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Abertura

Acabo de ler a lista de nomes a 
quem vão ser atribuídas me-
dalhas da cidade em 2020. 
Mais de cem...

Estou já a imaginar a minha próxima 
conversa na Barbearia Bocage com o 
Sérgio e com o Mário (abraço para 
eles)... vou pedir lhes uma foto do dia, 
de fato novo e gravata, junto à estátua 
de Bocage  e na varanda dos Paços do 
Concelho.... vai ser histórico... e de-
pois poder apreciar a medalha bem 
emoldurada num altar na barbearia... 
com uma velinha acesa religiosamente 
todos os dias em louvor a Nª Senhora 
das Dores... quero ver!

Enfim, a lista mais parece um testa-
mento que propriamente uma "lau-
datio", pois a quantidade todos bem 
sabem que avilta e banaliza o produ-
to.... mas enfim, vai haver eleições e os 
sorrisos e os cabelos loiros não vão po-
der mais esvoaçar ao vento, há por isso 
que encher o olho dos eleitores com 
novos iscos... Somos terra de peixe...

Todos os medalhados, porém, me-
recem a heráldica, todos, reconheço, 
fizeram o seu melhor, com toda a boa 
vontade e saber, em prol de Setúbal. 
Chapeau.

Mas, caramba, perante a hetero-
geneidade dos nomes da lista que 
pensar?

Sobretudo uma lista oriunda de 
um Município que rasga uma luxuosa 
avenida com o nome de uma ilustre 
personalidade, que nunca esteve di-
rectamente ligada a Setúbal, e esquece 
e ignora outros ilustres que a engran-
deceram e divulgaram, e que faz luxo 
na E.N.10 e na ligação a Palmela e es-
quece  as ruas do interior da cidade 
que parece terem sido atingidas por 
terramoto ou bombardeamento atroz.

O que faz correr assim os actuais 
detentores do poder no município?

Ave, Qui Insignia (Non) Habent,
Te Salutant...!

OPINIÃO

Libório Gonçalves

Se, efectivamente, olharmos para 
a cidade hoje, o que parece, não é....

Setúbal é hoje uma cidade colada a 
cuspo, pintada a tinta de água, vazia de 
ar puro, de consistência e substrato.... 
tudo o que foi prometido de estrutu-
rante não passou do papel (marinas, 
casinos, hotéis, biblioteca, terminal 
7...), enfim, uma infindável lista de pro-
messas que só o número centenário de 
medalhas consegue igualar.

O trânsito continua um caos, apesar 
das muitas rotundas, (veja-se o labi-
rinto da Várzea) os bairros continuam 
sujos e sem esperança de moderniza-
ção, veja-se o gueto onde moro,  rua 
Camilo Castelo Branco e adjacentes, o 
Bairro da Monarquina, e confinantes, 
perfumados com o nauseabundo chei-
ro da Ladeira das Fontainhas, o Bairro 
se São Domingos, o Bairro da Liberda-
de, o Bairro da Bela Vista onde se têm 
gasto milhões, as barracas da Quinta 
da Parvoíce....Tudo porque só se  pensa 
para o imediato, para a manutenção do 
poder a qualquer preço....enchendo o 
olho e os ouvidos.

Com chuva de medalhadas... em 
tempo de eleições...

PS: (Post Scriptum , por causa das 
dúvidas)

Do alto da minha miopia política 
pode afirmar-se que Setúbal é hoje o 
que é, tem a visibilidade que tem, tem 
as estruturas que suportam alguma 
qualidade de vida e modernidade e, 
sobretudo, credibilidade e confiança, 
liberdade e paz, porque alguém teve 
a visão necessária para tal, nos anos 
finais do Século XX.

Fez obra que, apesar de não ser 
cosmética nem encher o olho (afinal 
o essencial é invisível aos olhos), per-
dura, não obstante o seu autismo final.

E sem medalha.
Advogado

A intervenção planeada para as ruas D. Afonso de Albuquerque e 
Jornal Heraldo, no Barreiro, foi adiada.
Câmara Municipal do Barreiro esclarece que as repavimentações 
agendadas na freguesia de Santo André foram adiadas “tendo 
em consideração as obras que ainda estão a decorrer no local”. 
Por este motivo, não haverá condicionamento de trânsito, nem 
estacionamento na Rua D. Afonso de Albuquerque, cuja obra 
deveria ocorrer entre os dias 2 e 14 Setembro, assim como na Rua 
Jornal Heraldo, que previa o início dos trabalhos a 7 de Setembro e 
fim a 16 de Setembro. 

O REPARO 

Barreiro adia 
repavimentação 
na freguesia de 
Santo André

DR

 Sete meses depois de assumir a presidência do  
 Vitória FC, Paulo Gomes vê o clube chegar a um 

dos momentos mais dramáticos da sua história, em 
declarado “Estado de Emergência”, após o Tribunal 
Arbitral do Desporto confirmar a exclusão dos sadinos 
dos campeonatos profissionais.

A FIGURA
Paulo Gomes

Felicitação ao jornal 
O SETUBALENSE 
A Sociedade de São Vicente de Paulo da 
Diocese de Setúbal congratula e felicita 
vossas excelências e todos os vossos 
serviços pela feliz comemoração do 
vosso 165.º aniversário, fazendo votos 
pelo progresso e desenvolvimento do 
conceituado jornal O SETUBALENSE. 
Sociedade de São Vicente de 
Paulo, Setúbal

CARTAS DO LEITOR

Parabéns pelo 165.º 
aniversário
Cumprimento vossas excelências e fe-
licito pela feliz comemoração do vosso 
165.º aniversário, assim como para to-
dos os vossos serviços, fazendo votos 
para que o jornal O SETUBALENSE 
continue sempre ao serviço do povo 
de Setúbal. 
José Manuel Costa Valério, 
Setúbal

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua 
carta ou comentário para 
correiodoleitor@osetubalense.com, 
para a morada Travessa Gaspar 
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os 
750 caracteres e o jornal reserva-se o 
direito de seleccionar ou cortar. 
Não devolvemos originais.

Ave, os (não) medalhados, te saúdam
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e início de 2020, na Área 
Metropolitana de Lisboa tem 
sido constatado o aumento do 
número de furtos de peças e 
componentes de veículos, sendo 
que este grupo é fortemente 
suspeito de ser o que tinha maior 
actividade”, adiantou a PSP, em 

comunicado.
O alegado grupo roubava várias 
peças, na maioria jantes, que 
“serviam para colocar em viaturas 
próprias que tinham sido alvo 
de acidentes, existindo fortes 
suspeitas de que estes acidentes 
tenham sido simulados”.

PSP desmantela 
grupo que 
furtava 
componentes 
de viaturas

A Polícia de Segurança Pública 
(PSP) desmantelou um grupo 
que, desde 2019, “furtava 
componentes de viaturas” na 
Área Metropolitana de Lisboa, 
tendo detido dois homens que 
ficaram em prisão preventiva.
“Desde o final do ano de 2019 

Ana Martins Ventura

Durante o fim-de-
semana a Avenida 
Luísa Todi recebe 
apresentações da 
Arrabidimel, Queijaria 
Simões, Lima Fortuna e 
Riversado

FIM-DE-SEMANA COM MOSCATEL, QUEIJO E MEL

Setúbal apresenta produtos 
regionais e artesanato 
na Avenida Luísa Todi

A Avenida Luísa Todi recebe ama-
nhã e domingo uma nova edição da 
Mostra de Saberes e Sabores, frente 
da Casa da Baía - Centro Promoção 
Turística. 

Esta edição especial do evento con-
ta com a participação da Arrabidamel, 
especializada no processamento e 
embalamento de mel e na produção 
dos seus derivados, utilizando em 
particular, mel com origem na Serra 
da Arrábida. Também a Doces Afe-
tos tem participação garantida, com 
queijadas regionais; a Queijaria Si-
mões marcará presença com queijos 

A Mostra de Saberes e Sabores decorre frente à Casa da Baía

DR

de Azeitão; e a Riversado com licores 
da marca I Love Setúbal.

No dia 29 a mostra de produtos 
regionais tem início pelas 15h00 
e permanece até às 21h00, frente 
à Casa da Baía. No dia seguinte os 
produtores da região chegam pelas 

No dia seguinte, pelas 10h00, 
Dário Codinha e Azulejos de Azeitão 
marcam presença na Mostra de Sabe-
res e Sabores com produtos de arte-
sanato e Lima Fortuna traz ao coração 
da Avenida Luísa Todi licores como o 
arrabidine e bicabagaço. Em desta-
que fica também a empreendedora e 
cosmopolita da Pedaços de Mar, “que 
cria peças de artesanato a partir da 
reutilização de lixo marinho”, refere 
a Câmara de Setúbal em nota.

Este programa de fim-de-semana 
conta, ainda, com provas de vinho, 
promovidas pelas adegas Sivipa, José 
Maria da Fonseca e Xavier Santana.

A Mostra de Saberes e Sabores teve 
início no final de Julho e tem já outras 
edições agendadas para Setembro, 
nos dias 12, 13, 14 e 15, acompanhan-
do as Comemorações Bocagianas. E 
nos dias 26 e 27, no âmbito do Dia 

Internacional do Turismo. Em Outu-
bro está prevista uma nova edição do 
evento nos dias 24 e 25.

Mourisca também é palco  
para produtos regionais

No dia 6 de Setembro os produtos 
regionais também chegam ao Moinho 
de Maré da Mourisca, com a primei-
ra edição do Mercadinho Agrotaste, 
das 9h30 às 19h30. O certame pro-
movido pela Câmara de Setúbal em 
colaboração com o Instituto da Con-
servação da Natureza e das Florestas, 
é dedicado à promoção do mel, azeite 
e conservas, bebidas licorosas e des-
tiladas, cervejas artesanais, doçaria, 
geleias, doces, compotas, hortofrutí-
colas biológicos, ostras do Sado, pão, 
queijos e lacticínios, sal, plantas aro-
máticas e medicinais e chás.

Em Outubro, no dia 4, realiza-se 
uma nova edição deste evento no 
Moinho de Maré da Mourisca entre 
as 10h00 e as 17h00. E Novembro 
arranca com outra edição do Merca-
dinho Agrotaste na Mourisca, mar-
cada para dia 1, com mesmo horário 
da anterior.

