Não perca, compre já!
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Ana Martins Ventura

Esta quarta-feira a 
noite é de “Amores 
na Clandestinidade”, 
apresentada pela 
companhia Hotel Europa

PEÇAS, CONVERSAS E DANÇA

Festa do Teatro em cena até 29 de Agosto
com 30 espectáculos em vários palcos da cidade

A Festa do Teatro 2020 – XXII Festi-
val Internacional de Teatro de Setúbal 
permanece nos palcos da cidade até 
dia 29 de Agosto, com organização 
do Teatro Estúdio Fontenova, em 

parceria com a Câmara Municipal. 
Este ano, o programa que teve início 
na passada sexta-feira, inclui cerca 
de trinta actividades, entre as quais 
duas estreias.

Hoje, a Companhia Mascarenhas-
-Martins apresenta “Há Dois Anos 
que Eu Não Como Pargo”, no auditó-
rio da Escola Secundária Sebastião da 
Gama e no mesmo palco o Monstro 
Colectivo interpreta “Liquefacção – 
Natureza Viva com Frutas”.

Amanhã, a Festa do Teatro conta 
com a participação da companhia es-
panhola Albadulake, que sobe ao palco 
do Fórum Luísa Todi com “Genoma B”.

No dia 26, Carla Madeira interpreta 
“Maman” em A Gráfica e a companhia 
Hotel Europa, apresenta “Amores na 
Clandestinidade”. A 27 de Agosto o 
Teatro do Noroeste mostra o seu 
“Rottweiler”, no Fórum Luísa Todi. 
E no mesmo dia Edu Manazas sobe 
ao palco colocado no pátio da Escola 
Sebastião da Gama, com o espetáculo 
de circo performativo “Out Of Stock”.

A 28, Filipa Santana pinta o auditório 
da Sebastião da Gama de “Azul” e no 
mesmo palco Algures – Colectivo de 
Criação apresenta “No Fio do Azeite”.

No dia 29 a Festa do Teatro encera 
com o tango de Remexido, na Casa da 

Cultura. Loup Solitaire leva “Damas da 
Noite, Uma Farsa de Elmano Sancho” 
ao palco do Fórum Luísa Todi e “Lá, 
lá, lá, lá, lá” é apresentado pelo Teatro 
Plage, no auditório da Sebastião da 
Gama. Um espectáculo dedicado a 
bebés dos 6 aos 36 meses.

Para além do palco
Este ano a Festa do Teatro propor-

ciona ainda a oportunidade de assistir 
a cinco curtas-metragens, nomeada-
mente “Flumen”, “O Tapete Mágico”, 
“Tivessem Ficado em Casa, Seus 
Anormais”, “Equinox” e “Time To Be 
a Boy”, exibidas esta terça-feira em A 

Gráfica, através de uma parceria com 
a Young South Film Festival.

No dia 26 a Casa da Baía recebe 
conversas sobre a arte do teatro. E a 
festa prossegue ao longo da semana 
com um apontamento musical do 
setubalense Renato Sousa, marca-
do para dia 28, em frente da Casa da 
Cultura. No dia 29, a contadora de es-
tórias, Rita Sales, apresenta “Contos 
do Mediterrâneo”, no Bonfim.

Outras actividades paralelas in-
cluem a instalação “Passo a Passo” e 
“Vozes que Pulsam”, de Paula Moita, 
ambas apresentadas na Escola Secun-
dária Sebastião da Gama.
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Autarquia planeia investir 7,8 milhões
na requalificação  da Salmoura  

A Revisão do Plano Director Municipal 
(PDM) de Setúbal inclui a proposta de 
Plano de Pormenor da Salmoura desti-
nado à qualificação “sustentada” desta 
área territorial em Azeitão, que consi-
dera um programa de investimentos.

O documento já foi apresentado à 
população, e está em discussão pú-
blica até 27 de Agosto, com os do-
cumentos técnicos disponíveis para 
consulta na página do município e no 
atendimento do Departamento de 
Urbanismo da autarquia, instalado 
no Edifício Ciprestes, e no Gabinete 
Municipal de Azeitão.   

O plano urbanístico incide numa 
unidade operativa de planeamento e 
gestão “com 147,5 hectares, delimita-

Humberto Lameiras

Plano incide numa 
unidade operativa de 
planeamento e gestão 
com 147,5 hectares no 
âmbito da Revisão do 
PDM de Setúbal

ÁREA EM AZEITÃO TERMINA DISCUSSÃO PÚBLICA A 27 DE AGOSTO

DR

da pela Câmara Municipal de Setúbal 
no âmbito da Revisão do PDM, com 
um plano de investimentos de 7,8 
milhões de euros a concretizar num 
espaço temporal de 15 anos”.

“Este plano de pormenor estabele-
ce o regime de uso do solo para a área 
de intervenção, definindo o modelo 
de ocupação territorial, a organiza-
ção das redes e sistemas urbanos e 
as regras de ocupação, transforma-
ção e utilização do solo”, adiantou a 
presidente da Câmara Municipal de 
Setúbal, Maria das Dores Meira.

Este instrumento de gestão urba-
nística, apresentado publicamente 
na Escola Básica da Brejoeira, assenta 
em “quatro objectivos estratégicos, 
nos quais se encaixam acções estru-
turantes no que respeita aos sistemas 
ambiental, económico, sociocultural 
e urbano da zona da Salmoura”.

Entre as propostas apresentadas, a 
autarquia destaca a possibilidade de 
“regularização de várias construções 
afectas aos usos habitacional, indus-
trial e de equipamentos actualmente 
existentes naquela área da freguesia 
de Azeitão”.

“É uma situação que urge corrigir, 

Maria das Dores Meira afrma que este plano de pormenor vai definir o modelo de ocupação territorial na zona da Salmoura

Setúbal, Vasco Raminhas, explicou 
que esta “é uma área do concelho 
muito parcelar, com as designadas 
‘quintinhas’, e, apesar de estar clas-
sificada como solo rústico, sempre 
foi possível construir”.

Neste território, adiantou o téc-
nico municipal, assistiu-se “a uma 
densificação muito forte, sem o 
acompanhamento da construção 
das infra-estruturas básicas”, situa-
ção que agora “se pretende rectificar 
e com ganhos de a nível ambiental, 
nomeadamente com a eliminação 
de fossas sépticas e protecção de 
aquíferos subterrâneos”. 

Ao nível da infra-estruturação e 
requalificação do território, “gran-
de parte do investimento municipal 
preconizado está destinado para a 
execução de redes de abastecimento 
de água, de saneamento e de drena-
gem de pluviais, assim como de infra-
-estruturas de electricidade, de gás 
e de telecomunicações”, esclarece a 
autarquia em comunicado.

Está ainda considerada a constru-
ção de “áreas de circulação pedonal 
e de espaços verdes de recreio e de 
lazer, a par da reabilitação da rede 
rodoviária, com novas soluções de 
mobilidade urbana, incluindo troços 
com ciclovia, e a definição de bolsas 
de estacionamento público, num to-
tal de 825 lugares”.

A execução do Plano de Porme-
nor da Salmoura considera a ex-
pansão do aglomerado industrial, 
com destaque para a Fábrica da 
Coca-Cola, a qual poderá aumen-
tar a capacidade de armazenagem 
e produção, “tornando-a mais com-
petitiva no contexto ibérico”, frisou 
a presidente da Câmara. 

Na esfera de investimentos, muni-
cipais e privados, está também con-
templada a ampliação da unidade de 
ensino especial “Rumo ao Sucesso” 
e da residência geriátrica “Conforto 
dos Avós”, assim como a criação de 
novos equipamentos, como zonas de 
comércio de baixa densidade e áreas 
de lazer. 

Para a presidente da Junta de Fre-
guesia de Azeitão, Celestina Neves, 
o trabalho realizado na elaboração 
deste novo instrumento de gestão 
urbanística “é um passo importante 
para resolver uma área da freguesia 
e que culmina com a valorização de 
Azeitão”.

Para a elaboração do Plano 
de Pormenor da Salmoura, a 
Câmara de Setúbal “estabeleceu 
um contrato pa ra planeamento 
com a Coca-Cola, o Externato 
Rumo ao Sucesso e a Meta-
lúrgica Central de Alhos Vedros, 
que asseguraram a contratação 
de uma equipa projectista e 
demais encargos financeiros”, 
refere a autarquia.

