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Abertura

...que algum dia lá fica. E desta vez, foi mesmo 
isso que aconteceu. Ficou mesmo. Era apenas 
uma questão de tempo.  

Este ditado popular procura ilustrar aquilo 
que se tem vindo a passar com o nosso Vitória.

A notícia que iríamos directos para a 3ª Liga, 
pela via administrativa, depois de termos con-
seguido a manutenção em campo, fez-nos ficar 
em estado de choque. Indignação generalizada. 
Manifestações na Praça de Bocage. Vitorianismo 
puro e duro. Muita força e intensidade. Eu estive 
lá. Mas, honestamente, não podemos dizer que 
esta notícia da descida do Vitória, seja comple-
tamente inesperada. 

A culpa é, em primeiro lugar, nossa, com a 
permanente  instabilidade directiva, principal-
mente desde 1995, com Justo Tomás, Jorge 
Goes, Sousa e Silva, Henrique Cruz, Chumbita 
Nunes, Jorge Santana, Carlos Costa, Luís Lou-
renço, Fernando Oliveira e Vítor Hugo Valente. 
E agora Paulo Gomes. 

A Liga de Clubes está farta dos nossos incum-
primentos, ao longo dos sucessivos anos; com 
o Estado, treinadores, jogadores, bancos, em-
presas, funcionários. Dividas a acumularem-se 
constantemente.

Sejamos francos e honestos: embora sejamos 
um clube histórico, basicamente não passamos 
de uns caloteiros. É triste, mas é a mais pura das 
verdades.

Não somos os únicos, como se viu recente-
mente com a Belenenses SAD e seguramente 
com outros mais. Boavista, Apito Dourado e 
prescrições. 

Mas isso não nos serve de desculpa.  
Todos os anos, com mais ou menos dificul-

dades, aos solavancos e repelões, lá fomos con-
tornando as regras, para conseguir inscrever a 
equipa principal de futebol. In extremis. 

Salvo melhor opinião de quem assiste por 
fora, não me parece que a actual direcção te-
nha feito tudo o que estava ao seu alcance, 
em termos documentais e de processo, para 
acautelar situações de incumprimento, que se 
vieram a verificar. 

Depois, existem também culpas alheias. O 
Vitória Futebol Clube não tem conseguido gerar 
receitas para ter uma equipa de futebol compe-

Vitória Futebol Clube: tantas vezes 
vai o cântaro à fonte...

PENSAR SETÚBAL  

Giovanni Licciardello

titiva. E isso deve-se a uma desigual distribuição 
de receitas. 

O futebol em todo o mundo vive essencial-
mente dos direitos de transmissão televisiva, 
que na generalidade dos países europeus, são 
distribuídos de uma forma equitativa.

Em Portugal não é assim. O bolo fica para Ben-
fica, Porto e Sporting (denominados depreciati-
vamente de Eucaliptos, porque secam tudo à sua 
volta), ficando os restantes apenas com umas 
migalhas. Dessa forma, enquanto esta situação 
se mantiver e perpetuar, todos irão continuar 
a ter as proverbiais e recorrentes dificuldades 
financeiras e desportivas e a oferecer espectá-
culos de muito má qualidade, com os estádios 
quase sempre vazios. Não há dinheiro para mais.

Quando temos um jogador talentoso, somos 
obrigados a vendê-lo a preço de saldo, perpe-
tuando-se o “roubo”. Pedro Tiba, Ricardo Horta, 
Rúben Vezo, João Amaral, Cádis, Hildeberto, etc.      

Somos incumpridores. Por culpas próprias 
e alheias.

Aqui a grande e preocupante questão é esta: 
enquanto andámos sempre nestes permanentes 
sufocos e sobressaltos (directivos, financeiros e 
desportivos), tornámo-nos progressivamente 
um alvo. Um alvo a abater. 

Desta vez colocámo-nos (mais) a jeito e 
deram-nos um tiro certeiro.

Contudo, caros amigos: SOMOS VITÓRIA...
SEREMOS SEMPRE VITÓRIA. 

Embora a hora seja de desânimo, temos de 
nos levantar e seguir em frente, para regressar-
mos com ainda mais força à 1ª Liga. 

Se eu já escrevia muito sobre o Vitória neste 
espaço de opinião do “Setubalense”, agora vou 
passar a escrever ainda mais.

O meu nome é Giovanni Licciardello. Sócio 
nº 739. 

Orgulhosamente vitoriano. Viva o Vitória!
O presidente da República de Cabo Verde, 

Jorge Fonseca, enviou-me uma mensagem SMS, 
onde dizia o seguinte: "Meu caro. A notícia da 
punição do nosso Vitória caiu-me como uma 
martelada. A direcção não tem alternativas? 
Uma chatice! Boa Noite".

Professor

Na manhã de sábado, a equipa de prontidão de inactivação de 
engenhos explosivos dos Mergulhadores Sapadores da Marinha, 
foi activada para realizar a destruição de material de pirotecnia, 
detectado e recolhido pela Polícia Marítima da Costa da Caparica, 
na praia da Fonte da Telha.O material foi recolhido para uma área 
segura, tendo sido posteriormente destruído. Este tipo de dispositivo 
normalmente utilizado por particulares, continha vários cartuchos 
com material de pirotecnia e terá sofrido uma falha de funcionamento, 
tendo sido posteriormente abandonado no areal parcialmente 
consumido, verificando-se ainda a existência de vários cartuchos 
carregados. Nesta acção os Mergulhadores da Marinha tiveram o 
apoio dos Bombeiros Mistos da Amora, com uma ambulância.

O REPARO 

Marinha destrói 
material de 
pirotecnia na 
Fonte da Telha 

DR

 O presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do  
 Vitória FC mostra grande lucidez, tanto na entrevista 

que dá hoje (página 14) como nos sete meses de mandato. 
De todos os presidentes dos actuais órgãos sociais é o 
único (com excepção do Conselho Vitoriano) acima de 
críticas neste período.  