BREVES

A Junta de Freguesia de S. 
Sebastião está a proceder à 
requalificação integral do piso 
das escadas da Escola Básica 
da Fonte do Lavra e estima 
que, até ao fim deste mês, deve 
estar concluído o trabalho de 
afagamento e envernizamento 
de todo o soalho de madeira da 
escadaria interior do edifício.
Esta empreitada inclui-se num 
largo conjunto de acções de 
requalificação e manutenção do 
parque escolar, realizado pela 
Junta de S. Sebastião.

Um troço da Rua Fran Paxeco, 
no Bairro do Troino, estará 
encerrado ao trânsito no 
período da manhã do próximo 
dia 2 de Setembro, devido a 
intervenções de reabilitação 
urbana nos edifícios números 
29, 31 e 33, especificamente 
no troço compreendido entre 
a Avenida 22 de Dezembro e a 
Travessa do Carmo.
Alternativa é utilizar a Rua 
António Maria Eusébio.

A União das Freguesias 
de Setúbal já concluiu a 
requalificação do espaço 
pedonal na Avenida São 
Francisco Xavier, na zona 
do Viso, para melhorar as 
condições de acessibilidade. 
Os trabalhos incluíram a 
construção de um muro e a 
colocação de pavê e lancil.

SETÚBAL
Novo piso da 
Básica da Fonte 
do Lavra

Rua Fran Paxeco 
encerrada ao 
trânsito

Requalificação 
na Avenida São 
Francisco Xavier

TURISMO

Programa 
nacional 
de criação 
de startups 
regressa a 
Setúbal

Estão abertas até 7 de Outubro a 4ª 
edição do programa Tourism Explo-
rers, que regressa este ano a Setúbal. 
O programa promovido pela Fábrica 
de Startups e pelo Turismo de Portu-
gal, conta com colaboração do Insti-
tuto Politécnico de Setúbal (IPS), tem 
como objectivo capacitar os empreen-
dedores de todo o país e ajudar a re-
duzir as assimetrias regionais. 

Dividido pelas fases de Ideação e 
Aceleração, o Tourism Explorers vai 
decorrer através de Live Streaming, 
não só em Setúbal, mas também em 
Aveiro, Beja, Caldas da Rainha, Coim-
bra, Covilhã, Évora, Faro, Lagoa (São 
Miguel), Lisboa, Porto e Viseu.

Segundo o IPS anuncia em comuni-
cado, na fase Ideação “os participan-
tes têm de encontrar uma solução 
inovadora para o desafio que lhes for 
colocado” Já na fase de Aceleração “as 
equipas têm oportunidade de testar 
e validar o seu modelo de negócio”.

Lançado em 2017, o Tourism Explo-
rers já envolveu mais de 730 empreen-
dedores de 17 cidades, e contribuiu 
para o desenvolvimento de mais de 
290 startups. E, de acordo com o mais 
recente Relatório de Impacto, o IPS 
revela que “60% das startups que par-
ticiparam neste programa continuam 
activas, 23% receberam algum tipo 
de investimento e 13% conseguiram 
internacionalizar o seu negócio, sendo 
que a maior concentração recai sobre 
Espanha e o Brasil”.

A VARINA e o The Cork Marketplace 
são alguns exemplos de startups que 
participaram no Tourism Explorers, 
em Setúbal em 2019. A.M.V.



4 O SETUBALENSE 28 de Agosto de 2020

Setúbal

O dia mais triste do Vitória FC chegou 
depois de quase 110 anos de história

Em quase 110 anos de história, ontem 
foi seguramente o dia mais triste do 
Vitória Futebol Clube. Mais doloroso 
que qualquer descida de divisão após 
uma derrota dentro das quatro linhas, 
a confirmação de que o clube setuba-
lense, “feito de vontade e glória”, não 
vai participar nas provas profissionais 
causou uma dor transversal a todos 
os que amam Setúbal e o seu Vitória.

Incredulidade e revolta são sen-
timentos que ao mesmo tempo se 
misturam com esperança e confian-
ça de que a tormenta irá passar e 
que o clube, que tem um dos mais 
ricos palmarés no futebol português, 
não irá soçobrar. Todos os adeptos 
que amam o seu Vitória prometem 
ampará-lo e devolvê-lo ao lugar a que 
pertence, contrariando a notícia que 
chegou ontem e deixou a família sa-
dina em estado de choque.

Na manhã do dia 27 de Agosto de 
2020, o Tribunal Arbitral do Desporto 
(TAD) rejeitou a providência cautelar 
dos sadinos, como avançaram logo 
pela manhã os vários diários despor-
tivos nacionais, sendo pouco depois 
confirmado pelo clube. “O Vitória 
vem por este meio informar que foi 
notificado sobre a decisão do Tribunal 
Arbitral do Desporto (TAD) de rejeitar 
a providência cautelar”, resultando 
daí a queda do clube para o Campeo-
nato de Portugal.

Recorde-se que a Liga (LPFP) tinha 
chumbado o licenciamento dos sadi-
nos para as competições profissio-
nais, decisão que o Vitória continua 
a contestar. 

O Vitória lamenta que "a providên-
cia cautelar não haja sido decretada" 
e entende que a decisão do TAD "não 
somente é injusta com não se pro-
nuncia sobre matéria fundamental 

Ricardo Lopes Pereira

Rejeição da providência 
cautelar no TAD 
confirma trambolhão 
para o Campeonato de 
Portugal

PRESIDENTE PAULO GOMES NÃO ATIRA AINDA A ‘TOALHA AO CHÃO’

LUSA

cionais. “Vou neste momento abrir 
o estado de emergência dentro do 
clube e percebermos como é que 
vamos trabalhar para que o clube 
fique solvente e possa funcionar. 
São decisões difíceis. hoje [ontem] 
falei com o plantel e amanhã [esta 
sexta-feira] falarei com os jogado-
res [individualmente]. A seu tempo 
as decisões irão sair e o Vitória, por 
muito que muita gente queira, não 
vai acabar, de certeza”.

O presidente do Vitória realçou que 
a rejeição da providência cautelar não 
significa que a razão não esteja do la-
do dos sadinos. “Em primeiro lugar, 
este processo não está decidido. Foi 
decidido que não poderíamos sus-
pender o campeonato, porque a pro-
vidência cautelar não foi aprovada. O 
processo vai continuar. O campeona-
to vai arrancar e nós vamos no TAD 
defender as nossas posições. É aqui 
que está a nossa base”.

Questionado sobre a forma como 
vai preparar a equipa para o Cam-
peonato de Portugal, Paulo Gomes, 
que mantém a esperança num des-
fecho célere e favorável, reconhece 
que a tarefa não será fácil. “Espera-

mos que a decisão final do TAD seja 
conhecida antes de o campeonato 
se iniciar. Vamos fazer tudo por tudo 
para criar uma janela, mesmo com 
as dificuldades que possamos ter 
até lá chegar. Temos a noção que 
a preparação da equipa alterou-se 
consideravelmente depois de uma 
decisão destas. Por isso, hoje [on-
tem], mandei reunir toda a estrutu-
ra para percebermos que caminhos 
vamos tomar”.

Apesar dos efeitos nefastos que a 
decisão tem na vida do Vitória, o di-
rigente promete não desistir de lutar 
em prol do emblema, cuja direcção 
assumiu em Janeiro de 2020. “Os 
sócios vão unir-se e vamos, com 
certeza, dobrar o número de sócios 
e mostrar a força deste clube e desta 
cidade. O presidente que aqui está 
apanhou a pior situação que poderia 
da sua vida. Nunca imaginei estar aqui 
neste dia. Não estou agarrado a este 
lugar, vou estar sempre na linha da 
frente para ajudar no que for preciso 
para que o Vitória continue a ser aqui-
lo que é. Contem comigo para estar 
na primeira linha a trabalhar nesse 
sentido”.

Paulo Gomes apela à união e quer ver o número de sócios duplicar numa demonstração de força da cidade

Carlos Sousa, ex-director 
financeiro do Vitória, anunciou 
em comunicado que vai iniciar 
um procedimento criminal 
contra o presidente Paulo 
Gomes. Em causa está o 
facto de o líder dos sadinos 
ter mencionado o nome de 
Carlos Sousa como sendo 
o funcionário, cujo alegado 
incumprimento é um dos pontos 
apontados para impedir o 
licenciamento do clube. “Por na 
conferência de imprensa o Sr. 
Paulo Gomes se ter referido ao 
meu nome e ter-me imputado 
a prática de factos falsos e 
difamatórios do meu bom nome 
e honra pessoal, comunico 
que irei iniciar o respectivo 

Carlos Sousa Ex-director 
financeiro processa Paulo Gomes 

procedimento criminal contra o 
referido senhor. 

E acrescenta: “Mais 
informo que, em relação ao 
incumprimento do critério 
de inexistência de dívidas 
a jogadores, treinadores 
e funcionários, só por 
incompetência ou negligência 
grosseira é que a VFC-SAD 
não cumpriu o respectivo 
critério. (Sendo facto público 
que, além da dívida que têm 
para comigo, existiram outras 
dívidas recentes que também 
impediram o cumprimento 
desse critério), refere o 
comunicado assinado por Carlos 
Sousa a que O SETUBALENSE 
teve acesso.

referente à própria validade do Ma-
nual de Procedimento, bastando-se 
por uma análise superficial das razões 
invocadas pelo Vitória”.

A tomada de posição foi reforça-
da ao início da tarde pelo presidente 
Paulo Gomes que, em conferência de 
imprensa, anunciou medidas excep-
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EUGÉNIO FONSECA

Impacto social 
preocupa 
presidente 
da Cáritas 

O presidente da Cáritas Portuguesa, 
Eugénio Fonseca, mostra-se preo-
cupado com as consequências da 
despromoção do Vitória. Em causa 
está a importância do clube para a 
cidade e para um grande número de 
jovens, que através das modalidades 
amadores adquirem aprendizagens 
valiosas. 

“Recebi a notícia com profunda 
tristeza. A concretizar-se, todos os 
setubalenses ficam prejudicados. O 
Vitória é um dos alicerces da identi-
dade setubalense e desenvolve uma 
série de modalidades amadores, nas 
quais estão integradas centenas de 
crianças e jovens, para muitas das 
quais a socialização é um factor im-
portante e, adquirida essa capacida-
de, poderão ter mais oportunidades 
em termos de futuro”, afirmou.