O Plano de Pormenor da 
Salmoura foi elaborado pela 
empresa Arquiso ma, Ferreira 

Contrato Plano teve em
conta instituições locais

Pinto e Associados, em estreita 
colaboração com a Divisão de 
Planeamento Urbanístico do 
De partamento de Urbanismo da 
Câmara Municipal de Setúbal. 

Após o período de discussão 
pública, “são ponderados e 
intro duzidos, caso se justifique, 
ajus tamentos à proposta a este 
plano e ao Rela tório Ambiental, 
os quais devem ser apreciados 
em Setembro pela Assembleia 
Municipal de Setúbal para posterior 
publicação em Diário da República".

até porque é fulcral para uma evo-
lução sustentada do território”, ad-
vertiu a arquitecta e coordenadora 
da equipa técnica responsável pela 
elaboração do plano, Maria Antonie-
ta Bastos. “Apenas 24% das parcelas 
dispõem das devidas licenças de uti-
lização”, frisou.

O Plano de Pormenor da Salmoura 

considera a classificação de grande 
parte dos 147,5 hectares sujeitos a 
intervenção como “solo urbano, re-
sultado da desafectação de parcelas 
da Reserva Agrícola Nacional, o que 
vai permitir avançar com novas solu-
ções urbanas”.

O chefe da Divisão de Planeamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de 
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EXTRACTO 
-------Certifico, para efeitos de publicação que, no dia sete de agosto dois mil e vinte, foi lavrada, no Cartório 
Notarial no Barreiro da Dra. Aniana Coelho Serra Bilimória, a folhas oitenta e dois, do livro cento e vinte e 
seis - A, de escrituras diversas, uma escritura de justificação, tendo por justificantes:----------------------------------
-------Florindo Gato Rodrigues, NIF 138372284, natural da freguesia de Sesimbra (Castelo), concelho de 
Sesimbra e mulher Ludovina Maria Miguel Canteiro Rodrigues, NIF 138372292, natural da freguesia de 
Sesimbra (Castelo), concelho de Sesimbra, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes na 
Estrada Nacional 379, Zambujal de Cima, Sesimbra. ---------------------------------------------------------------------
-------Que, os justificantes, declararam:------------------------------------------------------------------------------------
-------Que, são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrém, do prédio urbano, composto de rés-do-
chão, para habitação e arrecadação, com superfície total e coberta de sessenta e três metros quadrados, sito em 
Zambujal, freguesia de Sesimbra (Castelo), concelho de Sesimbra, a confrontar, do Norte, do Sul, do Nascente e 
do Poente com Mariana Balbina, ainda por descrever na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra, inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo 1114, com valor patrimonial tributário atribuído de € 28.602,70. 
-------Que atribuem a este imóvel o respetivo valor patrimonial. ---------------------------------------------------------
-------Que os aqui justificantes, Florindo Gato Rodrigues e mulher Ludovina Maria Miguel Canteiro 
Rodrigues, adquiriram o referido imóvel através de partilha verbal, efetuada no ano de mil novecentos e noventa 
e oito, com os demais interessados na herança aberta por óbito de Dolores Rodrigues Gato e Ilídio Rodrigues, 
pais do aqui justificante, Florindo Gato Rodrigues, casados que foram entre si sob o regime da comunhão geral 
de bens, residentes que foram em Zambujal, Sesimbra, sem que no entanto ficassem a dispor de titulo formal 
que lhes pennita o respetivo registo na Conservatória do Registo Predial mas, desde logo, entraram na posse 
e fruição do referido imóvel, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, 
nomeadamente, utilizando-o para habitação, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respetivos 
encargos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------Que os justificantes, Florindo Gato Rodrigues e mulher Ludovina Maria Miguel Canteiro Rodrigues, 
estão na posse do identificado imóvel há mais de vinte anos, sem a menor oposição de quem quer que seja, 
desde o seu inicio, posse que sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, com conhecimento de toda 
a gente, com ânimo de quem exerce direito próprio, sendo por isso uma posse pública, pacífica, contínua, pelo 
que adquiriram o referido imóvel por usucapião, não tendo assim, documentos que lhes permitam fazer prova 
da aquisição pelos meios extrajudiciais normais. --------------------------------------------------------------------------
-------Está conforme. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Barreiro, sete de agosto de dois mil e vinte.  
A Notária, 

Conta registada sob o Nº 2/3890/2020 

O Setubalense edição nº 449 - 24/08/2020
EDITAL 

MARIA DAS DORES MARQUES BANHEIRO MEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DO CONCELHO DE SETÚBAL: ----------------------------------------------------------------------------------------

FAZ PÚBLICO, nos termos do n.º 1 do art.º 56.º da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal 
de Setúbal, em reunião ordinária realizada em 12 de agosto de 2020, deliberou atribuir os seguintes topónimos:

1. Deliberação n.º 249/20 – Proposta n.º 16/2020 – DURB/DIPU/GASIG – Atribuir o topónimo Rua 
Francisca Romana (Benemérita – 1978) ao arruamento perpendicular à Estrada de Campinos - 
Serralheira, Freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra.

2. Deliberação n.º 250/20 – Proposta n.º 17/2020 – DURB/DIPU/GASIG – Atribuir os topónimos Rua Círio 
da Arrábida e Rua Orlando Curto (Presidente da Câmara Municipal de Setúbal – 1928 – 2013) 
aos arruamentos situados entre o Km 19,143 e o Km 26,900 da anterior Estrada Nacional 379-1, Parque 
Natural da Arrábida, União das Freguesias de Setúbal  e União das Freguesias de Azeitão.      

3. Deliberação n.º 251/20 – Proposta n.º 18/2020 – DURB/DIPU/GASIG – Atribuir o topónimo Rua dos 
Catos ao arruamento perpendicular à Rua Vinha da Sardinha, Várzeas - Azeitão, União das Freguesias 
de Azeitão.

4. Deliberação n.º 252/20 – Proposta n.º 19/2020 – DURB/DIPU/GASIG – Atribuir os topónimos Rua dos 
Pomares, Rua dos Morangueiros, Rua Papa João Paulo II (1920 – 2005), Rua dos Laranjais e Rua 
dos Limoeiros aos arruamentos situados entre a Rua Família Bronze e a Rua de São Gonçalo - Azeitão, 
União das Freguesias de Azeitão.

5. Deliberação n.º 253/20 – Proposta n.º 20/2020 – DURB/DIPU/GASIG – Atribuir os topónimos Praceta 
da Saúde e Rua Parque das Oliveiras aos arruamentos situados entre a Rua Dr. Francisco Gonçalves 
de Oliveira e a Rua Dr. Agostinho Machado de Faria, Vila Nogueira de Azeitão, União das Freguesias de 
Azeitão.

6. Deliberação n.º 254/20 – Proposta n.º 21/2020 – DURB/DIPU/GASIG – Atribuir o topónimo Rua Dimas 
Soares Lopes Pereira (Antifascista-Dirigente Associativo – 1921 – 2009) ao arruamento situado entre 
a Rua Moinho do Frade e a Rua Camilo Castelo Branco, Bairro Trindade – Setúbal, Freguesia de São 
Sebastião.

7. Deliberação n.º 255/20 – Proposta n.º 22/2020 – DURB/DIPU/GASIG – Atribuir os topónimos Rua Pôr-
do-Sol, Rua da Baía, Rua do Sado, Rua do Golfinho e Rua do Aquário a arruamentos situados no 
Bairro Forte da Bela Vista – Setúbal, freguesia de São Sebastião.

8. Deliberação n.º 256/20 – Proposta n.º 23/2020 – DURB/DIPU/GASIG – Atribuir o topónimo Rua Sílvia 
Maldonado (Presidente da junta de freguesia de S. Julião – 1939 - 2019) ao arruamento situado entre 
a Rua Dr. António Manuel Gamito e a Avenida da Europa - Setúbal, União das Freguesias de Setúbal.

9. Deliberação n.º 257/20 – Proposta n.º 24/2020 – DURB/DIPU/GASIG – Atribuir os topónimos Rua 
Ireneu Cruz (Médico – 1937 – 2011), Avenida Paula Costa (Vereadora da Câmara Municipal de 
Setúbal – 1937 – 2014), Rua Álvaro Félix (Ator – 1950 – 2013), Rua Carlos Rodrigues (Manuel Bola) 
(Ator – 1944 – 2016) e Rua Rui Serôdio (Maestro e Compositor – 1937 – 2011) a arruamentos situados 
no Parque Urbano da Várzea - Setúbal, União das Freguesias de Setúbal.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do 
costume.