A FIGURA
João Martins

Adepto fervoroso 
e apaixonado pelo 
Vitória 

Sou sócio do Vitória Futebol Clube des-
de muito jovem, apesar de nunca ter 
morado na cidade de Setúbal. 
Tal facto nunca me impediu de ser um 
fervoroso adepto e apaixonado pelo 
clube, visitando tantas vezes quanto 
me foi possível a catedral do Bonfim, 
mesmo indo de propósito, por diver-
sas vezes, ao local, vindo de terras bem 
distantes a Portugal. 
E assim foi durante décadas, sem qual-
quer lógica explicativa, a não ser a ale-
gria de ver o meu Vitória ganhar.
Muitas foram as tristezas que senti pe-
las suas derrotas e fracassos, mas sem-
pre recompensadas pelas alegrias das 
vitórias e dos objectivos conseguidos e 
partilhados pelo amor vitoriano. 
O Vitória não se explica, sente-se, di-
zem os seus adeptos e afirmo eu. 

CARTAS DO LEITOR

Não podia ser mais triste este Agosto 
de 2020. 
Agora é assumir e perceber como é que, 
nas ultimas décadas, uma cidade, uma 
região, através dos seus representan-
tes locais e dos dirigentes do clube dei-
xaram arrastar a honra e a dignidade 
deste clube. 
Tudo na vida é importante quando al-
guém acredita e muitos acreditavam 
neste projecto desportivo e social com 
mais de um século de história. 
Os clubes desportivos são, como ex-
plica a sociologia, o espelho da capa-
cidade e do desenvolvimento das es-
truturas sociais e políticas onde estão 
inseridos.
O Vitória Futebol Clube caiu, o que faz 
ressaltar, e muito, a pouca vontade, 
energia e clarividência de quem o di-
rige. 
Viva o Vitória Futebol Clube!

Eduardo Caetano de Sousa, 
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.
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A mesma fonte disse que o 
alerta foi dado através do 112 e 
acrescentou que "a GNR está a 
tentar apurar as circunstâncias 
do óbito".
Fonte do Comando Distrital de 
Operações de Socorro (CDOS) 
de Setúbal indicou que o alerta 

foi dado às 14:17, tendo sido 
mobilizados operacionais e 
veículos dos bombeiros de 
Santiago do Cacém e uma 
viatura médica de emergência e 
reanimação (VMER), do Hospital 
do Litoral Alentejano, além da 
GNR.

Octogenário 
encontrado 
morto num poço 
em Santiago 
do Cacém

Um homem de 86 anos foi 
encontrado morto ontem, 
domingo, no interior de um poço, 
em São Francisco da Serra, no 
concelho de Santiago do Cacém, 
disse à agência Lusa fonte da 
Guarda Nacional Republicana 
(GNR).

Rui Salvador

Drama, música e palmas 
fecharam evento que, 
dada a pandemia, ficou 
sempre vivo com a 
“esperança” do director

FESTIVAL DE TEATRO DE SETÚBAL

Alegria e drama de ‘drag queens’ 
encerraram a festa que “superou 
todas as expectativas”

A peça de encerramento do XXII 
Festival Internacional de Teatro de 
Setúbal, "Damas da Noite, Uma Farsa 
de Elmano Sancho", teve o condão 
de, durante cerca de uma hora, ter 
apresentado um balanço bastante 
agradável entre diversão e drama.

Durante pouco mais de uma 
hora, três actores, dois dos quais 
drag queens - tema principal da 
obra apresentada -, levantaram 
questões, cabendo a cada um dos 
espectadores decidir se são ou não 
relevantes: são eles? são elas? afi-
nal o que chamar a uma (um?) drag 
queen? Na génese são homens que 
se vestem de mulher. No concreto? 
É complicado saber.

É uma história de transformação, 

“Damas da Noite, Uma Farsa de Elmano Sancho” encerrou o festival

HELENA TOMÁS

pelo menos na cara do público que 
esgotou o Fórum Municipal Luísa 
Todi, respeitando todas as medidas 
de segurança actuais. Isto, mais uma 
vez, na cara do público. Depois da 
cara e do superficial, para além do 
drag, as conclusões devem ser de e 
para cada um.

Posto isto, um apontamento mais 
incisivo sobre o desenrolar da peça. 
Teve música, dança, palmas, partici-
pação do público a toda a linha, in-
clusivamente nos momentos mais 
silenciosos e introspectivos que o 
tema levanta, e que foram respei-
tados por todos. 

Setenta minutos depois, com a pe-
ça terminada, os três actores foram 
brindados com uma ovação de pé, 
representando-se não só a si, mas 
também a todos os que, num acto de 
coragem, participaram numa festa 
do teatro num contexto tão atípico.

“Acto de coragem? Sim, muita 
gente disse-me isso”

E é mesmo um ano atípico, como 
ressalvou em declarações a O SETU-
BALENSE o director do festival, José 
Maria Dias, também director artís-
tico do Teatro Estúdio Fontenova.

“O balanço é bastante positivo e 
superou todas as expectativas, es-
pecialmente pelo ano atípico. A co-
vid-19 alterou tudo aquilo que devia 
ser a rotina normal do festival. De 
qualquer forma, e com as alterações 
necessárias, o festival foi normalís-
simo”, afirmou.

De forma bastante satisfeita 
acrescentou ainda que a quantidade 
de público também “superou as ex-
pectativas” e que, como aconteceu 
no espectáculo final, os balcões che-
garam a ser abertos “para não ficar 
gente na rua”.

Confessou também que a não rea-
lização do festival foi uma hipótese, 
principalmente no “auge do Estado 
de Emergência”. 

Mas, no fundo, José Maria Dias 
sempre acalentou “uma esperança” 
de que não fosse preciso adiar, nem 
cancelar o festival.

Questionado se, dado o contex-
to, realizar o festival foi uma acção 
corajosa, respondeu: “Acto de cora-
gem? Julgo que sim, apesar de não 
me caber a mim fazer essa avaliação. 
Mas muita gente, que tem o devido 
distanciamento, já me disse isso”.

Associação pede 
indemnização de 
500 milhões de euros 
pela alegada poluição 
industrial

O Tribunal de Almada vai começar 
a julgar na próxima sexta-feira a ac-
ção popular cível contra a Siderurgia 
Nacional, no Seixal, devido à alegada 
poluição causada pela indústria.

“Vamos começar na sexta-feira, 
dia 04 de setembro, pelas 10:00”, 
adiantou à Lusa o advogado Miguel 
Santos Pereira, da sociedade SPASS, 
que fundou a Associação da Terra da 
Morte Lenta e que interpôs a ação po-
pular, em fevereiro de 2019.

Segundo o responsável, este será 
um “processo longo”, com mais de 50 
testemunhas, para averiguar o impac-
to da Siderurgia Nacional na poluição 
atmosférica na Aldeia de Paio Pires, 
no Seixal, onde os moradores se quei-
xam há seis anos da existência de um 
pó preto, que se acumula nas ruas, 
varandas e veículos.