Eugénio Fonseca admite que man-
tém a esperança de que a decisão 
possa ser revertida e deixa um apelo 
aos responsáveis e aos vitorianos: 
“Esta decisão deve ter em conta 
uma justiça mais coerente. Os de-
veres são para cumprir, mas tam-
bém se deve dar incentivo a quem 
prova estar disponível para cumprir 
esses deveres. Como setubalense 
nato apelo a quem tem a possibili-
dade de reverter a decisão, que o 
faça em nome do desenvolvimento 
mais integrado desta região de Se-
túbal. Peço a todos os setubalenses, 
independentemente da decisão e 
terminação definitiva, que se unam 
e demonstrem que amam a sua ter-
ra, para que não deixemos o Vitória 
morrer.”

Miguel Nunes Azevedo Desde que o céu desabou 
sobre o Vitória, a cidade 
ficou em choque e muitos 
sentem a vontade de con-

tribuir, de tentar fazer alguma coisa 
para ajudar o clube a ultrapassar este 
pesadelo.

Esta vontade colectiva é boa e 
será, com toda a certeza, essencial 
para a nova fase que se avizinha no 
Vitória, mas é preciso orientação e 
método. Claro que a comunidade, 
unida, entre indivíduos e empresas, 
vai ser determinante para a nova 
era e é igualmente evidente que a 
Câmara Municipal de Setúbal tem 
também um papel decisivo a desem-
penhar (como detentora dos direitos 
de superfície do Bonfim e parceira 
principal do clube), mas nem uma 
nem outra podem substituir-se aos 
primeiros interessados na matéria. 

Os associados do Vitória de Setú-
bal têm o dever, e também o direi-
to, de serem os primeiros a apontar 
caminhos e soluções. Por muito 
que a comunidade em geral esteja 
disposta a ajudar, pouco ou nada 
se consegue se a primeira base de 
apoio e legitimidade do clube – os 
seus sócios – não estiver na primeira 
linha de actuação.

A palavra tem de ser devolvida de 
imediato aos sócios.

O presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Dr. Cândido Casimiro, 
tem, por isso, a obrigação de convo-
car uma reunião da assembleia geral 
do clube, com carácter de urgência, 
para que os associados decidam o 
caminho a trilhar. A direcção, que, 
apesar de dever muitas explicações 
aos sócios, dá mostras de pretender 
continuar, deve apresentar o plano 
que defende para o futuro imediato 
e pedir a confiança dos associados 
para desenvolver essa estratégia.

A palavra aos sócios do Vitória 
em primeiro lugar

EDITORIAL

Francisco Alves Rito

Além de necessária, a reunião da 
assembleia geral é perfeitamente 
possível, mesmo neste momento da 
pandemia. O Benfica realizou uma 
assembleia geral no dia 26 de Junho, 
a Assembleia da República continua 
a funcionar, e têm tido lugar diver-
sas assembleias municipais por esse 
país fora, incluindo em Setúbal, pelo 
que nada impede o Vitória de reunir 
a sua Assembleia Geral.  O pavilhão 
Antoine Velge e até o próprio Estádio 
do Bonfim têm condições suficientes 
para reunir os sócios, com respeito 
pelas regras sanitárias em vigor.

Director

FERNANDO PEDROSA

MARIA DAS DORES MEIRA

"Dói muito ver o clube 
nesta situação"

“Câmara continuará 
ao lado do Vitória”

Fernando Pedrosa, presidente do 
Vitória em vários mandatos entre as 
décadas de 1960 e 1990, disse ontem 
faltarem-lhe palavras para expressar o 
momento actual. “Fiquei apavorado 
com o que aconteceu ao Vitória. Não 
tenho acompanhado muito o assun-
to, tenho-o feito pelos jornais. Estou 
profundamente desolado. Estou no 
Vitória há 80 anos e dói muito ver o 
clube nesta situação. Deixa-me sem 
palavras”, disse o ex-dirigente de 89 
anos.

O histórico presidente admite que o 
momento actual não pode ser consi-
derado uma surpresa total. “Já tinham 
existido alertas. Todos os anos, à últi-
ma hora, as coisas complicam-se e tem 
de ser sempre através de um esforço 
quase desumano que o Vitória con-
segue cumprir com o que determina 
a regulamentação. Embora esta seja 
uma notícia que me deixa desolado, 
tinha a sensação que, mais tarde ou 
mais cedo, uma coisa destas iria su-
ceder”.

Instado a responder se a actual di-
recção é responsável pela situação vi-
vida, Fernando Pedrosa é cauteloso. “É 
difícil responder a isso. As pessoas que 
vão para o Vitória vão normalmente 
eivadas de boa vontade. Querem fa-
zer o melhor. Nem sempre têm essa 
capacidade, conhecimento e os atribu-
tos necessários para conduzir o clube 
numa altura destas”, disse, fazendo 
uma ressalva. “Não tenho a certeza, 
mas dá-me a sensação que a direcção 

Maria das Dores Meira, presidente 
da Câmara Municipal de Setúbal, 
não deixou passar em claro o 
momento vivido pelo Vitória, 
“verdadeiro símbolo da nossa 
cidade”, escreveu no Facebook. 
“Lamentamos profundamente a 
decisão do Tribunal Arbitral do 
Desporto tomada a propósito de 
um clube com a importância do 
Vitória FC, que nos representa em 
muitas ocasiões e é um verdadeiro 

que entra encontra o clube pior do que 
estava quando entrou a anterior”.

A O SETUBALENSE, Fernando Pe-
drosa admite que será complicado o 
clube resistir no Campeonato de Por-
tugal. “Acho que vai ser muito difícil. 
Além de ter descido como desceu, o 
Vitória tem uma situação financeira 
muito má. Tem um PER, deve muito 
dinheiro a credores e agora vão faltar 
receitas. As coisas vão ser muito com-
plicadas. Não tenho ideias concretas, 
nem meditei ainda bem sobre o as-
sunto. Apesar de ser um optimista, 
não estou neste momento a ver um 
futuro risonho para o Vitória”.

Independentemente do actual es-
tado de coisas, o histórico presidente 
apela à união dos adeptos. “Os vitoria-
nos têm de se unir cada vez mais para 
ver se encontram uma solução. Já não 
há milagres, mas temos de esperar que 
através de uma situação invulgarmen-
te favorável, o Vitória possa ultrapassar 
a actual situação. Vai ser muito difícil”, 
admitiu, comentando a possibilidade 
de poder surgir um novo clube.

“Não pensei ainda bem no assunto, 
mas há uma coisa que é verdade: o Vi-
tória não acaba. Neste momento é a 
SAD do Vitória, o clube não acaba nem 
vai acabar. Pessoas que durante anos 
contribuíram para o Vitória ter uma his-
tória fulgurante, não vão deixar que o 
clube acabe. Relativamente à SAD e 
ao futebol não sei. Não conheço bem 
a dimensão de todo o problema, mas 
é complicado”.

símbolo da nossa cidade”. 
A autarca fez questão de salien-

tar que o município apoiará o clube 
sempre que exista a possibilidade de 
o fazer. “Como sempre tem aconte-
cido, e já o voltámos a demonstrar 
muito recentemente, continuare-
mos ao lado do Vitória para o apoiar 
na procura das melhores soluções 
que assegurem a sua viabilidade 
futura”, sublinhou Maria das Dores 
Meira.

O presidente 
da Assembleia 
Geral tem 
o dever de 
convocar 
uma reunião 
extraordinária 
com carácter de 
urgência

Estou profundamente 
desolado
Fernando Pedrosa

O Vitória é um símbolo 
da cidade
Maria das Dores Meira

O responsável sublinha 
a importância das 
modalidades amadoras 
do Vitória na vida de 
centenas de jovens e 
crianças
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Montijo Escola Básica 
Integrada 
do Esteval 
renovada para 
início de aulas 

A Escola Básica Integrada do 
Esteval vai apresentar-se de cara 
lavada na abertura deste ano 
lectivo. A Câmara Municipal do 
Montijo tem estado a promover 
obras de recuperação no 
estabelecimento de ensino.
Os trabalhos representam um 

“Gosto mais de 
fazer do que falar e 
foi assim que tive o 
dobro dos votos em 
relação ao primeiro 
mandato"
O presidente da Junta de Montijo e Afonsoeiro revela que 
o Dia da Freguesia será assinalado simbolicamente. Sem a 
habitual cerimónia nem a atribuição da Barca Aldegalega

Mário Rui Sobral

Cauteloso e seguro, Fernando 
Caria prefere a defesa ao ataque 
quando o jogo é político. Diz não 
ter pensado ainda nas Autárquicas 
2021, mas não fecha a porta à 
possibilidade de trocar um lugar no 
executivo da Junta por um cargo de 
vereador. 
“Não pensei se vou ou não 
candidatar-me e nem sei se o 
Partido Socialista vai ou não 
convidar-me”, atira.
O autarca, que defende a acção em 
detrimento das palavras, garante 
que, com ou sem acordos de 
delegação de competências – as 
negociações foram interrompidas 
devido à pandemia –, a relação com 
a Câmara “é de grande parceria”. 
E faz um retrato à mais recente 
conjuntura.