A Presidente da Câmara,

Maria das Dores Marques Banheiro Meira

SOCIEDADE DE NOTÁRIOS NO BARREIRO

PUBLICIDADE

Coca-Cola reforça acelera aposta no ambiente p12

Sessão solene de 
aniversário marcada 
por propostas de 
reforço no apoio 
às colectividades

QUATRO ANOS DE ACTIVIDADE

Presidente da Associação das Colectividades
quer levar actual equipa para mais um mandato

A Associação das Colectividades 
do Concelho de Setúbal (ACCSet) 
assinalou a 2 de Agosto mais um 
aniversário, com a realização de 
uma sessão solene na sua sede, 
situada no Mercado 2 de Abril, 
depois de ter completado a 25 de 

Julho quatro anos de actividade. A 
data ficou marcada pelas palavras 
de Nuno Soares, presidente da 
associação, na qual fez, de acordo 
com comunicado, “um balanço po-
sitivo do trabalho efectuado e ex-
pressou a vontade de recandidatar 
a sua equipa ao próximo mandato 
(2020-2023)”.

A prestar serviços a 50 associa-
ções “nas áreas de contabilidade, 
fiscalidade, apoio jurídico e na 
formação dos dirigentes asso-
ciativos”, Nuno Soares pretende 
que “a ACCSet continue a ser uma 
mais valia para as colectividades 
do concelho”. Para o efeito, afirma 
que vai “apostar mais na formação 
dos dirigentes e na auscultação 
dos seus problemas, tentando 
junto do poder local encontrar 

soluções”.
Na cerimónia esteve presen-

te o vice-presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal, Manuel 
Pisco, “que felicitou o seu traba-
lho, indicando-o como respon-
sável pelo fortalecimento do elo 
associativo”. Também Luís Ma-
tos, em representação da Junta 
de Freguesia de São Sebastião, 
marcou presença no evento, no 
qual “enalteceu a formação dos 
dirigentes associativos”. Por sua 
vez, o presidente da Confedera-
ção Portuguesa das Colectivida-
des de Cultura, Recreio e Despor-
to, Augusto Flor, “destacou que 
a ACCSet tem desempenhado 
bem o seu papel de tornar o mo-
vimento associativo concelhio 
mais coeso”.Nuno Soares afirma futuro da Associação das Colectividades 

DR

Maria Carolina Coelho
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Clube Naval Setubalense e Marinha Portuguesa 
distinguidos com prata no Dia da Cidade

Este ano a Câmara de Setúbal dis-
tingue o Clube Naval Setubalense e 
a Marinha Portuguesa, com a Me-
dalha Honorífica de Prata, a 15 de 
Setembro, data comemorativa do 
Dia de Bocage e da Cidade. Quanto 
às tradicionais Medalhas de Honra 
da Cidade são entregues a uma lista 
de 105 personalidades, associações 
e empresas, que se destacaram nas 
classes Actividades Culturais, Des-
porto, Associativismo e Sindicalismo, 
Paz e Liberdade, Comércio, Indústria, 
Ciência e Tecnologia e Turismo.

Nas Actividades Culturais são dis-
tinguidos os actores Paulo Martins, 
Idalina Veríssimo e Sara Prata; o ci-
neasta Lauro António; o street artist 
Ivo Santos, conhecido como Smile; a 
presidente da Associação de Dança 
Contemporânea de Setúbal, Iolanda 
Rodrigues; e os fadistas Carlos Zaca-
rias, Deolinda de Jesus, Piedade Fer-
nandes e Carla Lança. Assim como o 
cantor Clemente; o músico Manuel 
Zorro; o escritor Ruy Ventura; a cria-
tiva Isabel Castan e a Galeria Ratton.

No Desporto, os homenageados 

Ana Martins Ventura

Durante a cerimónia de 
entrega das Medalhas 
Honoríficas são 
homenageadas dezenas 
de personalidades, 
associações 
e empresas

MEDALHAS HONORÍFICAS

da Administração dos Portos de Se-
túbal e Sesimbra; e Ana Paula Morais, 
directora-geral das Águas do Sado. A 
autarquia também confirma a distin-
ção das empresas Joaquim de Sousa 
Brito, Bacalhôa Vinhos, Coca-Cola Eu-
ropean Partners, Carmona e Gonvarri 
– Produtor Siderúrgicos.

Na Ciência e Tecnologia o mérito é 
entregue ao director operacional da 
Fundação Champalimaud, António 
Chumbinho; ao director do Serviço 
de Infecciologia do Centro Hospita-
lar de Setúbal, José Poças; à antiga 
directora executiva do Agrupamento 
dos Centros de Saúde da Arrábida, 
Bárbara de Carvalho; e ao director-
-geral do Património Cultural, Ber-
nardo Alabaça.

Uma lista que também inclui o co-
mandante da Escola de Fuzileiros, 
Joel Santos Formiga; o ex-capitão 
do Porto de Setúbal, Luís Nicholson 
Lavrador; a empresária Ming Chu 
Hsu; e o director clínico da equipa 
de Apoio Domiciliário Integrado em 
Cuidados Continuados e Cuidados 
Paliativos da Santa Casa da Misericór-
dia de Azeitão, Jorge Lopes de luís. 
Esta medalha honorífica também é 
entregue à farmacêutica Sália Tiago; 
aos directores dos agrupamentos de 
escolas de Azeitão, Luísa Todi e Se-
bastião da Gama. Assim como a Fer-
nanda Oliveira e ao Centro de Estudos 
e Intervenção em Protecção Civil, da 
Universidade Nova.

Na classe Turismo é distinguida 
a empresária Paula Marranita, da 
Viagens Marranita e Vítor Costa, 
presidente da Entidade Regional de 
Turismo da Região de Lisboa.

são a Associação Portuguesa de Trei-
no de Vela, Herculano Oliveira, Fer-
nando Ferreira e Adelaide Botelho.

Na classe Associativismo e Sindica-
lismo é homenageado, a título póstu-
mo, o médico e dirigente associativo 
Júlio Adrião. Esta distinção também 
chega à Associação Unitária dos Re-
formados, Pensionistas e Idosos de 
Azeitão; Garrrbage; União Cultural 
Desportiva e Recreativa Praiense e 
União Desportiva e Recreativa das 
Pontes.

Nesta categoria são igualmente 
distinguidos Rui Peixoto, da Perpétua 
Azeitonense; Rogério Silva, da Asso-

Emergência e a Associação Espanho-
la de Luta Contra o Fogo; Bernardo 
Ramos, da Associação Cultural Sebas-
tião da Gama; Joaquim Cláudio, do 
Estrelas do Faralhão Futebol Clube; 
António Lourenço, fundador do Alto 
da Guerra Sport Clube; e Carolina Sa-
ramago, co-fundadora do movimen-
to Feel4Planet.

Na classe Paz e Liberdade é distin-
guido D. José Ornelas, bispo de Se-
túbal; José Gusmão, pároco emérito 
de São Paulo; Luís Ferreira, pároco de 
São Paulo; Acílio Fernandes, director 
da Casa do Gaiato de Setúbal; e José 
Lobato, vigário-geral da Diocese. E, 
a título póstumo, o humanista padre 
Manuel Vieira.

Também são distinguidos Reinaldo 
Tomásio; Justino Marques; Ricardo 
Santos; Luís Custódio; Rui Pereira; 
Eusébio Candeias; Luís Fuzeta da 
Ponte; Maria Teresa Oliveira; Ben-
to Passinhas e Jerónimo Claudino 
Matias. A histórica militante do PCP, 
Sílvia Maldonado e, a título póstumo, 
Ralfo Formiga, antigo presidente da 
Junta de Freguesia de Santa Maria 
da Graça.

Na classe Comércio são distinguidos 
João Raposo, Eurípedes Ferreira, Al-
berto Pereira, Marília Sousa, António 
Resende, Cecília Lourenço, Horácio 
Cipriano e Carlos Mendonça, as paste-
larias Capri, Abrantes e Bambu, a Ade-
ga dos Garrafões e os restaurantes O 
Ramila e Tasca do Galo, a Ourivesaria 
Pedroso e o Salão Bocage. 

Na indústria local é homenageado 
João Canhoto, da Bacalhôa Vinhos; 
Leonor Freitas, da Casa Ermelinda 
Freitas; Lídia Sequeira, presidente 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Jovens limpam florestas e zonas costeiras 
através da iniciativa “Consciente(mente)”
Grupos de jovens estão a percorrer 
as freguesias de Setúbal até 11 de 
Setembro numa missão voluntária, 
para recolher lixo abandonado em 
florestas e zonas costeiras e sensibi-
lizar a população para a preservação 
da natureza. As próximas acções da 
iniciativa “Consciente(mente)” decor-

12,00 Euros, incluindo lanche, seguro 
e certificado de participação, sendo 
desenvolvida pela Câmara Municipal 
de Setúbal ao abrigo do programa Vo-
luntariado Jovem para a Natureza e 
Florestas, promovido pelo Instituto 
Português do Desporto e Juventude. 
A.M.V.