De acordo com o advogado, já há 
sessões marcadas até 16 de dezem-
bro, duas por semana, e a primeira 
testemunha será João Carlos Perei-
ra, anterior presidente da Junta de 
Freguesia da Aldeia de Paio Pires e 
fundador do grupo Os Contamina-
dos, que se tem pronunciado contra 
a poluição e também interpôs uma 
ação em tribunal contra o Estado, 
para “fazer respeitar as normas am-
bientais”.

NO TRIBUNAL DE ALMADA

Acção popular contra 
Siderurgia Nacional 
começa a ser julgada 
esta semana

Além disso, revelou, em 18 de se-
tembro, pelas 10:00, será ouvido o 
presidente do Benfica, Luís Filipe 
Vieira, uma vez que o centro de for-
mação e treino do clube, localizado 
no Seixal, também poderá ser afeta-
do pela poluição.

A acção popular em causa pedia a 
“suspensão imediata da actividade” 
da Siderurgia Nacional até serem 
resolvidas as “questões básicas ad-
ministrativas em causa” e também o 
valor de 500 mil euros, de indemni-
zação, para a criação com o objetivo 
de “melhorar a qualidade do ar”.

Em 31 de Julho, a Câmara do Seixal 
revelou um estudo epidemiológico 
elaborado pela Escola Nacional de 
Saúde Pública da Universidade No-
va de Lisboa, que concluiu que a po-
luição proveniente das indústrias de 
Paio Pires não tem causado “qualquer 
impacto relevante na saúde” dos ha-
bitantes da localidade.

“Não se conseguiu determinar, no 
levantamento que foi feito e na com-
paração feita com os dados conheci-
dos, que exista qualquer impacto re-
levante na saúde relativamente a uma 
exposição ambiental relacionada com 
a atividade industrial”, informou o pre-
sidente do município, Joaquim Santos.

Já em maio de 2019, tinha sido 
apresentado outro estudo feito pelo 
Centro de Ciências e Tecnologias Nu-
cleares do Instituto Superior Técnico, 
que observou que o pó depositado 
nas varandas e automóveis de Paio 
Pires não constitui risco para a saúde, 
apesar de não terem sido analisadas 
as partículas mais pequenas e poten-
cialmente perigosas.
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Setúbal papel de Gilda, conta com George 
Macready, Glenn Ford, Joseph 
Calleia e Steven Geray no elenco. 
Desenrola-se através de uma 
visão exótica de Buenos Aires, 
entre becos escuros e casas de 
jogos, retratando, igualmente, a 
América do pós-guerra.

Rita Hayworth 
hoje no Fórum 
Municipal Luísa 
Todi 

O filme “Gilda”, de Charles 
Vidor, com Rita Hayworth na 
sua interpretação mais famosa, 
chega hoje ao Fórum Municipal 
Luísa Todi, às 21h00, em mais 
uma sessão gratuita da Lauro 
António Masterclass. O filme 
de 1946, com Rita Hayworth no 

“Querem livrar-se 
de nós, mas não 
conseguirão”, diz 
o presidente da Mesa 
da Assembleia-Geral 
do Vitória 

CÂNDIDO CASIMIRO EXIGE QUE LIGA VOLTE ATRÁS 

Vitória reafirma ter razão 
e espera decisão do Tribunal 
do Desporto dentro de 15 dias

O presidente da Mesa da Assem-
bleia-Geral do Vitória de Setúbal 
entende que o Tribunal Arbitral do 
Desporto (TAD) pode decidir no 
“prazo máximo de 15 dias” sobre o 
recurso apresentado, evitando que 
este continue excluído das provas 
profissionais.

Na comunicação publicada no sítio 
oficial do clube, Cândido Casimiro 
reitera que a razão está do lado do 
conjunto setubalense que, depois de 
ver rejeitada a providência cautelar 
apresentada no TAD, espera que a 
decisão da Liga Portuguesa de Fu-
tebol Profissional (LPFP) de relegar 
o clube ao Campeonato de Portugal 
seja revertida em breve.

“O senhor presidente do TAD, que 
tanta pressão fez para que a decisão 
fosse tomada no dia 27, para salvar 
a face da Liga, e diga-se em abono 
da verdade da Federação, pela não 
realização do sorteio das competi-
ções, tem agora uma possibilidade 
única de ‘pressionar’ o Colégio Arbi-
tral para decidir, no prazo máximo 
de 15 dias, a parte principal deste 
processo, permitindo ao Vitória ini-
ciar a competição, até porque tal é 
possível”, escreveu.

O advogado Cândido Casimiro 
considera que em nome da justiça a 
readmissão do clube tem de ser uma 
realidade.

 “Se o Colégio Arbitral analisar, 
com o cuidado que se exige, toda 
a documentação e que foi alegada 
pelas partes, pode decidir já. É a 
própria imagem do TAD e dos seus 
árbitros que está em causa a partir 
deste momento. Ou fazem justiça e 
dignificam o TAD, ou fazem a justiça 
dos ‘donos do futebol’ e dão razão à 
grande e maioria dos adeptos, que 

Dirigente Cândido Casimiro espera que seja feita justiça

DR

não se revêm na dita justiça despor-
tiva. Esperamos por justiça, com a 
certeza que a razão nos assiste. 
Querem livrar-se de nós, mas não 
conseguirão”, escreveu.

O dirigente refere que foram to-
madas decisões pelo “presidente da 
Liga [Pedro Proença] e duas das suas 
directoras”, porque não tinham “legi-
timidade e competência para o fazer”.

CONVICÇÃO

PCP diz que 
clube sadino 
vai superar 
dificuldades

O PCP não vê com bons olhos a de-
cisão dos órgãos responsáveis pelo 
futebol nacional de atirarem o Vitó-
ria Futebol Clube para o Campeonato 
de Portugal. Em comunicado, o Se-
cretariado da Comissão Concelhia 
de Setúbal do PCP, afirma que esta 
“descida administrativa”, “não pode 
deixar ninguém indiferente, em par-
ticular, nenhum setubalense”.   

Os comunistas dão a entender 
que o escalão principal do futebol 
vai ficar a perder com esta decisão 
administrativa, mais ainda quando 
está em causa um “clube histórico, 
com um património inigualável e 
uma estreita ligação à cidade e à re-
gião de Setúbal”. Em cima da mesa 
está a decisão da Liga Portuguesa 
de Futebol Profissional, que coloca 
o clube sadino “confrontado com o 
mais difícil período da sua centenária 
existência”.