Os autarcas têm sido dos 
últimos a ser lembrados, mas 

dos primeiros a estar na linha da 
frente no combate à pandemia. 
Como se sente o presidente da 
Junta de Montijo e Afonsoeiro, 
quase seis meses após o início 
do flagelo?
Foram essencialmente seis meses 
marcados pelo paradoxo de, 
sem podermos estar próximos 
das pessoas, termos de reforçar 
a proximidade com os nossos 
fregueses. Procurámos contribuir 
dentro das nossas competências 
e possibilidades, apoiando as 
autoridades de saúde locais e, 
sobretudo, aqueles que tiveram 
de se manter em isolamento 
por estarem infectados ou em 
isolamento.
Sinto que o executivo da Junta, 
trabalhadores, colaboradores 
e também alguns membros da 
Assembleia de Freguesia ajudaram 
a cumprir o nosso dever de apoiar 
os mais vulneráveis, contribuindo 
igualmente para a missão de 
informar sobre a prevenção e 

ENTREVISTA FERNANDO CARIA

controlo do contágio.
Colocámos no terreno um conjunto 
de respostas sociais: criámos um 
projecto de entrega de compras 
de supermercado e de farmácia ao 
domicílio, com o apoio do E. Leclerc 
e da União Mutualista Nossa 
Senhora da Conceição; com o apoio 
da Clínica Nossa Senhora da Atalaia 
facilitámos o acesso dos idosos 
a receituário; criámos um banco 
de clínicos que voluntariamente 
se disponibilizaram para apoiar a 
nossa população, em particular 
com apoio psicológico aos 
seniores mais isolados; reforçámos 
a compra de bens essenciais 
para distribuir às famílias mais 
vulneráveis através da Rede de 
Apoio Alimentar da Freguesia; 
distribuímos equipamentos 
de protecção individual pelas 
instituições do sector social; 
adaptámos as nossas instalações, 
horário e forma de funcionamento 
para manter em segurança 
os fregueses e os nossos 

trabalhadores; e interditámos 
o uso de parques infantis e 
equipamentos geriátricos para 
evitar a propagação de contágio. 
Estes são apenas alguns exemplos 
do vasto trabalho que continuamos 
a desenvolver.
Que impacto teve a pandemia 
na freguesia? Aumentou muito 
o número de pessoas a precisar 
de apoio social, houve muitas 
empresas a fechar portas?
Aumentou significativamente o 
número de pessoas que contacta 
a Junta a pedir apoio social. Em 
estreita colaboração com os 
serviços sociais da Câmara, mas 
também com as nossas instituições 
e movimentos existentes na nossa 
freguesia, procuramos encaminhar 
as pessoas para que possam ter 
uma resposta adequada.
No sector empresarial, temos 
conhecimento de alguns casos 
de encerramentos durante a 
pandemia, em particular na 
área da restauração, mas que, 
pouco a pouco, foram reabrindo 
e regressaram, de certa forma, à 
normalidade.
Não é de dar muitas entrevistas. 
Costuma dizer que gosta mais 
de trabalhar do que falar. Não 
receia que isso possa deixá-lo 
mais afastado do eleitorado do 
que outros?

Sinceramente, para mim o 
importante é o trabalho que se faz 
e que serve os habitantes da nossa 
freguesia.  Até porque, existe uma 
equipa que trabalha comigo, o 
que torna esse trabalho colectivo. 
Gosto mais de fazer do que falar, 
já foi assim no primeiro mandato 
e quando voltei a candidatar-me 
senti que as pessoas continuavam 
a confiar em mim. E tive o dobro 
dos votos em relação ao primeiro 
mandato. Por isso, se voltar a 
candidatar-me, seja qual for a 
reacção do eleitorado ficarei de 
consciência tranquila porque tentei 
sempre servir a comunidade, estar 
com e junto das pessoas.
Como vão ser as comemorações 
do Dia da Freguesia? É já 
certo que este ano ninguém 
será distinguido com a Barca 
Aldegalega...
Este ano, devido à pandemia, não 
irá haver o Dia da Freguesia nos 
moldes habituais. Entendemos que 
não havia condições para fazer a 
tradicional cerimónia no Cinema 
Teatro Joaquim d’Almeida, uma 
vez que a saúde pública deve estar 
em primeiro lugar. Se tudo correr 
bem, no próximo ano, retomamos a 
distinção da Barca Aldegalega.
Contudo, não queremos nem 
podemos deixar passar a data em 
branco. Iremos simbolicamente 
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investimento global superior a 72 
mil e 852 euros. “A intervenção 
inclui a pintura interior de salas 
de aulas e acessos, reparação de 
tectos, substituição de portas, 
janelas e estores danificados, e 
pintura exterior da escola e do 
Pavilhão Desportivo”, revela a 

autarquia.
Está ainda prevista “a 
substituição do pavimento de 
segurança do parque infantil 
e das redes do polidesportivo 
exterior”, bem como a “reparação 
de pavimentos em blocos de 
betão, de bancos e papeleiras”.

inaugurar uma exposição de 
vários fotógrafos da nossa 
freguesia, no dia 15 de Setembro. 
A mostra, também devido aos 
constrangimentos da Covid-19, 
estará patente nas várias vitrinas 
que temos espalhadas pelo nosso 
território.
Tem ficado satisfeito com 
os acordos de execução de 
delegação de competências 
feitos com a Câmara? Em que pé 
estamos para o próximo ano?
Devido à pandemia interrompemos 
as negociações, ou se quiser as 
conversações, com a Câmara sobre 
a transferência de competências. 
A nossa freguesia, sendo sede de 
concelho, tem uma especificidade 
muito concreta, merecendo uma 
atenção muito mais cuidada. 
Naturalmente, que com ou sem 
acordo, a relação entre a Câmara 
e a Junta é de grande parceria e 
entendimento, pelo que sabemos 
existir da parte da Câmara 
disponibilidade para responder às 
solicitações que vamos colocando.
Qual será a primeira prioridade 
da junta em 2021?
É sempre a mesma: servir da 
melhor forma quem vive na 
freguesia. Temos projectos para 
concretizar ao longo do ano de 
2021, mas estamos numa fase de 
um planeamento mais cuidadoso 

devido à evolução, que não 
sabemos qual vai ser, da pandemia.
Para o ano há autárquicas. Vê-
se mais a ocupar um lugar de 
vereador ou a manter-se na 
presidência da junta?
O mandato para o qual fui eleito 
termina em Setembro de 2021. Até 
lá posso garantir todo o empenho 
em servir e trabalhar para a 
freguesia. Em princípio as eleições 
serão em Setembro ou Outubro e 
neste momento não pensei se vou 
ou não candidatar-me e nem sei 
se o Partido Socialista vai ou não 
convidar-me. Isso terá de ser uma 
decisão a ser tomada e só depois 
me pronunciarei.
Foi presidente da Casa do 
Benfica em Montijo. Quem 
é, para si, o Cavani ( jogador 
uruguaio de renome que 
alimentou uma novela de 
indefinição perante o interesse 
das águias) da vida política local 
ou distrital?
Enquanto presidente de Junta 
tenho todas as cores clubísticas em 
igualdade. Na política, como em 
quase tudo na vida, só podemos 
contar com quem está, com quem 
diz sempre presente. Dado que o 
Cavani não está [no Benfica], não 
consigo compará-lo com ninguém 
que seja uma figura da vida política 
local ou distrital.

"Em princípio 
as eleições 
serão em 
Setembro ou 
Outubro e 
neste momento 
não pensei 
se vou ou não 
candidatar-
me e nem sei 
se o Partido 
Socialista vai ou 
não convidar-
me. Isso terá de 
ser uma
decisão a ser 
tomada e só 
depois me 
pronunciarei", 
diz Fernando 
Caria

DR

E D I T A L N. º 70/2020 

----- LICENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO URBANO COM OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 7.º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.0 268/00, -----------------
----------------------------------- EMITIDO EM 08 DE MARÇO DE 2000 ----------------------------------
----- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTDO, --
----- FAZ SABER, em cumprimento do disposto no artigo 28.0 do Decreto-Lei n° 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que de harmonia com o despacho do Sr. Presidente da Câmara, dat-
ado de 3 de junho de 2020 foi autorizado o 7.0 aditamento ao alvará de loteamento urbano n.0 268/00, 
emitido em 08 de março de 2000, na sequência do processo n.0 I - 39/19, registado em nome de 
ELEGANTAVENUE, LDA., contribuinte número 514529725, com sede na ESTRADA DO CAL-
HARIZ DE BENFICA, N. 0 9-A - LISBOA, com referência aos seguintes prédios: ------------------
----- Lote 13, com a área de 234,00 m2, sito na Rua 25 de Abril, na União das Freguesias de Atalaia 
e Alto Estanqueiro/Jardia, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 823 da União das Freguesias 
de Atalaia e Alto Estanqueiro/Jardia e descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o 
n. 0 314/20000529 da Freguesia de Atalaia. -------------------------------------------------------------------
----- Lote 14, com a área de 234,00 m2, sito na Rua 25 de Abril, na União das Freguesias de Atalaia 
e Alto Estanqueiro/Jardia, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 821 da União das Freguesias 
de Atalaia e Alto Estanqueiro/Jardia e descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o 
n.º 315/20000529 da Freguesia de Atalaia. -------------------------------------------------------------------
----- Lote 15, com a área de 234,00 m2, sito na Rua 25 de Abril, na União das Freguesias de Atalaia e 
Alto Estanqueiro/Jardia, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 819 da União das Freguesias 
de Atalaia e Alto Estanqueiro/Jardia e descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o 
n.0 316/20000529 da Freguesia de Atalaia. -------------------------------------------------------------------
 ----- A alteração versa sobre a junção dos lotes 13, 14 e 15, passando a existir só um lote único desig-
nado por Lote 13, com a área de 702,00 m2, para efeito de ligação do espaço da cave. ------------------- 
----- Para conhecimento geral se publica o presente, que vai ser afixado nos Paços do Concelho, Sede 
da Junta de Freguesia e publicado num jornal de âmbito local. ---------------------------------------------
----- E eu,                               (Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo, 
o subscrevi. ------------------------------------------------------------
-- -----------------------------Paços do Concelho de Montijo, 22 de junho de 2020 --------------------------

O Presidente da Câmara

____________________________
(Nuno Ribeira Canta)

E D I T A L N. º 71/2020 

----- LICENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO URBANO COM OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 3.0 ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.0 155/5/90, -----------------
------------------------------- EMITIDO EM 26 DE JANEIRO DE 1990 --------------------------------
----- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO, ---
----- FAZ SABER, em cumprimento do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 
de dezembro, na sua atual redação, que de harmonia com o despacho do Sr. Presidente da Câma-
ra, datado de 3 de junho de 2020, foi autorizado o 3.0 aditamento ao alvará de loteamento urbano 
n.º 155/S/90, emitido em 26 de janeiro de 1990, na sequência do processo n.0 I - 34/19, registado 
em nome de SAMUEL SANTOS ANDRADE, contribuinte número 243687095, com residência 
na Rua Tenente Valadim, N.0 51, Montijo, com referência ao seguinte prédio:-----------------------
----- Lote 32, sito na Cova da Loba, na União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo 5560 da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o n.0 1726/19900309 da Freguesia 
de Montijo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- A alteração versa sobre a ampliação do polígono de implantação do edifício habitacional e 
a introdução de um novo polígono no limite tardoz do lote destinado a anexo, o que se traduz 
num aumento da área total coberta, passando a habitação de 66,50 m2 para 79,87 m2 É proposto 
um anexo com 24,50 m2 de área coberta. Mantem-se o número máximo de pisos inicialmente 
previstos: 2 (dois). -------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Para conhecimento geral se publica o presente, que vai ser afixado nos Paços do Concelho, 
Sede da Junta de Freguesia e publicado num jornal de âmbito local. ----------------------------------
-- ---- E eu,                          (Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do Território e Ur-
banismo, o subscrevi. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
-- -------------------------Paços do Concelho de Montijo, 22 de junho de 2020 --------------------------