D. José Ornelas, bispo de Setúbal, será distinguido na classe Paz e Liberdade
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ciação de Moradores Grito do Povo; 
Carlos Ribeiro da Silva, da Andege-
rações; Daniel Ferreira, da Setúbal 
Pesca; José Salazar, da Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Ci-
dadão Deficiente Mental; António 
Martins, da Capricho Setubalense; e 
aos dirigentes do Conservatório Re-
gional e das Universidades Seniores 
de Setúbal e de Azeitão, Luís Fernan-
des, Arlindo Mota e Ana do Vale.

Um leque de homenageados que 
também inclui José Luís Bucho, coor-
denador da Protecção Civil Municipal; 
Elísio Oliveira, comandante opera-
cional distrital; a Unidade Militar de 

rem entre hoje e sexta-feira no terri-
tório do Sado. De 31 de Agosto a 4 de 
Setembro a iniciativa chega à União 
de Freguesias de Setúbal e entre 7 e 
11 de Setembro passa por Azeitão. 
Segundo a autarquia, “os voluntários 
levam a cabo tarefas como limpeza 
de zonas costeiras e de mato, manu-

tenção de parques de lazer e espaços 
verdes, sensibilização da comunidade 
para comportamentos que coloquem 
em risco a preservação da natureza e 
remoção de plantas invasoras, como 
o chorão-das-praias, na Mitrena e no 
Pontal de Musgos”. 

A criação de cartazes informati-

vos, com recomendações de boas 
práticas, a colocar em locais chave 
do concelho, são outras das activi-
dades contempladas nesta acção de 
voluntariado.

A iniciativa “Consciente(mente)” 
destina-se a jovens dos 18 aos 30 
anos e garante uma bolsa diária de 
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# Fique em casa 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 

O SEU ESTABELECIMENTO
ESTÁ ABERTO

ANÚNCIE AQUI
265 520 716

Lançado concurso para instalar Hospital de Dia de Psiquiatria no Montijo p13

AANA Aeroportos de Por-
tugal, empresa conces-
sionária do Aeroporto de 
Lisboa, (privatizada com 

a compra pelo grupo francês VINCI 
Aeroports, nos tempos do gover-
no PSD-CDS), assinou, com o atual 
governo do Partido Socialista, em 
8 de Janeiro de 2019, um acordo 
para a extensão da capacidade ae-
roportuária na região de Lisboa, no 
qual se estabelece um investimento 
global da concessionária de 1,15 mil 
milhões de euros até 2028, com a se-
guinte repartição de verbas: 1 - 650 
milhões para aumentar a capacidade 
do atual aeroporto de Lisboa; 2 - 500 
milhões para a transformação da Ba-
se Aérea do Montijo em aeroporto 
complementar; 3 - 156 milhões para 
compensar a Força Aérea e melhorar 
os acessos aos aeroportos de Lisboa 
e do Montijo.

Na altura foi garantido que este in-
vestimento seria totalmente financia-
do pela concessionária, que benefi-
ciaria de uma evolução moderada das 
taxas aeroportuárias.

Por um novo Aeroporto Internacional de Lisboa

OPINIÃO

André Martins

Presidente da Assembleia 
Municipal de Setúbal

Em termos de 
ordenamento 
do território, a 
localização do 

Novo Aeroporto 
de Lisboa no 

Campo de Tiro 
de Alcochete 

promove 
melhor 

equilíbrio 
da Área 

Metropolitana 
de Lisboa, 
trazendo 

investimentos 
para a margem 

esquerda do rio

Incompreensivelmente, verifica-
mos que a decisão de construir o ae-
roporto no Montijo com o respetivo 
compromisso financeiro foi assumida 
quase um ano antes da avaliação de 
impacte ambiental estar concluída.

A ANA, enquanto empresa priva-
da do grupo VINCI e concessionária 
do aeroporto de Lisboa, como é do 
conhecimento público, tem nos seus 
planos manter o aeroporto da Por-
tela e, com a pista complementar do 
Montijo, passar dos atuais quarenta 
movimentos para um total de 72 voos 
por hora. Tudo isto à custa do agra-
vamento da poluição atmosférica e 
do ruído diurno e noturno que se faz 
sentir sobre a cidade de Lisboa.

Perante esta visão puramente 
economicista da empresa - que tem 
suporte político governamental - têm 
de se compreender as posições das 
autarquias da Moita e do Seixal. O 
que se estranha é a incompreensí-
vel posição da autarquia do Barreiro 
relativamente a este projeto, pois as 
populações destes três concelhos se-
rão as mais afetadas na região, tanto 

PUBLICIDADE

pela proximidade da pista como pe-
la orientação e quantidade de voos 
previstos.

Erros crassos
Além dos efeitos negativos deste pro-
jeto sobre a qualidade de vida e a saúde 
das populações, designadamente da 
Moita, Barreiro e Seixal, era de esperar 
que o Estudo de Impacte Ambiental 
viesse a reconhecer os efeitos nega-
tivos sobre o estuário do Tejo, sobre a 
avifauna assim como os decorrentes 
perigos para a navegação aérea. 

Como já alguém disse, erros todos 
cometemos, não podemos é cometer 
erros crassos.

É verdade que que andamos há 
muitos anos a discutir a localização 
de um novo aeroporto internacional 
de Lisboa. É verdade que em Portugal 
não abunda a capacidade financeira 
e que temos de ser ponderados nos 
grandes investimentos. Não é verda-
de que não haja alternativas válidas a 
esta decisão que agrava o problema 
de Lisboa, traz problemas igualmente 
graves para outras populações, agra-
va os problemas ambientais na região 
e não é uma solução de futuro.

Em suma, este projeto só é benéfi-
co mesmo para a ANA e para o grupo 
VINCI que, com mínimo investimen-
to, consegue máxima rentabilidade. 

Alcochete é solução
Na sequência de alargada e intensa 
discussão pública, em 2010, sobre a 
localização de um novo aeroporto de 
Lisboa na Ota, foi decidido aceitar co-
mo alternativa a localização do novo 
aeroporto em terrenos públicos do 
Campo de Tiro de Alcochete. Esta 
decisão política, sustentada em es-
tudos de localização e acessibilidades 
ao novo aeroporto, elaborados por 
empresas e consórcios de empresas 
especializadas, veio a ter desenvol-
vimento, nos termos do quadro legal 
em vigor, com a aprovação de uma 
Declaração de Impacte Ambiental 
cuja validade termina em Dezembro 
de 2020. Será, naturalmente, neces-
sário rever e, eventualmente, adap-
tar esses estudos, designadamente 
no que se refere às acessibilidades, 
mas os estudos de base estão feitos 

e a possibilidade de faseamento da 
construção é até uma recomendação 
feita naqueles documentos.

Sem dúvida que, também em ter-
mos de ordenamento do território, 
a localização do Novo Aeroporto de 
Lisboa no Campo de Tiro de Alcoche-
te promove melhor equilíbrio da Área 
Metropolitana de Lisboa, trazendo in-
vestimentos para a margem esquerda 
do rio. A opção pela construção do 
aeroporto complementar no Montijo 
é uma opção económica que se so-
brepõe à qualidade de vida, à saúde 
e à segurança das populações de Lis-
boa, do Seixal, do Barreiro e da Moita.

É necessário que, com o anuncia-
do Plano de Recuperação Económica 
do país, se retome a visão estratégica 
assumida na proposta de Revisão do 
Plano Regional de Ordenamento do 
Território para a AML, proposta que 
foi para a gaveta por decisão do go-
verno do PSD-CDS.

Como se vê, não é por falta de estu-
dos e projetos, mas antes por falta de 
vontade política que os investimen-
tos não avançam, designadamente os 
investimentos públicos da responsa-
bilidade do Estado central, cuja falta 
justifica a ausência de maior qualifi-
cação territorial e desenvolvimento 
económico gerador de mais emprego 
e atração de investimento privado.