No mesmo comunicado, a Organi-
zação Concelhia de Setúbal do PCP, 
“reafirma o reconhecimento do 
papel desempenhado pelo Vitória 
Futebol Clube e a sua importância na 
Região e na Cidade”, e logo a seguir 
expressa  a sua “profunda convicção 
de que os associados, os atletas e 
funcionários do clube saberão ul-
trapassar esta fase”, e  “assegurar o 
futuro do Vitória e das suas modali-
dades e devolver o futebol do Vitó-
ria ao escalão principal do futebol 
português”. 

Humberto Lameiras

“O processo contém toda a do-
cumentação necessária para que o 
TAD decida, sem ser necessário fazer 
a inquirição das testemunhas arro-
ladas, mas, se o quer fazer, tem de 
trabalhar, pois o que está em causa é 
apreciar e decidir se as decisões to-
madas pelo presidente da Liga e por 
duas das suas directoras, são nulas 
ou anuláveis, porque quem as tomou 
não tinha legitimidade e competên-
cia para o fazer, o que a ser assim 
decidido prejudica a apreciação das 
demais questões”, considerou.

O presidente da Mesa da Assem-
bleia-Geral do Vitória de Setúbal 
acusa o TAD de rejeitar a providên-
cia cautelar apresentada com o ob-
jectivo de não impedir o sorteio do 
calendário da I Liga de futebol.

“Pena foi que o TAD, na ânsia de 
não decretar a providência cautelar, 
por forma a não impedir a realização 
do sorteio das competições, não te-
nha atentado cuidadosamente nos 
argumentos e parecer apresenta-
dos”, disse. 
Lusa

CONFIANÇA 
Libório Gonçalves 
acredita que será 
feita justiça

Figura importante na génese da SAD, 
Libório Gonçalves falou a O SETUBA-
LENSE sobre o desfecho que envol-
ve o Vitória e lamentou a descida ao 
Campeonato de Portugal, mas rejeita 
a ideia de que a situação actual resul-
te no fim do clube. 

“Penso que o capital humano tem 
muito valor e tem de ser valorizado, 
tal como a positiva imagem que o 
Vitória tem no país. Havia fundos 
interessados no clube e eu espero 
que continuem interessados, para 
que possamos renascer. A justiça 
será feita. Poderá acontecer o que 
aconteceu com Gil Vicente e Boa-
vista. Em vez de esta ser a morte do 
Vitória, poderá ser o ressurgir e o 
ressuscitar”, afirmou. 

Para o advogado Libório Gonçal-
ves, a gestão da administração foi um 
dos principais culpados pela situação 
actual, com os episódios que marca-
ram a última campanha eleitoral a 
apontarem a problemas inerentes: “O 
clube teve alguns problemas e as pes-
soas não souberam dar continuidade 
ao Vitória que estávamos habituados. 
Apareceu muita gente a pôr-se em 
bicos de pés, sem condições para 
conduzir o clube. A última situação 
antes das eleições, com cenas de 
pancadaria e fotografias de contagem 
de dinheiro… O Vitória não é um país 
de terceiro mundo, não é um clube 
de praça e os seus negócios não são 
transações de gado. Estas coisas não 
dignificaram o clube e talvez tenham 
sido um sinal de que o Vitória não es-
tava a ser bem gerido”.

Por fim, deixa um apelo à transpa-
rência e pede que as contas sejam di-
vulgadas aos sócios, algo que lamenta 
não ter acontecido antes. “Quem lá 
passou deveria mostrar o antes e 
o depois. O Vitória merecia que os 
sócios saibam a verdade. O doutor 
Júlio Adrião sempre lutou para que 
as contas fossem transparentes e 
acabou usurpado da presidência. O 
mal das contas foi sempre a falta de 
transparência e nenhuma direção te-
ve a coragem de revelar o que rece-
bia e o que pagava. Sempre se tentou 
esconder o que passava.”, rematou.

Miguel Nunes Azevedo

"É a própria 
imagem do 
TAD e dos seus 
árbitros que 
está em causa 
a partir deste 
momento
Cândido Casimiro 
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Setúbal

Gosto de futebol. Sou, vis-
ceralmente, contra as teias 
tenebrosas que tecem o fu-
tebol profissional. Sempre 

discordei da criação das SAD por, em 
muitos casos, ser perversa a relação 
destas com os seus clubes e com o 
Estado. Em Portugal, é um dos se-
tores onde, impunemente, grassa a 
corrupção. 

Não compreendo a benevolência 
com que se aceita o pagamento de 
salários milionários aos profissio-
nais do futebol. Abomino os gastos 
supérfluos e escandalosos feitos por 
grande parte de profissionais ligados 
a modalidades desportivas, quando 
a maior parte da população mundial 
não consegue viver com o mínimo de 
dignidade. 

A dificuldade em reagir, publica-
mente, por parte de políticos, magis-
trados, líderes religiosos, fazedores 
de opinião, contra tanta imoralidade, 
é incontornável por ser batalha perdi-
da. Como não há ninguém totalmente 
bom ou mau, também neste mundo 
desportivo nem toda a gente é, in-
trinsecamente, malcomportada ou 
isenta de pecados. Infelizmente, co-
mo acontece na sociedade em geral, 
atacam-se, com muita facilidade as 
culpas dos mais fracos e desculpam-
-se os crimes dos poderosos. É isso 
que está a acontecer ao Vitória Fu-
tebol Clube (VFC).

Não gosto de justificar os meus 
erros com os dos outros. Prefiro 
seguir os bons exemplos. Todavia, 
não posso deixar de perguntar se 
será só o VFC que está em incum-
primento com os compromissos de-
vidos à Segurança Social e ao Fisco? 
Não conta, como fator atenuante 
dos incumprimentos, os esforços 
comprovados para a progressiva 
solvência de dívidas como é o ca-
so, segundo me dizem, dos atuais 
dirigentes do Clube e da própria 
Câmara Municipal ao ceder patri-
mónio para ser rentabilizado a favor 
do pagamento de um determina-

Setubalenses,
salvemos o Vitória

OPINIÃO

Eugénio Fonseca

do montante devido às finanças? 
Todos ficaríamos a ganhar se fosse 
feita uma auditoria externa e com 
garantias de total transparência à 
Liga Portuguesa de Futebol. Desafio 
os dirigentes de todos os clubes a 
exigirem isso à sua Liga.