O Presidente da Câmara

____________________________
(Nuno Ribeira Canta)
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Montijo

Mário Rui Sobral

Chuvas em Março 
e Abril, pandemia e 
poste da EDP obrigaram 
adiar a conclusão dos 
trabalhos

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA PRORROGADO POR 45 DIAS

Jardim das Nascentes com novo atraso 
só deve ficar pronto no início de Outubro

A obra do Jardim das Nascentes, no 
Montijo, arrancou em 18 de Março de 
2019 com um prazo de execução de 
365 dias, mas só deverá estar pronta 
no final de Setembro ou início de Ou-
tubro próximo. O executivo camarário 
decidiu, por unanimidade, no passado 
dia 19, a prorrogação do prazo de con-
clusão da empreitada por mais 45 dias 
a contar do dia 14 deste mês.

Com um custo de cerca de 1,3 mi-
lhões de euros (+ IVA), a construção do 
Jardim das Nascentes já havia sofrido 
anteriormente um alargamento de 105 
dias do prazo de execução.

Esta segunda prorrogação, agora 
aprovada, não tem custos para o muni-
cípio nem para a empresa construtora. 
A autarquia apontou os vários motivos 
que obrigaram aos alargamentos do 
prazo. “A saturação de solos devido 
às chuvas intensas de Março e Abril, a 
pandemia que trouxe dificuldades ao 
empreiteiro na obtenção de materiais 
junto dos fornecedores; e a retirada 
de um poste da EDP que se encontra 
por efectuar, apesar de já ter sido so-
licitado à empresa e que impede os 
trabalhos na zona da ciclovia.” 

A obra está a ser executada pela 
empresa Decoverdi.A empreitada tem um valor global de cerca de 1,3 milhões de euros

DR

INVESTIMENTO
Iluminação 
reforçada entre 
avenidas dos 
Bombeiros e da 
Olivença

Mais de 144 mil euros é o valor do in-
vestimento da Câmara Municipal do 
Montijo na substituição e reforço da 
iluminação pública entre as avenidas 
dos Bombeiros e da Olivença.

A empreitada de modificação e be-
neficiação da iluminação pública – ao 
longo de um troço com uma extensão 
de cerca de um quilómetro, desde a 
Praça de Toiros Amadeu Augusto dos 
Santos à Rotunda do Izidoro – deve 
ficar concluída dois meses antes do 
final deste ano. Os trabalhos, lembra 
a autarquia, encontram-se a decorrer 
“desde meados de Julho” último. A in-
tervenção tem um prazo de execução 
de 90 dias, pelo que deverá assim ficar 
concretizada no final da primeira quin-
zena de Outubro. M.R.S.

PUBLICIDADE

E D I T A L N. º 81/2020 

------ LICENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO URBANO COM OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.0 75/S/86, EMITIDO EM 28 DE 
NOVEMBRO DE 1986. -------------------------------------------------------------------------------------
----- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO, --- 
---- FAZ SABER, em cumprimento do disposto no artigo 28.0 do Decreto-Lei n° 555/99, de 16 
de dezembro, na sua atual redação, que de harmonia com o despacho do Sr. Presidente da Câ-
mara, datado de 25 de junho de 2020, foi autorizado o 1.º aditamento ao alvará de loteamento 
urbano n.0 76/S/86, emitido em 28 de novembro de 1986, na sequência do processo n.0 1- 26/19, 
registado em nome de CRISTINA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO DAVID E ANTÓNIO 
HUMBERTO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, contribuintes números 195 931 556 e 190 
543 795, respetivamente, com residência na RUA JOSÉ JOAQUIM MARQUES, Nº. 201 - 6º 
Esq.0 - Montijo, com referência ao seguinte prédio urbano:---------------------------------------------
----- Lote 1, sito na Cova da Loba - Montijo, na União de freguesias de Montijo/Afonsoeiro, in-
scrito na matriz predial urbana sob o artigo 5166 da União de Freguesias de Montijo/Afonsoeiro, 
e descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o n.0 768/19861205 da Freguesia 
de Montijo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- A alteração versa sobre a divisão da área do lote 1, presentemente com 1.145,26m2, em dois 
lotes distintos (lote 1 e lote 4), ficando o lote 1 com a área de 578,00m2 e o lote 4 com a área de 
567,26m2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Para conhecimento geral se publica o presente, que vai ser afixado nos Paços do Concelho, 
Sede da Junta de Freguesia e publicado num jornal de âmbito local. ---------------------------------- -
----- E eu,                           (Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do Território e Urban-
ismo, o subscrevi. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------Paços do Concelho de Montijo, 08 de julho de 2020---------------------------

O Presidente da Câmara

____________________________
(Nuno Ribeira Canta)
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AlcocheteA Câmara Municipal de Alcochete 
aprovou na reunião de dia 19 de 
Agosto um voto de pesar pelo 
falecimento do músico e contra 
maestro Luciano Rodelo a 18 de 
Agosto. “A vila do Samouco e 
Alcochete ficaram mais pobres. 
Faleceu Luciano Rodelo. Nascido no 

Aprovado voto de pesar 
pelo falecimento de 
Luciano Rodelo

Samouco em 1926, foi nesta terra 
que viveu e dedicou parte do seu 
tempo aos seus grandes amores, 
a Banda e a Sociedade Filarmónica 
Progresso e Labor Samouquense”, 
referiu o município numa nota 
apresentada pelo presidente da 
autarquia Fernando Pinto.  

Maria Carolina Coelho

Intervenção inclui a 
repavimentação da via 
com 11 mil metros, num 
investimento de mais 
de 144 mil euros

ESTRADA MUNICIPAL 501

Município avança com 
requalificação do troço entre 
o Samouco e São Francisco 

O troço da Estrada Municipal 501 entre 
o Samouco e São Francisco, em Alco-
chete, está a ser alvo de uma obra de 
reabilitação que “visa dotar uma das 
principais artérias de acesso à vila com 
melhores condições de acessibilidade”, 
explica a Câmara Municipal através de 
comunicado. A principal intervenção a 
acontecer no local, a sua repavimenta-

ção, “teve inicio no dia 17 de Agosto”, 
estando a ser “realizada numa via que 
anteriormente se encontrava com piso 
irregular”. Desta forma, a empreitada 
está a ser executada numa extensão 
total de 11 mil metros, num prazo de 
execução estimado de 28 dias, repre-
sentando um investimento de mais de 
144 mil e 959 euros. 

“A intervenção contempla, para 
além da repavimentação, a limpeza, re-
gularização e compactação das bermas 
e da mecânica de toda a zona interven-
cionada, a fresagem de pavimento nas 
zonas de interligação, a regularização 
do perfil transversal e longitudinal 
com a aplicação de betão, a execução 
de uma camada de desgaste em betão 
e enchimento das bermas”, revela a 
autarquia na mesma nota.

Também o troço da Estrada Munici-
pal 501 entre Alcochete e a Quinta da 
Pacheca foi, em 2019, repavimentada, 
num investimento por parte do muni-
cípio de mais de 145 mil e 398 euros. 

Espaços verdes renovados
A Câmara Municipal de Alcochete 
começou esta semana a renovar os 
espaços verdes do concelho, com o 
objectivo de “dar continuidade aos 
trabalhos de manutenção e melhoria 
dos espaços públicos”. A iniciativa, 
que “contempla a limpeza dos cantei-
ros, a plantação de novas herbáceas 
e flores, o corte de ervas e relva”, já 
foi realizada nas avenidas dos Barris 
e D. Manuel I, no Largo Unidos Ven-
ceremos, na Rua dos Abacaxis e na 
Urbanização dos Flamingos”.

MAIS CONDIÇÕES20 MIL EUROS

Pavilhão 
Gimno 
desportivo 
e EB da 
Restauração 
requalificados

Movimento 
associativo 
recebe apoios 
financeiros

O Pavilhão Gimnodesportivo de 
Alcochete e a Escola Básica da Res-
tauração têm em curso uma obra de 
requalificação, no valor total de 92 
mil euros, executada pela autarquia 
com o objectivo de dotar os espaços 
de mais condições para os munícipes. 

Desta forma, no Pavilhão Gimno-
desportivo o município está a pro-
ceder “à recuperação e pintura das 
fachadas exteriores e ao isolamento 
de infiltrações existentes nas cober-
turas”, num investimento de 57 mil 
euros, refere a Câmara Municipal em 
comunicado. Encontra-se, também 
“a proceder a drenagens pluviais, ao 
tratamento e pintura das paredes 
interiores, balneários e gabinetes e 
à construção de uma rampa que visa 
dotar o equipamento de condições 
de acesso a utilizadores com mobi-
lidade reduzida”.

A intervenção surge no seguimen-
to do “programa para a reabilitação 
dos equipamentos desportivos do 
concelho", iniciativa que, no ano de 
2018, “requalificou o Pavilhão Muni-
cipal do Samouco, num investimento 
de 160 mil euros”.

Por sua vez, na Escola Básica da 
Restauração, procedeu-se “à subs-
tituição do piso interior do Jardim 
de Infância, da Biblioteca Escolar, da 
sala de professores e dos gabinetes 
de apoio”. A obra, que representa 
um investimento de cerca de 35 mil 
euros, incluiu, ainda, a pintura das 
paredes dos diversos espaços.  

Para a Câmara Municipal de Alco-
chete, “o compromisso com a edu-
cação é indiscutível e imprescindível, 
assim como proporcionar melhores 
condições em todo o parque escolar 
do concelho”. Por este motivo, a au-
tarquia, há dois anos, requalificou e 
ampliou o estabelecimento de ensi-
no, “com a construção de mais três 
salas de aula”, enquanto que em 2019 
“procedeu à impermeabilização do 
telhado do Jardim de Infância”. M.C.C.