A construção do Novo Aeroporto 
de Lisboa, de uma nova travessia do 
Tejo rodoferroviária e de uma plata-
forma logística na península de Setu-
bal são âncoras previstas nos estudos 
referenciados e cujos investimentos 
são fatores de desenvolvimento e de 
atratividade para outros investimen-
tos, num quadro de ordenamento do 
território e equilíbrio ambiental, apro-
veitando o potencial dos portos de 
Setúbal, Lisboa e Sines.

Pela minha parte, no exercício das 
competências autárquicas que me 
estão atribuídas, bater-me-ei sempre 
por soluções integradas e amigas do 
ambiente, onde quem mais beneficia 
são as pessoas.

Texto completo em https://www.
facebook.com/AndreValenteMartins/

DR
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Bloco Clínico

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

         Farmácia Marques
   DIRECÇÃO TÉCNICA

                Dr. Valter Manuel C. Gomes

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

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

Necrologia

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

FALECERAM A 
17 DE AGOSTO DE 2013

MARIA AUGUSTA BAPTISTA SALVADO 
DE ALMEIDA

MANUEL PINA DE ALMEIDA
  

7 ANOS DE ETERNA 
SAUDADE

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. 
Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos de alguém 
que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar numa nova fase 
profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com muita 
vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer bem 
as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições familiares 
para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter a calma 
em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. Carta da 
semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas 
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de 
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define 
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu 
coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano profis-
sional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que estruturados e 
calculados darão bons resultados. Carta da semana – O IMPERADOR – está muito lúcido, 
objetivo e eficaz marcando pontos em todas as situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de 
vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de vida; 
pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas situações 
podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de tomar uma posição. 
Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite conduzir a sua vida de forma 
objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de dece-
ções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profissional – dê 
atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, procure novos 
apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo dos sonhos em que 
é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão ou 
fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão solitária e 
amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em proveito próprio 
e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da semana – A PAPISA – a 
semana promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição de 
sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão sofrer 
alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá compreender 
alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida financeira sujeita 
a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos acontecimentos. Carta da 
semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante pródiga em acontecimentos 
importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

TARÓLOGO e ASTRÓLOGO FRANCISCO GUERREIRO
Resolva todos os seus problemas sentimentais, profissionais, 
financeiros e de saúde, marcando uma consulta pelo número 
96 377 05 04. Após a 1.ª consulta efectua tratamentos espiri-
tuais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo
E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com

25/04/1960 - 03/08/2020
MARIA JOAQUINA CATARINO 

PEDERNEIRA SEBASTIÃO   
Marido, Filhos, Irmão, Cunhada, Noras, Genro e 
Netos, cumprem o doloroso dever de comunicar 
o falecimento da sua querida familiar no dia 3 
de Agosto, no Hospital da Nossa Senhora  da 
Arrábida em Azeitão. 
Cumpre-se a Missa do Mês no próximo dia 5 de 
Setembro pelas 18h30 na Igreja de São José, 
em Setúbal.

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
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JESUINO AUGUSTO 
CALDEIRA

JUVENÁLIA 
DUARTE PITEIRA 

ALONSO

MARIA LUÍSA DIAS 
BRANCO 

DA CONCEIÇÃO

CONSTANÇA
SILVA CLEMENTE 

GOMES

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Jesuíno Augusto Caldeira. O fune-
ral realiza-se no dia 26/08/2020 pelas 10 h 
30 m no cemitério da paz.
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.

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Juvenália Duarte Piteira Alonso. 
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.

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Maria Luísa Dias Branco da Con-
ceição. A família vem por esta via agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Constança Silva Clemente Go-
mes. A família vem por esta via agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

(1932 – 2020)
(1934 – 2020)(1949 – 2020) (1935 – 2020)

Participação e 
AgradecimentoParticipação e 

Agradecimento
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

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

N.  29-05-1936 - F.  16-08-2020
MARIA VITÓRIA PEREIRA 
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Filhas, netos e restantes famíliares cumprem o doloroso 
dever de participar o falecimento do seu ente querido.
O funeral realizou-se dia 18-08-2020 pelas 10h00  para o 
Cemitério de Marateca.
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
TELEF: 265 550 045  /  265 238 528 ( SERVIÇO PERMANENTE ) 

N.01-01-1948 - F.16-08-2020
VIRGILIO DA SILVA COXO 
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar 
o falecimento do seu ente querido.
O funeral realizou-se dia 20-08-2020 pelas 16h00 do 
Hospital de S Bernardo Crematório de Setubal.
 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.  
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Mário Rui Sobral

Toda a electricidade 
utilizada na unidade 
fabril da região provém 
de fontes renováveis

FÁBRICA DE AZEITÃO É EXEMPLO

Coca-Cola acelera aposta forte
na sustentabilidade ambiental

“Avançamos” intitula o programa 
de sustentabilidade da Coca-Cola 
European Partners (CCEP) que, se-
gundo a companhia, está a ser ace-
lerado, tendo registado nos últimos 
anos progressos nas áreas de bebi-
das, embalagens, sociedade, água, 
clima e cadeia de fornecimento. O 
balanço ao programa foi divulgado 
na última quarta-feira e a fábrica 
que a marca tem em Azeitão surge 
como exemplo no que toca à gestão 
energética.

Márcio Cruz, responsável pelas 
Relações Públicas da CCEP Portugal, 
reitera o empenho da marca nas me-
lhores práticas ambientais. “Apesar 
da situação de contingência que to-
dos vivemos, as nossas metas e todo 
o empenho que colocamos em liderar 
a mudança para um presente e futuro 
sustentável não ficaram comprome-
tidas. Pelo contrário, acelerámos este 
processo e continuamos focados nos 
objectivos concretos de sustentabi-
lidade, apoiando sempre os nossos 
clientes e as nossas comunidades”, 
afirma, citado num comunicado da 
companhia.

No documento, a Coca-Cola lembra 
que, ao nível das bebidas, apresenta 
mais opções com menor teor de açú-
car ou sem adição de açúcar. “Hoje, 
42% das vendas em Portugal provêm 
de bebidas com baixas calorias ou 
sem calorias. No período entre 2015 
e 2019, a Coca-Cola reduziu em 19,4% 
a quantidade de açúcares por litro nas 
bebidas vendidas”, sublinha a marca. 
E o objectivo “é que, em 2025, 50% 
das vendas correspondam a bebidas 
sem adição de açúcar”.

Em relação às embalagens, o pro-
grama “tem como compromisso pa-
ra 2025 recolher uma lata ou garrafa 
por cada uma vendida”. “Acelerando 

A fábrica de Azeitão é uma das que integram a divisão ibérica da Coca-Cola European Partners 

Central de triagem no Seixal

DR

DR

ra garrafa do mundo feita com 25% 
de plástico reciclado a partir de lixo 
marinho.

Gestão de recursos
No que toca à gestão de recursos 

como água, energia e matérias-pri-
mas, a Coca-Cola também destaca 
alguns dados. Apoiou “projectos na 
Península Ibérica de reposição de 
água na natureza no total de 3.782 
milhões de litros, cerca de 120% 
da água contida nos seus produtos 
vendidos”, reduziu “quase 29% 
do consumo de água entre 2010 e 
2019” e a “maioria dos ingredientes 
e matérias-primas utilizadas na pro-
dução em Portugal são adquiridos 
a fornecedores locais”, sendo que 
em 2020 “os principais ingredien-
tes e matérias-primas serão já to-
talmente provenientes de recursos 
sustentáveis”.

Em termos energéticos, a marca 
realça que “100% da electricidade 
utilizada na fábrica de Azeitão é pro-
veniente de fontes renováveis”. Ao 
nível do clima, a meta é “reduzir pa-
ra metade as emissões de dióxido de 
carbono (desde 2010 reduziu já 30%, 

com a consequente diminuição de 
emissão de CO2 em 13.909 toneladas 
e uma poupança de 2.534 milhões de 
euros)”. De resto, a gestão energé-
tica da CCEP na produção valeu-lhe 
ser “a primeira empresa em Portugal 
distinguida com o 2020 Energy Ma-
nagement Insight Award, promovido 
pelo Clean Energy Ministerial, fórum 
mundial que engloba os ministros do 
ambiente e líderes governamentais 
de 26 países”.

Nota também para “o caminho da 
diversidade e inclusão”, com a com-
panhia a sublinhar um aumento de 
3% de mulheres em cargos direc-
tivos, em relação a 2018, e de 9% 
face a 2017. Quase 30% dos cargos 
de direcção são, actualmente, ocupa-
dos por mulheres. A estes números, 
a Coca-Cola junta ainda projectos 
de cidadania como o Bora Mulheres 
“com 276 empreendedoras formadas 
em Portugal”.