Não sei se o VFC descerá à 3.ª Divi-
são do campeonato de futebol. Quan-
do esta crónica for publicada já se 
saberá, por estar realizado o sorteio. 
Dizem-me juristas conhecedores da 
situação do clube sadino que, em 
tribunal, tudo se resolverá em favor 
do Vitória. Dada a incompreensível 
morosidade da Justiça em Portugal, 
essa decisão só chegará, no mínimo, 
daqui a alguns anos como aconteceu 
com outros clubes.

Saibam os setubalenses que a des-
promoção da modalidade do futebol 
do nosso Vitória acarreta um conjun-
to de consequências nefastas para o 
desenvolvimento integral e sustentá-
vel, pelo menos, do Concelho de Se-
túbal. Perde-se um dos símbolos mais 
significativos da identidade sadina. 
As modalidades amadoras, com mui-
to prestígio, ligadas ao nosso clube 
desaparecerão. Centenas e centenas 
de crianças e jovens deixarão de ter 
acesso à prática do desporto, pre-
judicando a sua socialização e, para 
algumas, a melhoria da sua qualidade 
de vida. Perde-se um ponto focal de 
ocupação útil de tempos livres. Setú-
bal vai empobrecer.

Caras cidadãs e caros cidadãos, 
mesmo os que têm o Vitória como 
segundo clube de sua estimação e 
quem não tenha nenhum, lutemos 
por salvar o VFC. É em ocasiões 
como esta que se vê quem ama a 
sua terra. Não fiquem indiferentes 
a quaisquer iniciativas que venham, 
salutarmente, a ser tomadas. Ao 
salvarem o nosso clube estão a con-
tribuir para o progresso do nosso 
lindo e sempre promissor concelho 
de Setúbal.

Presidente da Cáritas Portuguesa

Humberto Lameiras

Vários profissionais e 
técnicos de educação 
vão pensar o sector, 
trocar experiências 
e formular novos 
caminhos 

NO LUÍSA TODI A 9 DE SETEMBRO

Conferência Anual de Educação 
vai debater aprendizagem
ao longo da vida 

“A cidade como espaço de aprendi-
zagem ao longo da vida” é o tema 
em debate este ano na Conferência 
Anual de Educação de Setúbal, mar-
cada para 9 de Setembro, no Fórum 
Municipal Luísa Todi. 

A VI edição tem por missão 
“promover a reflexão sobre no-
vos caminhos para a educação 
e o ensino, assim como debater 
a definição de acções concretas 
adaptadas às especificidades do 
território”, avança a Câmara de 
Setúbal, entidade organizadora 
destes encontros.

A abertura da conferência está 
marcada para as 10h00, com as 
intervenções da presidente da Câ-
mara de Setúbal, Maria das Dores 

O tema do ano passado foi sobre o papel da cidade na educação

DR

Meira, e do secretário executivo 
da Comissão Nacional da UNESCO, 
Sérgio Gorjão.  

A sessão de encerramento, às 
17h00, conta com as participações 
do vereador do pelouro da Educação 
da Câmara de Setúbal, Ricardo Oli-
veira, e de Carla Cibele Figueiredo, 
professora da Escola Superior de 
Educação do Instituto Politécnico 
de Setúbal.

A longo do dia serão vários os pro-
fissionais, técnicos e académicos, que 
vão partilhar experiências e visões 
que “podem marcar a diferença por 
um sistema de ensino melhor, não só 
no concelho de Setúbal, mas também 
no panorama geral do sector da edu-
cação no país”.

Às 11h00, irá decorrer uma mesa 
redonda subordinada ao tema “A 
cidade como espaço de aprendi-
zagem ao longo da vida”, modera-
da por Tiago Pereira, psicólogo e 
coordenador do Gabinete de Crise 
Covid-19 da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses.

A VI Conferência Anual de Edu-
cação prossegue às 14h30 com 
“Caminhos que se trilham”, mode-
rado por Maria Clara Félix, directo-

ra do Agrupamento de Escolas de 
Azeitão que consiste na apresen-
tação de experiências e projectos 
de âmbito local pensados para a 
área da Educação. É o caso da Ofi-
cinas Colaborativas, projecto da 
Câmara de Setúbal que consiste 
em espaços de aprendizagem co-
lectiva nos bairros dos Pescadores 
e Grito do Povo.

Segue-se uma intervenção da res-
ponsabilidade de Carlos Mata e Susa-
na Piçarra, do Instituto Politécnico de 
Setúbal, que abordam o tema “Poli-
técnico de Setúbal: Ensino Superior 
de e para a Região”.

Pelo encontro vão passar ainda 
o projecto “Guardiãs do Mar: novas 
profissões que valorizam a sabedo-
ria”, da Ocean Alive, apresentado 
por Raquel Gaspar e pelas Guardiãs 
do Mar, e a experiência “Escolas de 
segunda oportunidade”, numa alo-
cução de Luís Mesquita, director da 
Escola de Segunda Oportunidade de 
Matosinhos.

O número de presentes na sala 
está limitado a 200 pessoas, sendo 
que a organização assegura cum-
prir as normas da Direcção-Geral 
da Saúde.
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E stá patente no Museu de 
Arqueologia e Etnografia 
do distrito de Setúbal 
uma belíssima exposição 

de pintura de Nuno David e a co-
lecção de marionetas e brinque-
dos de Hélder Esdras. 
Exposição rica em aguarelas, 
quadros maravilhosos do exce-
cional pintor Nuno David e des-
taco, entre outros, as pinturas de 
Setúbal: Fórum Luísa Todi, o cé-
lebre e extinto Grande Salão Re-
creio do Povo, o edifício MAEDS, 
Cineteatro São João de Palmela, 
Teatro de Dª Maria II, Teatro de 
São Luís, Teatro da Trindade e 
Teatro de São João. 
E as marionetas e brinquedos da 
coleção de Hélder Esdras, que 
me fizeram lembrar e recordar 
a minha infância, da juventude. 
E ainda bem que Hélder Esdras 
os preserva e assim os transmite 
nas suas exposições, não só para 
as crianças, mas também para 
dar a conhecer aos jovens o nos-
so passado desses espetáculos 
que eram feitos nas ruas, um en-
canto não só para os pequenos, 
mas também para os adultos. 
Ao pintor e meu amigo Nuno 
David e Hélder Esdras, os meus 
parabéns por esta maravilhosa 
exposição, no Museu de Arqueo-
logia e Etnografia do distrito de 
Setúbal e os votos para que con-
tinuem para bem do progresso 
da nossa Cultura. Exposição que 
é digna de ser visitada.