No âmbito do protocolo estabele-
cido entre a Câmara Municipal de 
Alcochete e as associações e colec-
tividades do concelho, a autarquia 
aprovou, por unanimidade, na reu-
nião de dia 19 de Agosto, a atribuição 
de apoios financeiros ao movimento 
associativo. 

Foi, assim, atribuído à Associação 
Alfaiate o montante de 1 000 euros, 
valor que “visa dar continuidade ao 
Programa CED – captura, esteriliza-
ção e devolução de felídeos ao local 
de origem”, afirma o município em 
comunicado. À Associação de Pro-
tecção dos Animais Abandonados 
“Os Canitos” “o executivo deliberou a 
atribuição de 1 400 euros para as ac-
tividades desenvolvidas e situações 
de urgência médico-veterinárias de 
animais capturados e acolhimento”. 

Por sua vez, também a Socieda-
de Filarmónica Progresso e Labor 
Samouquense foi contemplada 
com a medida através de um apoio 
financeiro de 7 mil e 500 euros, “pa-
ra auxiliar nas despesas relativas à 
manutenção dos instrumentos e 
para a aquisição de equipamentos 
de protecção individual”. 

A verba entregue à Sociedade 
Imparcial 15 de Janeiro de 1898 foi 
de 10 mil euros, montante que vai 
ser utilizado para “a aquisição de 
fardamento para os músicos da co-
lectividade, bem como material de 
protecção individual”. 

Na mesma reunião de câmara, 
foi também aprovada a entrega de 
apoios de actividade pontual à Royal 
Teatro Livre, no valor de 400 euros, 
ao Rancho Folclórico os “Campone-
ses” de São Francisco, de 650 eu-
ros, e à Associação GilTeatro, de 735 
euros. As três associações recebe-
ram, ainda, um apoio de tesouraria, 
também entregue à Academia Por-
tuguesa de Música e Artes (APMA) 
com o objectivo de “atenuar as difi-
culdades de tesouraria que o surto 
epidemiológico provocou”, explica 
a autarquia. 

Maria Carolina Coelho

A Câmara Municipal de Alcochete divulgou diversas imagens 3D 
do arranjo paisagístico a executar no espaço envolvente ao Fórum 
Cultural de Alcochete. A intervenção, com um valor base de mais 
de 768 mil e 839 euros, “contempla a criação de espaços verdes, 
a execução de bancada, muros, escadas e rampas, colocação de 
bancos, requalificação do poço, criação da rede de águas residuais 
e alterações na rede de iluminação pública e sinalização”, explica a 
autarquia em comunicado. 

FOTOLEGENDA

Autarquia 
divulga imagens 
do arranjo 
paisagístico no 
Fórum Cultural 

DR
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ANUNCIE NO SEU 
DIÁRIO DA REGIÃO

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 Clinico

ELEIÇÕES: 
CENTRO DOS REFORMADOS DO MONTIJO 

INFORMA OS ASSOCIADOS QUE NO DIA 19 DE  
DEZEMBRO 

SERÁ REALIZADA ELEIÇÕES PARA NOVOS CORPOS 
GERENTES. 

ELABOREM A VOSSA LISTA ATÉ 11 DE DEZEMBRO.
Nota: Os candidatos têm que ter no mínimo 1 ano de  

associado e ter as suas quotas pagas até dezembro do ano em curso.
Avª Maestro Jorge Peixinho, nº 39  *  2870 - 426  Montijo

12.11.1948  -  17.08.2020
 

Ana Maria da Conceição Fernandes Sécio
 

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas presentes 
nas cerimónias fúnebres bem como todas as condolências e mensa-

gens de conforto recebidas.

Será sempre lembrada pela sua alegria e generosa capacidade de 
amar, de amar a família, os amigos, a terra e suas gentes, amar o 

bem e quem o pratica.
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ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

PUBLICIDADE

JESUINO AUGUSTO 
CALDEIRA

JUVENÁLIA 
DUARTE PITEIRA 

ALONSO

MARIA LUÍSA DIAS 
BRANCO 

DA CONCEIÇÃO

FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

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 fale-
cimento de Fernando Bernardino da Concei-
ção Dias. A família vem por esta via agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

(1932 – 2020)
(1934 – 2020)(1949 – 2020)(1946 – 2020)

Participação e 
AgradecimentoParticipação e 

Agradecimento
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

ClassificadosNecrologia

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis 
em tudo, Vós que iluminais todos os meus 
caminhos para que atinja o meu ideal, Vós que 
me dais o dom divino de perdoar e esquecer o 
mal que me fazem e que em todos os instantes 
da minha vida estais comigo, eu quero neste 
curto diálogo agradecer-Vos por tudo e confir-
mar mais uma vez que nunca me quero separar 
de Vós por maior que seja a ilusão material, 
não será o mínimo de vontade que sinto de um 
dia estar Convosco e todos os meus irmãos na 
Glória Perpétua. Obrigado mais uma vez.
A pessoa deverá rezar a oração três dias segui-
dos, sem fazer o pedido.
Dentro de três dias alcançará a graça por mais 
difícil que seja.
Publicar assim que receber a graça.

          Firma sediada no Montijo precisa 
de Técnico Especializado em 
Automatismos para Portões.

Contato: 919 764 081

          Precisa-se (M/F)
Empregada de copa para
Restaurante em Alcochete

Telf: 965 266 446

          Precisa-se Serralheiro 
e Ajudante com 

conhecimento em 
Maçarico de Corte 
e Semi automática, 

Trabalho na zona de 
Setúbal em serviço 

Part-time.
Telefone: 962063048 

ou 935594842

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: 28.000€
CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

RUI MANUEL DA CONCEIÇÃO    
Concluído 1 Ano sem ti perto de nós, a dor 
da tua ausência, apenas é atenuada com as 
maravilhosas recordações que temos de ti.
Tu, que foste um homem magnífico, um marido 
dedicado, um pai perfeito e um grande amigo, farás 
sempre parte da nossa história e passe o tempo 
que passar, nunca irás sair da nossa memória.
Da tua mulher, filhos, irmãos e restante família 
um beijo com muita saudade, que continues 
a iluminar as nossas vidas e que na paz do 
Senhor possas continuar a descansar.
Eterna Saudade nosso Anjo!
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Região

EQUIPAS DA SAÚDE
Multidisciplinares 
já contactaram 
mais de 200 
pessoas na 
península

As equipas multidisciplinares consti-
tuídas no âmbito da pandemia da Co-
vid-19 já intervencionaram, entre 30 
de Junho e 25 de Agosto, 211 pessoas 
na península de Setúbal. Mas ao nível 
dos 18 concelhos da Área Metropo-
litana de Lisboa, nos dez abrangidos 
por estas equipas, foram contactadas 
10 300 pessoas, avança a Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo (ARSLVT).    

Entre esta dezena de concelhos, 
cinco são da península: Almada, Sei-
xal, Barreiro, Moita e Setúbal. Assim, 
foram contactadas, através dos res-
pectivos agrupamentos de centros de 
saúde, 106 pessoas em Almada, 23 
no Seixal, 9 no Barreiro, 49 na Moita 
e 24 em Setúbal.

Outro dado indica que estiveram 
no terreno três equipas e três ele-
mentos de saúde em Almada, duas 
equipas e dois elementos de saúde no 
Seixal, uma equipa e dois elementos 
de saúde no Barreiro e uma equipa e 
dois elementos de saúde em Setúbal.

Note-se que os concelhos do Bar-
reiro, Moita e Setúbal, são os que con-
tam há menos tempo com o trabalho 
destas equipas, que integram profis-
sionais de Saúde, Segurança Social, 
Protecção Civil e forças de segurança. 
Ou seja, arrancaram já este mês.

“Além de contactar pessoas que 
possam necessitar de ajuda comple-
mentar para cumprir o confinamento 
ou isolamento profiláctico – e assim 
ajudar a quebrar as cadeias de trans-
missão da Covid – estas equipas tam-
bém têm visitado estabelecimentos 
comerciais e realizado acções de sen-
sibilização à população”, pode ler-se 
no comunicado da ARSLVT.

Humberto Lameiras

Humberto Lameiras

A autarquia diz que as 
IPSS não conseguem 
cumprir algumas regras 
da DGS, pelo que os 
idosos vão continuar 
em apoio domiciliário 

PRECAUÇÃO CONTRA A PANDEMIA 

Alcácer do Sal mantém 
centros de dia encerrados 
para segurança dos idosos 

Os centros de dia de Alcácer do Sal 
vão continuar encerrados e os idosos 
em apoio domiciliário, por não esta-
rem reunidas todas condições im-
postas pela Direcção-Geral da Saúde 
(DGS), divulgou ontem o município.

De acordo com comunicado da 
Câmara Municipal de Alcácer do 
Sal, os idosos dos centros de dia do 
concelho vão permanecer no actual 
regime de apoio domiciliário presta-
do pelas instituições para "garantir a 
segurança deste grupo vulnerável e 
dos funcionários”.

“Dado não ser possível assegurar 
todos os critérios indicados pelo guia 
da Direcção-Geral da Saúde para a 
reabertura dos centros de dia, estes 
espaços vão continuar encerrados”, 
lê-se no comunicado.

A reabertura dos centros de dia das 
Estruturas Residenciais para Pessoas 
Idosas (ERPI) foi adiada por “não 
estarem reunidas condições” para 
cumprir “pelo menos dois dos três 
critérios definidos no guia” divulga-
do pela DGS.

“Na análise à reabertura dos cen-
tros de dia das ERPI considerou-se 
que não estão reunidas as condições 
para a reabertura dos mesmos, dado 
as instituições do concelho não cum-
prirem pelo menos dois dos três crité-
rios definidos no guia da DGS, caso de 
transporte, recursos humanos e es-
trutura física”, justificou a autarquia.

Segundo o município, as Institui-
ções Particulares de Solidariedade 
Social locais “não conseguem efec-
tuar o transporte dos utentes nos 

A DGS exige que sejam assegurados critérios como transporte, recursos humanos e estrutura física

DR

moldes previstos pela DGS”, isto por-
que “por vezes têm falta de pessoal”, 
situação que “dificulta a constituição 
de equipas distintas para acompa-
nhamento de diferentes grupos”. Por 
outro lado, “os edifícios nem sempre 
permitem a acomodação de todos os 
utentes respeitando o necessário dis-
tanciamento físico”.