O Programa Avançamos decorre-
rá até 2025, assente na estratégia 
de sustentabilidade conjunta da 
Coca-Cola European Partners e a da 
The Coca-Cola Company na Europa 
Ocidental.

SEIXAL

Amarsul 
investe 
1 milhão em 
central de 
triagem de lixo

Depois de no primeiro semestre des-
te ano ter registado “um aumento sig-
nificativo” de lixo reciclável recolhido 
selectivamente, a Amarsul prepara-se 
para concluir, até final deste mês, o 
aumento da capacidade da Central de 
Triagem Automática do Ecoparque do 
Seixal, cujo investimento ascende a 
cerca de um milhão de euros.

A central “terá uma nova linha 
com equipamentos que permitirão 
passar o processamento de 4 tone-
ladas/hora para 6 toneladas/hora”, 
revelou a empresa sobre o processo 
em curso na unidade do Seixal des-
tinada à separação de embalagens 
de plástico e metal (vulgo contentor 
amarelo). Nesse âmbito “encontra-se 
a decorrer a substituição de alguns 
equipamentos críticos que vão per-
mitir o incremento dos materiais re-
cicláveis retomados e o cumprimento 
das metas de retoma com origem na 
recolha selectiva, bem como a meta 
de preparação para a reutilização e 
reciclagem fixadas para a Amarsul”, 
explica a empresa.

O objectivo passa por dotar a cen-
tral do Ecoparque do Seixal de “uma 
capacidade de processamento passí-
vel de encaixar o aumento de recolha 
selectiva perspectivado para o hori-
zonte do Plano Estratégico para os 
Resíduos Urbanos (PERSU 2020)”  
– plano que estabelece as metas na-
cionais para a recolha selectiva de 
resíduos. “A meta da Amarsul é de 
45 Kg/habitante/ano, sendo que, até 
Junho de 2020, já foram recolhidos 
pela empresa, resíduos recicláveis 
equivalentes a 52kg/habitante/ano”, 
faz notar a empresa, a concluir.

A companhia já investiu 180
milhões de euros em “projectos 
de inovação e ecodesign na 
Europa”, entre outras acções, 
onde se inclui o Programa 
Mares Circulares

180 M€

o objectivo de não usar plástico vir-
gem de origem fóssil, substituindo-o 
por 100% de conteúdo reciclado ou 
renovável, prevê-se que já em 2022, 
em Portugal e Espanha, pelo menos 
50% do material das embalagens PET 
seja de material reciclado”. Neste par-
ticular, a companhia já investiu 180 
milhões de euros em “projectos de 
inovação e ecodesign na Europa”, 
entre outras acções, onde se inclui o 
Programa Mares Circulares, que, com 
o contributo de voluntários e várias 
associações já permitiu recolher 
“mais de 313 toneladas de resíduos 
de praias e reservas marinhas”. Além 
disso, a Coca-Cola produziu a primei-

Região
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“será tremendo”, já que irá 
“atrair mão de obra qualificada e 
desenvolver novas áreas de negócio 
que não existem na região”.  “O 
desenvolvimento deste projecto 
será fundamental, uma vez que 
estamos a falar de um investimento 
na ordem dos 1,5 mil milhões de 

euros que irá criar emprego”, disse. 
E lembrou: “Poderá absorver parte 
da mão de obra disponível na região, 
não só em virtude do encerramento 
da central termoeléctrica como 
também devido aos impactos 
negativos que a pandemia tem 
trazido para as empresas”.

Autarca de 
Sines anseia 
por projecto 
de hidrogénio 
verde

Nuno Mascarenhas, presidente 
da Câmara Municipal de Sines, 
quer ver o projecto de produção 
industrial de hidrogénio verde, 
previsto para aquele concelho do 
litoral alentejano, rapidamente 
concretizado. O autarca considera 
que o impacto do investimento 

Luís Geirinhas

Departamento garante 
continuidade dos 
cuidados a utentes com 
alta do internamento

O Centro Hospitalar Barreiro Montijo 
(CHBM) lançou este mês o concur-
so para a realização da intervenção 
que permitirá instalar o Hospital de 
Dia de Psiquiatria, nas antigas ins-
talações do Serviço de Medicina In-
terna do estabelecimento de saúde 
montijense, num investimento que 
ronda os 200 mil euros. “Garantir a 
continuidade dos cuidados assisten-
ciais aos doentes após a alta do inter-
namento” é um dos objectivos que 
levou à criação deste departamento, 
contribuindo deste modo para que 
os pacientes “possam melhorar o 
seu estado de saúde permanecen-
do inseridos junto das suas famílias 
e comunidade”.

O novo espaço destina-se ainda a 
doentes com possibilidade de reabi-
litação, que se encontrem “em fase 
de recuperação de episódios agu-

200 MIL EUROS DE INVESTIMENTO

Lançado concurso 
para instalar Hospital 
de Dia de Psiquiatria 
no Montijo

dos ou de difícil estabilização clíni-
ca” e que necessitem de intervenção 
diária e intensiva. De acordo com o 
Centro Hospitalar, a nova valência de 
Psiquiatria e Saúde Mental, contará 
com uma equipa multidisciplinar 
composta por psiquiatras, enfer-
meiros, psicólogos, um Terapeuta 
Ocupacional e um Assistente Social.

Gláucia Lima, directora do de-
partamento, considera que o novo 
espaço contribuirá para “melhorar a 
prestação de cuidados, numa popu-
lação em risco de descompensação 
psiquiátrica, oferecendo mais recur-
sos terapêuticos numa perspectiva 
preventiva a novos surtos”.

Acrescente-se que a criação do 
Hospital de Dia insere-se na candi-
datura, desenvolvida em conjunto 
com o ACES Arco Ribeirinho, no 
âmbito do projecto de “Intervenção 
Comunitária em Saúde Mental” ao 
Programa de Incentivo à Integração 
de Cuidados e à Valorização dos 
Percursos dos Utentes no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), que visa 
“assegurar elevados níveis de aces-
so, qualidade e eficiência”, colocan-
do os cidadãos, assim como as suas 
famílias, no centro das intervenções 
de todos os profissionais e serviços.

DR

Um jovem desapareceu ontem à tarde 
no rio Tejo, na zona da Ponta dos Cor-
vos, no Seixal, quando foi a banhos. O 
alerta foi dado a meio da tarde, com 
as operações de busca pelo jovem de 
13 anos a serem coordenadas pela Au-
toridade Marítima Nacional.

O menor terá mergulhado jun-
tamente com um irmão para o rio, 

SEIXAL

Jovem de 13 anos desaparece 
no Tejo depois de mergulhar 
na Ponta dos Corvos

sendo que um deles não saberia 
nadar. As autoridades suspeitam 
que o jovem desaparecido terá sido 
arrastado pelas fortes correntes do 
rio. Um terceiro jovem, mais idoso, 
conseguiu resgatar das águas apenas 
um dos irmãos.

De acordo com um comunicado 
da Autoridade Marítima Nacional, o 
alerta foi recebido cerca das 17h00, 
através do Centro de Coordenação 
de Busca e Salvamento Marítimo de 
Lisboa (MRCC Lisboa).

Foram empenhados nas buscas 
“uma embarcação da Polícia Maríti-
ma, uma mota de água da Capitania 
do Porto de Lisboa, uma equipa do 

Grupo de Mergulho Forense e Ope-
rações Policiais Subaquáticas, uma 
equipa de mergulhadores dos Bom-
beiros da Amora, um helicóptero da 
Força Aérea e uma embarcação dos 
Bombeiros Voluntários do Seixal”, re-
velou a Autoridade Marítima Nacional 
em comunicado.

Por terra, foram também activa-
dos meios da Polícia Marítima, dos 
Bombeiros Voluntários do Seixal e da 
Polícia de Segurança Pública. Os pais 
do menor receberam, no local, apoio 
de uma equipa de psicólogos.

Até ao fecho desta edição o jovem 
ainda não tinha sido encontrado. 
Com Lusa

Em Julho, a carga 
contentorizada 
aumentou 51,6%, a 
fraccionada cresceu 
112,8% e os granéis 
sólidos 18%

AUMENTO GLOBAL

Porto de Setúbal cresceu 26,5% 
na tonelagem transportada

O Porto de Setúbal teve em Julho úl-
timo um aumento global de 26,5% na 
tonelagem transportada, face ao mês 
homólogo do ano anterior. 