Viva Setúbal

Exposições
de Nuno David 
e Hélder Esdras 

para ver
e relembrar

OPINIÃO

Custódio Pinto

EXCELENTE E MUITO BOMFREGUESIA DE S. SEBASTIÃO

Travellers’ Choice 2020 
distingue três equipamentos 
turísticos do concelho 

Fixação de contentores
na via pública e recuperação 
de piso em escola

O prémio Travellers’ Choice 2020, atri-
buído pela plataforma TripAdvisor, dis-
tinguiu o Forte de São Filipe, a Casa da 
Baía – Centro de Promoção Turística e 
o Moinho de Maré da Mourisca, os três 
em Setúbal, com base nas avaliações 
e opiniões dos viajantes.

O Forte de São Filipe reuniu 352 
avaliações, em que 181 são de “Exce-
lente” e 141 de “Muito Bom”.

Quanto à Casa da Baía, que já havia 
conquistado o Certificado de Excelência 
deste portal de viagens, tem 181 avalia-
ções, em que 110 são de “Excelente” e 62 
de “Muito Bom”. O Moinho de Maré da 
Mourisca recebeu 70 avaliações, sendo 
39 de “Excelente” e 27 de “Muito Bom”.

O TripAdvisor, um influente portal 
de viagens por todo o mundo, reve-

O executivo de S. Sebastião, avan-
çou com a fixação de contentores 
para Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU) na Rua Libânio Braga, tendo 
sido criada uma reentrância para 
colocação dos mesmos, que vão 
ficar frente à intersecção com a Rua 
António Carvalho Serra, na zona do 
Pote D’Água.

Pavimentada em pavê, a reent-
rância “permitiu desobstruir uma 
parte do parqueamento automóvel 
onde se localizavam três conten-
tores RSU, transferindo-os para o 
novo local construído junto à área 
pedonal”, refere comunicado da 
Junta. 

À semelhança do que tem sido 
realizado em várias artérias de S. Se-

lou os seus Travellers’ Choice Awards, 
decididos a partir das avaliações de 
milhões de utilizadores, e colocou os 
equipamentos turísticos municipais 
de Setúbal entre os melhores.

Os prémios são decididos por um 
algoritmo baseado nas avaliações e 
pontuações para hotéis, restaurantes 
e experiências em destinos por todo 
mundo durante os últimos 12 meses.

bastião, foram também instalados 
fixadores individuais, evitando que 
os contentores se desloquem para 
a estrada.

Entretanto, o piso das escadas da 
Escola Básica da Fonte do Lavra está 
a ser requalificado pela Junta de Fre-
guesia de S. Sebastião. A empreitada, 
que teve início na primeira semana 
de Agosto, inclui o afagamento e 
envernizamento de todo o soalho 
de madeira da escadaria interior do 
edifício, corredores e sala da profes-
sora coordenadora.

Esta intervenção está incluída 
num conjunto de acções de requa-
lificação e manutenção do parque 
escolar, executado pela Junta de 
Freguesia.

Humberto Lameiras

De máquina fotográfica 
em punho ou mesmo 
telemóvel, quem 
participar no passeio 
poderá captar imagens 
únicas

SAFARIS A 19 E 20 DE SETEMBRO

Passeios a pé e de barco para fotografar 
património natural da Mourisca e Estuário 

O Moinho de Maré vai receber dois 
safaris fotográficos, nos dias 19 e 
20 de Setembro, que incluem uma 
degustação de produtos regionais. 
Nesta iniciativa os participantes vão 
ser desafiados a captar imagens do 
património natural da Herdade da 
Mourisca e do Estuário do Sado.

Com telemóvel ou máquina foto-
gráfica, podem ser capturadas ima-
gens únicas, que permitem ficar a 
conhecer melhor a flora e a fauna da 
Reserva Natural do Estuário do Sado.

O safari de dia 19 parte às 14h30 
do Moinho de Maré para percorrer 
trilhos da Herdade da Mourisca, com 
a duração de uma hora, a que se se-
gue, às 16h00, um passeio a bordo 
da embarcação Mirasado.

Os safaris para além de darem a conhecer a fauna e flora, incluem a degustação de produtos regionais

Casa da Baía

ALEX GASPAR

No dia 20, a partida para o passeio 
pedestre está marcada para as 15h00 
e às 16h30 os participantes embar-
cam para um safari no rio a bordo da 
Mirasado.

A iniciativa termina, em cada dia, 
com uma degustação de produtos 
regionais, no Moinho de Maré, com 
ostras, Moscatel de Setúbal, queijo 
de Azeitão, vinho da região e doces 
regionais. A participação tem o custo 

de 15 euros por pessoa.
Os 7.º e 8.º Safaris Fotográficos, 

organizados pela Câmara Municipal 
de Setúbal em parceria com o ICNF 
– Instituto da Conservação da Natu-
reza e das Florestas, incluem passeios 
a pé pela Herdade da Mourisca, de 
participação gratuita, e a bordo da 
embarcação Mirasado, com o custo 
de 10 euros por pessoa.

Todas as informações sobre este 

passeio pelas belezas únicas da Re-
serva Natural do Estuário do Sado 
podem ser recolhidas junto dos ser-
viços de turismo da autarquia. Quan-
to às inscrições, estão a decorrer até 
11 de Setembro, podem ser feitas 
online, em https://visitsetubal.com/
events/7-o-safari-fotografico/, para 
o 7.º Safari Fotográfico, e em https://
visitsetubal.com/events/8-o-safari-
-fotografico/, para o de dia 20.
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Entrevista

“Ainda há muito por fazer por quem 
tem deficiência e a APPACDM 
poderia fazer muito mais”
A celebrar 50 anos de actividade, a Instituição Particular de 
Solidariedade Social sob a liderança de José Salazar derrubou 
estigmas e desafia a comunidade a questionar o que cabe 
na inclusão, igualdade e diferença 