A decisão da delegada de saúde 
pública de Alcácer do Sal, Tamara 
Prokopenko, foi validada pelo servi-
ço de protecção civil e teve “o acordo 
das estruturas residenciais”, numa 
reunião do grupo de trabalho da Co-
missão Municipal de Protecção Civil 

para acompanhamento da evolução 
da Covid-19 neste concelho do litoral 
alentejano.

Ainda ontem a Câmara de Alcácer 
do Sal informava que o concelho re-
gistou um “aumento para 29 casos 
confirmados activos”, situação esta 
que foi “agravada pelo surto verifica-
do na Freguesia da Comporta”, 22 já 
detectados. A isto acrescentava estar 
a tomar medidas “em articulação com 
as Autoridades de Saúde e de Segu-
rança, para que o número de recupe-
rados cresça, comparativamente com 
os casos que se encontram activos, 
sob a devida vigilância”.

Autarquia diz 
que houve um 
aumento de 29 
casos activos 
no concelho. 
Isto com os 
detectados 
agora na 
Comporta  
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exteriores da Casa da Cerca 
serão partilhados com o público 
através de captação audiovisual e 
respectiva transmissão em antena 
e 'online'”, avança a organização. O 
trio é composto por Mário Franco, 
no contrabaixo e guitarra, também 
compositor, Sérgio Pelágio, na 

guitarra eléctrica e guitarra e 
igualmente compositor, e por 
André Sousa Machado, na bateria. 
Em 2014, editaram o disco “Our 
Door”. Fogo Fogo e A Garota Não 
foram os dois agrupamentos que 
já participaram neste ciclo e que 
contabilizam 41 mil visualizações.

Almada recebe 
hoje Mário 
Franco Trio na 
Casa da Cerca

O concerto do Mário Franco 
Trio, realizado no âmbito da 6.ª 
edição do ciclo “Há Música na 
Casa da Cerca”, é transmitido na 
RDP/Antena 2 hoje, às 19h00, e 
amanhã, às 21h30, através das 
redes sociais. “Os concertos 
programados nos espaços 

PUBLICIDADE

Luís Geirinhas

Investimento público 
e privado unem 
esforços para criar 
nova centralidade com 
renovação de infra-
estruturas

O Director-Geral da área Regional Sul 
das lojas Lidl Portugal, João Duarte, 
acompanhado do presidente da au-
tarquia barreirense, Frederico Rosa, e 
do vereador das Obras e Planeamento, 
Rui Braga, inauguraram na manhã de 
ontem um novo estabelecimento si-
tuado no centro da cidade.

“Iniciada há cerca de seis meses, es-
ta é uma obra onde temos, em termos 
de  infra-estruturas, os nossos mais re-
centes modelos de modernidade em 
relação à eficiência energética, numa 
experiência mais interessante para os 
nossos clientes”, revelou a O SETUBA-
LENSE, o responsável da marca Lidl.

“Temos algumas novidades que ain-
da são únicas, e que vamos testar para 
sabermos se iremos aplicar em outros 
estabelecimentos”, acrescentou João 
Duarte. 

Com 26 lojas na península, o Lidl 
assinalou em Julho os seus 25 anos 
de presença em território nacional. O 
novo espaço conta com 28 colabora-
dores, mas “já chegámos à fasquia dos 
70 trabalhadores só neste concelho”, 
disse. “Fizemos uma obra grande em 
termos de  infra-estruturas, com a 
renovação de vias públicas em toda 
a envolvente, parte do saneamento, 

NO CORAÇÃO DA CIDADE

Lidl abre portas no Barreiro 
e estreia modelo de 
eficiência energética 

esgotos e águas, construímos uma 
rotunda e assegurámos a iluminação 
pública, para além do ponto alto que 
foi a renovação do Mercado Municipal 
25 de Abril”, que abre a 8 de Setem-
bro, com 16 bancas, 11 concessionários 
e duas arcas, uma frigorífica e outra de 
congelação.

Intervenção complexa   
em zona abandonada
Para Frederico Rosa, esta “foi uma 
obra muito difícil”, porque se tratava 
de “um terreno há vários anos fecha-
do e completamente degradado, nu-
ma intervenção que envolveu obras 
de subsolo que tinham cerca de 60 
anos”, frisou. Com a Câmara do Bar-
reiro a investir um milhão de euros 
em infra-estruturas, para o autarca o 
novo estabelecimento do Lidl foi “uma 
oportunidade para resolvermos uma 
série de problemas, dando vida a esta 
zona e criando emprego”.

Por sua vez o vereador Rui Braga 
defendeu que esta será “uma pági-
na na história do Barreiro que será 
incontornável, num sítio que estava 
abandonado, murado e sem activida-
de”. Assinalou que a autarquia “res-
truturou um dos principais eixos de 
infra-estruturas de subsolo, por onde 
passam as condutas que abastecem a 
maior parte da população, numa obra 
que foi muito complexa”. 

Para o vereador, toda esta inter-
venção é “exemplo de que o investi-
mento privado pode andar a par com 
o público”.  Das contrapartidas que 
a autarquia negociou com o Lidl fez 
parte a remodelação do campo do 
Santoantoniense, fazendo chegar 
“mais investimento à freguesia de 
Santo António da Charneca”.

A nova loja do 
Lidl no Barreiro 
conta com 28 
colaboradores

O Governo assegurou ontem que 
não existe qualquer regime excep-
cional para a Festa do Avante!, ante-
cipando que o trabalho da Direcção-
-Geral da Saúde (DGS) para definir as 
regras finais do evento, estará ter-
minado nas próximas horas ou dias.

Na conferência de imprensa após 
o Conselho de Ministros desta quin-
ta-feira, a ministra de Estado e da 
Presidência, Mariana Vieira da Silva, 
foi questionada pelos jornalistas so-
bre se o documento da DGS com as 
orientações para a Festa do Avante!, 
a rentrée do PCP, documento que 
não deveria ser tornado público.

“Relativamente à Festa do Avan-

TODOS À ESPERA DA DGS

Versão final das regras para a Festa do Avante 
serão anunciadas dentro de horas ou dias

te!, não existe nenhum regime ex-
cepcional para este evento. O Gover-
no, fora do estado de emergência, 
não tem nenhumas condições de im-
pedir ou limitar este evento. Aquilo 
que acontece é que este evento terá 
que respeitar as regras que existem 
para as actividades semelhantes 
àquelas que lá se realizam como ac-
tividades culturais, actividades de 
restauração”, disse a ministra.

De acordo com Mariana Vieira da 
Silva, “o trabalho está em curso” e na 
quarta-feira “houve uma reunião”, 
não sendo ainda conhecidas “as re-
gras finais com que esse evento po-
derá realizar-se e em que condições 

isso acontecerá”, defendendo por 
isso que é preciso aguardar.

“Nas próximas horas ou dias, es-
tará terminado esse trabalho. Ainda 
na [quarta-feira] houve uma reunião 
e, portanto, agora é aguardar pela 
versão final dessas regras”, adiantou.

Na mesma quarta-feira, o PCP re-
jeitou “quaisquer atitudes e decisões 
discricionárias e arbitrárias” quanto 
à Festa do Avante!, depois de a direc-
tora-geral da Saúde, Graça Freitas, 
ter considerado a festa comunista 
com um “evento complexo” por 
juntar “vários sectores” com regras 
distintas contra a Covid-19.
Lusa

DR
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
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.

TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus senti-
mentos. 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 – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu 
coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano 
profissional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que es-
truturados 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.

CARANGUEJO 22.06 a 22.07
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. 

LEÃO 23.07 a 23.08
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.

VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em relação. 
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, 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 ativo 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.

ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
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 início de uma nova etapa próspera. 

SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso – não entregue o seu amor quem não o merece, corre o risco de 
deceções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profis-
sional – dê atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, pro-
cure 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.  

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 – 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. Vai sentir-se com muita vontade 
de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos.

PEIXES 20.02 a 20.03
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.  

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

Os incêndios florestais são 
um dos maiores flagelos 
do nosso país, sobretu-
do durante os meses de 

maior calor.
Até meados de Julho deste ano, a 

GNR registou 3.102 focos de incên-
dio rural, materializados em mais de 
6.000 hectares de área ardida. 

Já no ano passado, e segundo o 
Instituto de Conservação da Natu-
reza e das Florestas (ICNF), entre o 
início de Janeiro e final de Setembro, 
a área ardida foi mais de 41 hectares, 
e os incêndios mais de 10 mil.

Num relatório do Sistema Europeu 
de Informação sobre Fogos Flores-
tais, publicado no final do ano pas-
sado, Portugal surge, mais uma vez, 
como o país da União Europeia com 
maior área ardida em 2018. 

E o relatório alerta que “apesar de 
a área ardida total ter sido inferior à 
dos anos anteriores, registaram-se 
temperaturas acima da média no 
centro e no norte da Europa durante 
a maior parte do Verão”. 

Este cenário do aquecimento glo-
bal e das alterações climáticas co-
meça a ganhar contornos cada vez 
mais reais, também neste cantinho 
à beira-mar plantado.

A situação repete-se de ano para 
ano mas continua a não haver um 
planeamento florestal, sendo este 
um alerta constantemente ignorado 
pelas entidades competentes. 

Já da parte dos cidadãos, continua 
a haver uma inércia no cumprimento 
da legislação relativa à limpeza dos 
terrenos e à forma como o fazem. 

Segundo dados da GNR, até mea-
dos de Julho, foram elaborados mais 
de 2 mil autos, a maior parte devido 
à falta de limpeza de terrenos mas 
também por queimadas não autori-
zadas ou feitas de forma negligente. 

E não podemos também esque-
cer a prática criminosa de fogo posto 
que, nos primeiros sete meses deste 
ano, se traduziu em 23 detenções 
em flagrante delito e quase 200 

Incêndios: uma pesada 
factura a pagar

OPINIÃO

Cristina Rodrigues

identificações pela prática do crime 
de incêndio rural.

Parece que ainda não compreen-
demos que o fogo leva muito mais 
que floresta, o que por si já é bas-
tante grave. 