O balanço foi revelado na passada 
sexta-feira pela infra-estrutura por-
tuária, que adiantou ter registado 
“um crescimento significativo em 
praticamente todos os segmentos 
de carga”. Sobretudo ao nível da 
carga contentorizada que cresceu 
51,6%.

No que toca à carga fraccionada, 
o Porto de Setúbal realçou também  
“um aumento de 112,8%”. Nos graneis 
sólidos, a infra-estrutura portuária 
cresceu “mais de 18% a que corres-
pondem 235,5 mil toneladas”.

A concluir, o Porto de Setúbal re-

O Porto de Setúbal cresceu em todos os segmentos de carga

DR

sume os números obtidos em 2020 
e fala de um crescimento na casa 
dos dois dígitos. “Nos valores acu-
mulados dos primeiros sete meses 
deste ano, o número global atingiu 
os 3,8 milhões de toneladas, tendo 
o crescimento no segmento de carga 
contentorizada sido superior a 12%, 
com mais de 1 milhão de toneladas”.

Números que, de acordo com o 
Porto de Setúbal, vêm “reforçar o im-
portante papel” que a infra-estrutura 
portuária detém “no desenvolvimen-
to da actividade económica da região 
e do País” e que lhe permite assumir-
-se como “um porto chave no apoio 
à eficiência da indústria localizada na 
região”.

Menor mergulhou para 
a água com o irmão. 
Um outro jovem salvou 
uma das crianças
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Desporto

Indefinição marca arranque 
dos trabalhos no Bonfim

Sem saber ainda em que escalão de 
futebol vai competir, o Vitória FC 
começa hoje, a partir das 10h00, 
no relvado do Estádio do Bonfim, a 
preparação da época 2020/21. Às or-
dens de Meyong, treinador residente 
que orienta a equipa enquanto não 
é oficializado o novo timoneiro dos 
sadinos, deverão estar 20 jogadores, 
entre eles o defesa Derick Poloni (ex-
-Leixões), único reforço oficializado 
até ao momento.

O lateral-esquerdo brasileiro, de 
26 anos, junta-se a Makaridze, Lucas 
Paes, João Valido, Josué Duverger 
(guarda-redes), Artur Jorge, João 
Meira, Sílvio, André Sousa (defesas), 
Semedo, Pedrosa, Nuno Valente, Ma-
thiola, Tiago Castro (médios), Zequi-
nha e Hachadi (avançados). A estes 
atletas que integravam o plantel prin-
cipal na época passada, juntaram-se 
João Tomaz, Amâncio, Kamo Kamo e 
Hugo Neves, todos dos sub-23.

Ainda na componente meramente 
desportiva do emblema setubalense, 
depois do rastreio de quinta-feira à Co-
vid-19 no regresso após o período de 
férias – todos os resultados deram ne-
gativo – e dos exames médico (sexta-
-feira), são esperados nos próximos 
dias os médios brasileiros Leandrinho 
e Leandro Vilela, que foram autoriza-
dos pelo clube a apresentarem-se 
mais tarde.

O Vitória anunciou ontem que che-
gou a acordo para a renovação do con-
trato, até 2022, com o defesa-central 
Marcos Raposo. O jogador, de 20 anos, 
que na última época actuou nos sub-
23, fica ligado aos sadinos até 2022. 
“Estou muito feliz pela renovação e pe-
la confiança depositada em mim, que 

Ricardo Lopes Pereira

Vitória vive impasse 
sem precedentes 
enquanto aguarda 
resultado do recurso 
para competir na Liga

EQUIPA AINDA SEM TREINADOR DEFINITIVO TEM APENAS UM REFORÇO OFICIAL NO PLANTEL

DR

será retribuída com muito trabalho e 
dedicação. Pretendo dar continuidade 
ao que vinha a fazer até à interrupção 
dos campeonatos, cimentando o meu 
espaço. O meu maior objectivo é che-
gar à equipa principal do Vitória”.

No dia do regresso do plantel ao 
Bonfim, o presidente Paulo Gomes foi 
o único elemento a prestar declara-
ções, mostrando-se confiante de que 
o clube, que viu a Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional (LPFP) chumbar 
o seu licenciamento nas provas pro-
fissionais, relegando-o ao Campeo-
nato de Portugal, verá a decisão ser 
revertida pelo Tribunal Arbitral de 
Desporto (TAD), podendo, por isso, 
participar na I Liga.

“Estamo-nos a preparar para co-
meçar o campeonato na I Liga. É esse 
o nosso lugar e foi em campo que o 
conquistámos. A nossa providência 
cautelar entrou no início da semana 
[17 de Agosto] e, neste momento, 
está a ser formado o Conselho de ár-
bitros no TAD para que possa sair a 
decisão o mais rapidamente possível. 
Contamos que seja muito brevemen-
te de forma a suspender todo este 
processo para que possamos estar 
no sorteio no dia 28”.

Confrontado com a possibilidade 
de haver uma decisão desfavorável 
e com os impactos que esse desfe-
cho teria na vida do Vitória de, Paulo 
Gomes é peremptório. “Não temos 

noção do impacto que poderia ter no 
clube, não só em termos financeiros, 
como também em termos sociais e 
públicos. Falamos de uma instituição 
centenária, que tem alguns proble-
mas, mas que, nestes pressupostos, 
tem bases legais para os poder dis-
cutir. Achamos que a razão está do 
nosso lado e daí a providência cau-
telar para que a decisão seja feita de 
forma ponderada e que a verdade 
venha ao de cima”.

Sadinos atacam Pedro Proença
Entretanto, o Vitória acusou ontem o 
presidente da Liga, Pedro Proença, e 
duas das suas directoras de “criarem, 
intencionalmente, obstáculos ao re-

gular funcionamento das competi-
ções desportivas”. Em comunicado 
publicado no na página do clube, 
com o título “No campeonato que 
mais importa – o da legalidade – a 
Liga claudica e em grande estilo”, os 
sadinos tecem duras críticas aos res-
ponsáveis da LPFP. “É o presidente da 
Liga e duas das suas directoras quem 
estão a criar, intencionalmente, obs-
táculos ao regular funcionamento das 
competições desportivas, tentanto, 
ainda, condicionar as decisões que 
esta sociedade desportiva entende 
irão ser adotadas, brevemente, pelo 
Tribunal Arbitral do Desporto”.

O Vitória, que considera estar a ser 
cometido um “grave atropelo à lega-
lidade e ao respeito pelos Tribunais”, 
informa que vai apresentar segun-
da-feira recurso para o Conselho de 
Justiça (CJ) da Federação Portuguesa 
de Futebol (FPF). “A Vitória FC, SAD 
tomou a decisão de apresentar, no dia 
de amanhã, ou seja, dentro do prazo 
fixado para o efeito, a apresentação 
de recurso para o CJ da FPF para im-
pedir que o presidente da Liga e duas 
das suas diretoras tentem fazer en-
trar pela janela aquilo que, certamen-
te, os Tribunais não deixarão entrar 
pela porta, repondo a legalidade e 
viabilizando a manutenção da Vitória 
no lugar a que pertence e conquistou 
desportivamente”.

O documento emitido pelos vi-
torianos refere que a admissão por 
parte presidente da Liga e duas das 
suas directoras das candidaturas de 
Cova da Piedade e Casa Pia nas pro-
vas profissionais representa um grave 
atropelo à legalidade e ao respeito 
pelos Tribunais e suas decisões. “Além 
de poder configurar matéria de rele-
vo em diversas dimensões do Direito 
incluindo a criminal, representa um 
grave atropelo à legalidade e ao res-
peito pelos Tribunais e suas decisões 
porquanto, não obstante sabedores 
da sua incompetência para decidir em 
tais matérias, não só não emendam a 
mão e reconhecem que erraram, co-
mo persistem e insistem em praticar 
atos ilegais”.

Paulo Gomes diz-se confiante numa decisão favorável ao clube que não poupa críticas a Pedro Proença
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sexto lugar em Brno, na República 
Checa, seguia no terceiro lugar e, 
na última curva, aproveitou a 'luta' 
entre o australiano Jack Miller 
(Ducati) e o espanhol Pol Espargaró 
(KTM), que ficaram a 0,316 e 0,540 
segundos, respectivamente, para, 
pela primeira vez, subir ao pódio. O 

português partiu do sétimo lugar da 
grelha e conquistou várias posições 
na segunda partida, para as últimas 
12 voltas, depois do acidente 
do espanhol Maverick Viñales 
(Yamaha). Miguel Oliveira somou 
43 pontos e subiu do 14.º ao nono 
lugar da classificação de pilotos.