Recusou receber a Medalha de 
Honra da Cidade, atribuída este ano 
pela Câmara Municipal de Setúbal. 
José Salazar, presidente da direcção 
da Associação Portuguesa de Pais 
e Amigos Do Cidadão Deficiente 
Mental de Setúbal (APPACDM 
Setúbal) afirma que o mérito “é de 
toda a instituição” e não apenas seu.
Na liderança da maior e mais 
antiga Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS) da região 
dedicada a apoiar pessoas com 
deficiência e carências, desde há 50 
anos, o professor assume que “ainda 
há muito por fazer por quem tem 
deficiência e a própria APPACDM 
poderia fazer muito mais, longe do 
seu pleno potencial, nem sempre a 
utilizar os recursos adequados, mas 
os possíveis”.
Em entrevista a O SETUBALENSE 
faz um roteiro pelas conquistas da 
inclusão no distrito, nas últimas 
décadas e fala sobre a expectativa 
de concretizar em breve o projecto 
do novo Centro Residencial Miguel 
Simas, dependente, entre outros 
aspectos, da conclusão do novo 
Plano Director Municipal.
Porque rejeitou a Medalha de 
Honra da Cidade?
É uma questão de princípio. Tudo 
aquilo que tenho feito na APPACDM 
é património da instituição, portanto 
se há algo que eu tenha feito e seja 
merecedor de reconhecimento 
então a APPACDM deve ser 
reconhecida como um todo e não 
eu.
Quem é a APPACDM hoje e quem 

são os seus utentes?
Começamos por ser uma delegação 
da APPACDM de Lisboa, criada em 
1970. Depois, há 27 anos, ficámos 
autónomos. Sendo esta a instituição 
mais antiga do distrito, dedicada 
ao cuidado e apoio de quem tem 
deficiência e precisa de ajuda.
Há 30 anos atrás a APPACDM 
Setúbal era altamente 
estigmatizante. Estar ligado à 
instituição significava carregar o 
estigma da deficiência e entrar 
no isolamento. Hoje somos o 
oposto. A APPACDM chega a toda 
a comunidade, muito além da 
assistência a quem tem deficiência 
e precisa de ajuda, acompanhando 
mais de mil utentes.
Temos a creche, o apoio domiciliário, 
recebemos o Programa Escolhas 
[dedicado à inclusão social de 
jovens que vivem em contextos 
sociais e económicos vulneráveis]. 
E o exemplo do CAVI [Centro 
de Vida Independente] já em 
funcionamento e a acompanhar 
diariamente 40 utentes. Para além 
de seis Centros de Actividades 
Ocupacionais, o Centro de 
Atendimento, Acompanhamento 
e Reabilitação Social para pessoas 
com deficiência e incapacidade e da 
Quinta da Serralheira no seu todo.
Depois há outra vertente: a da saúde 
mental.
Esse apoio à saúde mental 
existe porque não há respostas 
especializadas ou porque é difícil 
separar deficiência e doença 
mental?
Em muitos casos uma área está 
ligada à outra. Mas o que acontece 
na região, e em todo o país, é que a 
saúde mental tem problemas graves 

de falta de apoios e estruturas.
A escassez de respostas leva as 
famílias a recorrerem a instituições 
que, não sendo direccionadas para 
essas áreas, tentam dar algumas 
respostas, como é o caso da 
APPACDM, em Setúbal. E nesta boa 
vontade, nem sempre se conseguem 
dar as melhores respostas. Atrevo-
me mesmo a dizer que, muitas 
vezes, não damos a melhor resposta. 
Não temos os meios, nem o 
conhecimento adequado.
Esta falta de respostas está 
relacionada com um período de 
experimentalismo irresponsável.
Durante anos houve devaneios 
que cativaram vontades 
políticas e mentes pouco 
consistentes analisaram estas 
propostas. Apontaram-se 
caminhos alternativos que não 
se conseguiram concretizar, por 
falta de entendimento ou de 
conhecimentos. E criou-se um vazio 
que perdura. Um vazio terrível para 
muitas famílias.
É urgente investir. Pode ser feito 
através do Serviço Nacional de 
Saúde, do reforço das respostas 
já existentes ou aproveitando os 
recursos de instituições que actuam 
noutras áreas.
As instituições que prestam 
apoio à deficiência devolvem 
ao utente, em serviços, o 
equivalente àquilo que recebem 
da Segurança Social em 
subsídios?
O Estado tem a obrigação de 
monitorizar o modo como a 
instituições aplicam aquilo que 
lhes é atribuído. No caso de 
instituições como a APPACDM, 
existem os acordos típicos em que 

JOSÉ SALAZAR PRESIDENTE DA APPACDM SETÚBAL

a Segurança Social atribui um valor 
por cada utente a que é prestada 
assistência [cerca de 500 euros, 
quando o utente está em Centro de 
Actividades Ocupacionais, ou acima 
dos mil euros, em Lar Residencial] . 
Nos acordos atípicos são negociados 
valores. 
Nos acordos típicos as instituições 
são representadas pela CNIS 
[Confederação Nacional das 
Instituições de Solidariedade], que 
tem reafirmado, frequentemente, 
que os valores não são suficientes 
para suportar, sequer, o custo dos 
quadros técnicos e despesas de 
funcionamento. 
O que está falhar neste modelo?
Há claramente um 
subfinanciamento e as contas 
deveriam ser feitas novamente para 
avaliar quanto custa o trabalho de 
cada profissional e quanto custa 
apoiar cada utente.
Depois podemos sempre procurar 
outras fontes de financiamento. Mas 
é preciso avaliar se os modelos não 
passariam parte da responsabilidade 
para as famílias, o que acentuaria 
dificuldades sociais.
E um modelo de geração de 
receitas próprias, associado à 

integração profissional, como 
é feito na APPACDM através 
das actividades de carpintaria e 
jardinagem, é possível?
Reflectimos permanentemente 
sobre essa questão. Como é que 
podemos depender cada vez menos 
das comparticipações do Estado e 
ter receitas próprias?
A APPACDM tem conseguido, 
lentamente, com pequenos 
passos e de forma sustentada, 
aumentar a percentagem do 
autofinancimaneto. É um caminho 
possível, mas, não é fácil estruturas 
que sempre se mantiveram desta 
forma, alterarem totalmente o 
modo de funcionamento. 
Há 50 anos como era a resposta 
às necessidades sociais e de 
saúde de quem tinha deficiência?
Há 50 anos estávamos num modelo 
completamente assistencialista. 
Hoje, atrevo-me a dizer que o 
nosso modelo de inclusão está ao 
nível do que há de melhor no país. 
Mas, conscientes de que já fizemos 
muito, sabemos que ainda há muito 
por fazer. E é natural que o nível de 
insatisfação por aquilo que ainda 
queremos fazer seja muito grande. 
Estamos muito aquém daquilo que a 