O relatório do Sistema Europeu de 
Informação sobre Fogos Florestais, 
já mencionado acima, alerta para 
uma perda de 50 mil hectares nos 
ecossistemas da Rede Natura 2000, 
na União Europeia, habitats de di-
versas espécies vegetais e animais 
ameaçadas. 

Esquecemo-nos muitas vezes 
que as árvores são muito mais que 
recursos económicos, são também 
o garante de um equilíbrio ecológico 
vital, além de abrigar uma importan-
te biodiversidade. 

E estamos aqui perante um ciclo 
vicioso, pois quanto mais floresta 
arder e for destruída mais o aqueci-
mento global se agravará. E quanto 
mais altas as temperaturas, mais 
incêndios e destruição terão lugar.

Há uma pesada factura a pagar e o 
preço são as elevadas perdas, sejam 
económicas, ambientais e também 
de vidas. Recorde-se os bombeiros 
que todos os anos dão a vida no 
exercício do trabalho, civis que se 
vêem apanhados pelas chamas, e os 
animais deixados para trás sem ter 
como fugir. 

Vamos continuar a ignorar tra-
gédias como as de 2017, quando 
arderam em Portugal mais 440 mil 
hectares de floresta e povoamentos? 
Nesse ano ocorreram 16 mil fogos, 
dos quais se destacam sem dúvida 
o de Pedrogão Grande com 66 pes-
soas mortas, e os incêndios na região 
Centro e Norte, em Outubro, onde 
morreram mais de 500 mil animais. 

E muito recentemente, não pode-
mos esquecer o incidente em Santo 
Tirso que resultou na morte de mais 
de 70 animais de companhia. Quan-
do atingiremos o nosso limite?

Deputada não inscrita

Segundo dados 
da GNR, até 
meados de 

Julho, foram 
elaborados mais 

de 2 mil autos, 
a maior parte 
devido à falta 
de limpeza de 
terrenos mas 
também por 

queimadas não 
autorizadas ou 
feitas de forma 

negligente
DR
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DesportoO sorteio da prova de acesso à 
Liga Placard de Futsal realiza-se 
amanhã, às 17h 30, no auditório 
2 da Cidade do Futebol, à porta 
fechada, mas transmitido em 
directo no Canal 11 da Federação 
Portuguesa de Futebol. Porque 
o Olho Marinho (Óbidos) não 

Barreirense conhece 
hoje adversários na 
prova de acesso 
à I Liga de Futsal

confirmou a sua inscrição serão 
11 os clubes participantes, 
contando-se entre eles, o Futebol 
Clube Barreirense. O play-off 
será disputado entre 16 e 20 
de Setembro. No final das três 
eliminatórias serão apurados dois 
clubes que sobem à Liga Placard.

José Pina

A FPF prepara-se para 
deliberar e pelo que 
sabemos a decisão 
pode ser anunciada a 
todo o momento

OLÍMPICO DO MONTIJO CONTINUA NA EXPECTATIVA 

Direcção acredita que o clube vai competir 
no Campeonato de Portugal

O Olímpico do Montijo tem sido um 
dos clubes mais falados em tempo de 
pandemia devido às incertezas quanto 
à sua participação no Campeonato de 
Portugal. A SAD anterior foi vendida e 
o novo investidor teve que apresentar 
na FPF comprovativos da legalização 
e da transacção. A documentação foi 
entregue antes do prazo terminar mas 
a resposta continua sem chegar. Ain-
da assim, os montijenses mostram-se 
confiantes. 

Com o objectivo de avaliar o ponto 
da situação O SETUBALENSE falou 
com o director desportivo Filipe David, 
que esclareceu tudo ao pormenor.  

Sobre aquilo que tem sido dito nos 
últimos tempos sobre o Olímpico do 
Montijo, Filipe David é da opinião que 
“falou-se de mais sem conhecimento 
de causa. A pandemia veio afectar um 
pouco as coisas com o antigo investi-
dor e a SAD acabou por ser colocada 
à venda, apareceram alguns interes-
sados em comprá-la mas não houve 
acordo.  Entretanto, apareceu outro 
investidor chinês, que também tem 
um clube na terceira divisão da Chi-
na, houve entendimento e o negócio 

Bruno Saraiva e Miguel Lázaro já assinaram pelo clube

DR

posta. Estou a falar de fotocópias dos 
contractos da promessa de compra e 
venda e transferências bancárias pa-
ra sinalizar a SAD. Quer isto dizer que 
nesta altura ainda não temos a confir-
mação sobre a nossa participação no 
Campeonato de Portugal”, adiantou 
Filipe David. 

“Já temos equipa técnica há bas-
tante tempo (Rui Narciso, ex-Amora) 
e temos jogadores mas não podemos 
anunciar porque ainda não sabemos 
se vamos participar ou não. Assim que 
tivermos luz verde para avançar come-

çaremos a divulgar os nomes. Contu-
do, poderei adiantar que do plantel 
da época passada não fica ninguém. 
Vamos trazer alguns jogadores que já 
representaram o Olímpico no Cam-
peonato de Portugal e vamos também 
dar a oportunidade a três juniores da 
época passada”, referiu o director 
desportivo da SAD montijense que 
vai começar a preparação “no dia 31 
de Agosto, de acordo com os planos 
de segurança que a protecção civil 
elaborou para podermos treinar em 
segurança”.  

Sobre a política de contratações Fili-
pe David reconhece que, por força das 
circunstâncias, começou tarde e que 
isso tem sido prejudicial porque invia-
bilizou a contratação de pelo menos 
dois jogadores que já tinham passado 
pelo clube, um que estava no Casa Pia 
e outro no Oriental.

Em relação à indecisão que ainda 
paira no ar o dirigente mostra-se op-
timista.    

“Estou convencido que o parecer 
da FPF vai ser favorável porque res-
pondemos a tudo o que nos foi pedido 
com transparência dentro do prazo 
estabelecido. Sabemos que a FPF tem 
alguns casos pendentes de norte a sul 
do país e que está reunida para delibe-
rar. No momento em que estamos a fa-
lar ainda não existe nenhuma comuni-
cação oficial mas estamos optimistas”, 
disse o representante da SAD monti-
jense que já anunciou a contratação de 
dois jogadores, o guarda-redes Miguel 
Lázaro (ex-Alverca) e o defesa Bruno 
Saraiva (ex-Amora).

AF SETÚBAL 
Sílvia Domingos 
e Tatiana Martins 
ao mais alto nível 
na arbitragem 
feminina

O Conselho de Arbitragem da Federa-
ção Portuguesa de Futebol já definiu 
o quadro de árbitras da categoria CF1 
que ficam habilitadas a dirigirem os 
jogos relativos à Liga BPI e todas as 
outras competições femininas or-
ganizadas pela FPF e competições 
nacionais de juniores.

As árbitras de categoria CF1 podem 
também dirigir jogos no Campeonato 
Nacional de Seniores masculino e na 
Taça de Portugal.

O quadro que integrava 16 elemen-
tos foi aumentado para 20 e das ár-
bitras da época passada apenas uma 
(Ana Aguiar) não faz parte da lista 
agora publicada.

Quer isto dizer que às 10 árbitras 
que obtiveram classificação se jun-
taram cinco que não tinham obtido 
classificação e mais cinco que fo-
ram promovidas da categoria CF2 
que, neste caso foram: Cátia Duarte 
(Aveiro), Liliana Duarte (Coimbra), 
Ana Coutinho (Viana do Castelo), 
Célia Santos (Vila Real) e Sofia Gama 
(Lisboa).

De referir que a AF Setúbal está 
representada por duas árbitras, a in-
ternacional Sílvia Domingos e Tatiana 
Martins.

Em termos de associações, a mais 
representativa é a do Porto com cinco 
árbitras, seguindo-se depois Viana 
do Castelo (3), Braga, Lisboa, Avei-
ro, Coimbra e Setúbal (2), Vila Real 
e Viseu (1).

José Pina

realizou-se. Foi isto que aconteceu”.
Depois da compra, a SAD tratou 

de proceder à inscrição na Federa-
ção Portuguesa de Futebol mas esta 
levantou algumas questões, devido 
muito provavelmente àquilo que se 
dizia sobre as ligações existentes, ou 
não, entre o Olímpico, Pinhalnovense 
e Oriental Dragon. 

“O Olímpico do Montijo respondeu 
de forma clara e objectiva a tudo o que 
foi solicitado. Entregámos tudo dois 
dias antes de terminar o prazo mas até 
ao momento ainda não obtivemos res-

A escola de ténis do Grupo Despor-
tivo Alcochetense vai arrancar com 
a nova época desportiva no início de 
Setembro.

A escola dispõe de dois campos de 
ténis de relva sintética com iluminação 
artificial do estádio e com algumas ho-
ras semanais também nos campos de 
ténis do Valbom. 

Do pré-ténis, a partir dos 4 anos de 

NOVA ÉPOCA ARRANCA NO INÍCIO DE SETEMBRO
Escola de Ténis do Grupo Desportivo Alcochetense

idade até aos adultos, passando pela 
base juvenil e pelo percurso compe-
titivo, com metodologia e materiais 
ajustados a todas as etapas de pro-
gressão todos podem desenvolver a 
actividade de segunda a sexta-feira, a 
partir das 17h 30m, com algumas pos-
sibilidades de horário entre as 09h e as 
15h e ao sábado entre as 09h e as 12h. 

Na escola encontra plano de acti-

vidades formativas, sociais e federa-
das, serviço de revenda de material 
de ténis e de encordoamento de 
raquetas. Existe ainda serviço de alu-
guer de campos, programas de férias 
desportivas, clínicas e protocolos com 
entidades e particulares. 

O coordenador e treinador principal 
é o professor Tiago Salgueiro, licen-
ciado em Ciências do Desporto, pós 

graduado em Gestão do Desporto e 
Ensino Educação Física, treinador de 
Ténis Nível II da Federação Portuguesa 
de Ténis, já foi responsável por diver-
sos jogadores de selecção regional e 
nacional. Como jogador conquistou 
títulos da FPT em provas individuais e 
equipas. Em suma, é um profissional 
apaixonado pelo Ténis e por ajudar os 
outros a evoluir.J.P. Tatiana Martins e Silvia Domingos
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