Miguel Oliveira 
conquista 
primeira vitória 
em MotoGP

O almadense Miguel Oliveira 
(KTM) conquistou ontem pela 
primeira vez uma vitória no 
Mundial de MotoGP, ao vencer 
o Grande Prémio de Estíria, em 
Spielberg, na Áustria, quinta prova 
do campeonato. Oliveira, que 
tinha como melhor resultado o 

26 de Julho  
O Vitória FC venceu o 
Belenenses SAD, por 2-0, no 
Estádio do Bonfim, e assegurou 
a permanência na I Liga de 
futebol, após o jogo da 34.ª 
e última jornada da prova, 
com 34 pontos (mais um que 
o Portimonense, penúltimo 
classificado).

29 de Julho  
O comunicado n.º 318 da Liga 
informa que o Vitória está 
impedido de participar nas 
competições profissionais, 
sendo despromovido ao 
Campeonato de Portugal por 
ter falhado três pontos nos 
pressupostos: inexistência 
de dívidas a Sociedades 
Desportivas, inexistência de 
dívidas a jogadores, treinadores 
e funcionários e regularidade da 
situação contributiva perante a 
Autoridade Tributária.

29 de Julho  
O Vitória anunciou que iria 
recorrer para o Conselho 
de Justiça da Federação 
Portuguesa de Futebol da 
decisão do impedimento de 
se inscrever nas competições 
profissionais, depois de a 
Comissão de Auditoria da Liga 
ter reprovado o seu processo de 
licenciamento.

30 de Julho  
Em nota de imprensa, o 
presidente Paulo Gomes 
garante que “O Vitória tem 
fundamento para os três 
critérios apresentados como 
insuficientes. O Vitória FC 
sempre cumpriu e liquidará 
todas as dívidas que sejam 
certas, líquidas e exequíveis, 
não deixando de refutar 
e contestar aquelas que 
carecem de sustentação legal 
ou contratual ou se revelem 
abusivas”.

1 de Agosto  
Inconformados com a decisão 
da Liga de decretar a descida 
do Vitória ao Campeonato de 
Portugal, mais de 200 adeptos 
sadinos reuniram-se ontem 
na Praça de Bocage como 
forma de protesto por uma 

Cronologia Imbróglio começou em 29 de Julho

deliberação que consideram 
injusta. Além de alguns terem 
deixado os seus cachecóis 
junto da estátua do poeta, os 
presentes entoaram cânticos 
de desagrado que tiveram como 
alvos a Liga e o seu presidente, 
Pedro Proença.

3 de Agosto  
Associação de Futebol de 
Setúbal afirma que se manterá 
“atenta e colaborativa” ao 
impedimento decretado 
pela Comissão de Auditoria 
da Liga de impedir o Vitória 
de inscrever-se nas provas 
profissionais. 
“A direcção da AFS, que esteve, 
está e estará, sempre, ao lado 
dos seus emblemas filiados, 
manifesta solidariedade 
institucional para com o Vitória, 
na certeza de que se manterá, 
institucionalmente, atenta e 
colaborativa”.

3 de Agosto  
Cerca de dois mil adeptos do 
Vitória juntaram-se, ao final da 
tarde, na Praça de Bocage, para 
exigir a readmissão do clube na 
I Liga. Com mote ‘Pelo Vitória, 
por Setúbal’, a concentração 
serviu para protestar contra 
o impedimento do clube em 
inscrever-se nas competições 
profissionais.

3 de Agosto  
O Vitória entregou o recurso 
ao Conselho de Justiça da 
Federação Portuguesa de 
Futebol, no seguimento da 
decisão da Liga Portugal de 
chumbar a inscrição do clube 
nas competições profissionais 
na época 2020/21, anunciou o 
clube em comunicado.

5 de Agosto  
Vitória acusa a Liga de clubes 
de ignorar “as necessidades 
decorrentes da covid-19” no 
processo de licenciamento e de 
“violar o princípio de igualdade 
entre clubes”, defende o 
emblema sadino na sua defesa, 
acrescentado que tal é “um 
exemplo crasso da violação das 
instruções para flexibilização 
impostas pela FIFA e pela 
UEFA”.

14 de Agosto  
o Conselho de Justiça da 
Federação Portuguesa 
de Futebol declarou-se 
“materialmente incompetente” 
para apreciar a contestação 
à decisão da Comissão de 
Auditoria da Liga, remetendo 
o processo para o Tribunal 
Arbitral do Desporto (TAD).

15 de Agosto  
O Vitória de admitiu que o 
recurso para o Tribunal Arbitral 
do Desporto (TAD) era o cenário 
“mais expectável”. 
“Esta decisão é ainda 
convergente com a estratégia 
definida pela equipa de 
advogados que acompanha o 
Vitória nesta luta e abre reais 
perspectivas de que o clube 
possa disputar a época 2020/21 
no lugar que conquistou por 
direito próprio”.

17 de Agosto  
Vitória entrega providência 
cautelar no TAD. Recorde-
se que por se ter julgado 
“materialmente incompetente” 
para decidir, o CJ da FPF enviou 
o recurso do clube setubalense 
para o TAD.

20 de Agosto  
No dia em que o plantel 
regressou ao Bonfim, o 
presidente Paulo Gomes 
afirmou que o clube está-
se a preparar para a I Liga. 
“Contamos ter uma decisão 
do TAD muito brevemente de 
forma a suspender todo este 
processo para que possamos 
estar no sorteio do campeonato 
no dia 28 de Agosto”.

23 de Agosto  
O Vitória anuncia que tomou 
a decisão de apresentar dia 
24 recurso para o CJ da FPF 
para impedir que o presidente 
da Liga [Pedro Proença] e 
duas das suas directoras 
“tentem fazer entrar pela 
janela aquilo que, certamente, 
os Tribunais não deixarão 
entrar pela porta, repondo 
a legalidade e viabilizando a 
manutenção da Vitória no lugar 
a que pertence e conquistou 
desportivamente”.

FUTEBOL

CERTIFICADAS PELA FPF 

Cova da Piedade admitido 
no Campeonato da II Liga

Região tem 13 entidades formadoras 
de futebol e três de futsal 

A Liga Portugal admitiu as candida-
turas do Clube Desportivo da Cova 
da Piedade – Futebol SAD e Casa Pia 
Atlético Clube – Futebol SDUQ, a 
participar nas competições oficiais. 
A informação foi divulgada pela Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional 
através de comunicado oficial, com 
base no parecer da Comissão de Au-
ditoria, constituída em cumprimento 
do artigo 11.º da Portaria n.º 50/2013 
de 5 de Fevereiro. 

No âmbito da edição 2019/20 do 
processo de Certificação de Enti-
dades Formadoras, a Associação de 
Futebol de Setúbal viu 16 dos seus 
clubes serem distinguidos pela Fe-
deração Portuguesa de Futebol, após 
aprovação da Comissão Nacional de 
Certificação. Na globalidade, são 13 
as entidades formadoras de futebol e 
três de futsal, no nosso distrito.

Futebol masculino: 4 estrelas - FC 
Barreirense e CD Cova da Piedade + 
CD Cova da Piedade, SAD; 3 estrelas 
- Palmelense FC, GD Pescadores da 
Costa da Caparica, GD Alcochetense, 
UF Comércio e Indústria, GD Alfarim, 
Charneca de Caparica FC, CCD Brejos 
de Azeitão, CD Pinhalnovense + CD 

As referidas SADs, que foram ime-
diatamente notificadas da decisão, 
viram também os seus estádios - 
Municipal José Martins Vieira e Pina 
Manique, serem licenciados para a 
LigaPro para a época desportiva de 
2020/21. 

Na sequência desta decisão, clu-
be e SAD, que têm andado de costas 
voltadas, emitiram um comunicado 
em conjunto, a congratular a situa-
ção. J.P.

Pinhalnovense, SAD, FC Alvaladen-
se e AD Almada 2015;2 estrelas - SC 
Vinhense.

 Futsal masculino: 2 estrelas - CDR 
Águias Unidas e GMD União e Pro-
gresso; Centro Básico de Formação 
de Futsal - Casa do Benfica na Char-
neca da Caparica.

O processo de Certificação de Enti-
dades Formadoras arrancou em 2015, 
assumindo-se num reconhecimento 
oficial obrigatório para que os clubes 
pudessem garantir contractos de for-
mação desportiva. O processo tem 
vindo a ganhar uma evolução qualita-
tiva e é assumidamente um contribu-
to para a organização dos emblemas 
e carimbo de diferenciação.J.P.
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