Ana Martins Ventura (Texto) 
David Dores (Fotografia)

É natural que a insatisfação seja 
grande porque estamos muito aquém 
do que a realidade exige
José Salazar
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realidade exige.
Quando diz que ainda estamos 
muito aquém daquilo que 
gostaríamos de fazer, a que áreas 
se refere?
Em todas as linhas mas, 
especialmente, nas respostas 
residenciais. Estamos a colocar 
jovens adultos em centros a 200 ou 
300 quilómetros de distância das 
suas residências anteriores. Longe 
das suas raízes e famílias. Pergunto: 
o que é cada um de nós pensa sobre 
isto?
Impomos soluções a cidadãos com 
deficiência partindo do princípio 
de que isto lhes é indiferente. 
Não é. E não temos o direito de 
impor esta descontextualização. A 
solução é só uma: criar estruturas de 
acolhimento em todos os territórios.
Em que fase está o projecto do 
novo Centro Residencial Miguel 
Simas?
Esse projecto tem sofrido muitas 
vicissitudes com o enquadramento 
legal e as diferentes perspectivas 
de financiamento que ora 
existem, ora deixam de existir. 
Por isso, está mais demorado do 
que desejávamos. O Governo já 
anunciou o PARES III [nova fase 

do Programa de Alargamento de 
Equipamentos Sociais] e temos 
esperança nesta nova oportunidade 
de financiamento. Se tal vier a 
acontecer teremos um novo lar 
residencial com capacidade para 20 
utentes e também um novo Centro 
de Actividades Ocupacionais [CAO], 
para substituir o nosso antigo CAO1. 
Para isso também é necessário 
que todas as entidades envolvidas 
entreguem o seu contributo 
atempadamente.
Refere-se à Câmara de Setúbal?
Há cerca de 15 anos a Câmara 
Municipal concedeu à APPACDM 
o espaço para construir este 
equipamento, na zona do Monte 
Belo Norte. Desde então temos 
encontrado, sempre, da parte 
do município, disponibilidade 
para agilizar o licenciamento do 
projecto. Mas, a fase de reavaliação 
e concepção do novo Plano Director 
Municipal [PDM] está a deixar-nos 
receosos de que este licenciamento 
venha a enfrentar dificuldades.
De que modo o novo PDM pode 
comprometer o projecto?
Com o novo Plano Director 
Municipal ainda em consulta 
pública a autarquia não pode emitir 
parecer sobre o licenciamento do 
projecto de construção. No entanto, 
a APPACDM já está ser chamada 
para adaptar o projecto às novas 
directrizes do PARES e podemos 
necessitar do licenciamento 
antes do PDM estar concluído. 
Por isso, o município pode vir a 
ter de encontrar outras soluções 
rapidamente.
Qual será o orçamento para este 
investimento?
São 2,5 milhões de euros. No 
âmbito do PARES ainda não 
sabemos qual será a percentagem 
de financiamento do Governo, 
mas, a partir de outros exemplos, 
estimamos que o financiamento será 
na ordem dos 60%. A instituição 
terá de assumir o restante valor.
O que considera que a APPACDM 
poderia ter feito em 50 anos e, 
por alguma razão, ainda não foi 
possível concretizar?
O Centro Miguel Simas já podia estar 
construído. A cidade necessitava 
que assim fosse e já teríamos 
evitado muitos problemas sociais se 
assim tivesse acontecido. E isso não 
deixa de ser doloroso para mim. Não 
termos sido capazes de concretizar 
esse projecto e criar mais respostas 
sociais. E gostava que também 
tivéssemos sido mais criativos e 
inovadores em algumas áreas.

PUBLICIDADE

Há claramente um subfinanciamento e as contas deveriam 
ser feitas novamente para avaliar quanto custa o trabalho 
de cada profissional e quanto custa apoiar cada utente
José Salazar
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ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

Classificados

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.

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 INDEPENDEN-

TE;
• DUAS GRANDES JANELAS PARA  A 

RUA O QUE LHE PROPORCIONA MUI-
TA LUZ NATURAL;

• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS
VALOR: 28.000€

CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

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

FALECEU A 27/08/2020

AURÉLIO ANTÓNIO BERNARDINO 
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua esposa, filhos, noras, netos, restante família     e 
amigos cumprem o doloroso dever de participar o 
falecimento do seu ente querido cujo o funeral se 
realizou dia 28-08-2020 para o Crematório de Setúbal. 
Na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vêm 
por este meio agradece a todas as pessoas que 
se dignaram acompanhar ou que de outra forma 
manifestaram o seu pesar.

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

FALECEU A 28/08/2020

MARIA BEATRIZ MARQUES 
GUERREIRO 

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Seus irmãos, cunhados e amigos cumprem o doloroso 
dever de participar o falecimento do seu ente querido 
cujo o funeral se realizou dia 28-08-2020 para o 
Cemitério da Paz. Na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, vêm por este meio agradece a todas 
as pessoas que se dignaram acompanhar ou que de 
outra forma manifestaram o seu pesar.

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

FALECEU A 25/08/2020

MARIA LUCÍLIA ESTEVES FERREIRA 
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus filhos, noras, genro, netos, restante família 
e amigos cumprem o doloroso dever de participar 
o falecimento do seu ente querido cujo o funeral 
se realizou dia 26-08-2020 para o Cemitério da 
Paz de Setúbal. Na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, vêm por este meio agradece a todas 
as pessoas que se dignaram acompanhar ou que de 
outra forma manifestaram o seu pesar.

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

Sito na Avenida 22 de Dezembro nº 21-D em Setúbal 
Certifico, para efeitos de publicação que no dia vinte e oito de agosto de dois mil e 
vinte, neste Cartório, foi lavrada uma escritura de justificação a folhas 37 do livro 
382 - A, de escrituras diversas, na qual: _________________________________ 
a) Narcisa Batista Ferreira, casada com João da Conceição Coelho sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural da freguesia de São Martinho, concelho de 
Alcácer do Sal, residente na Rua da Cooperativa, 2º Bairro da Sapec, número 14, 
Praias do Sado, Setúbal, contribuinte número 106075683; ___________________
b) Orlando José Batista Ferreira, casado com Vitalina Antónia Martins Atraca 
sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia de São Martinho, 
concelho de Alcácer do Sal, residente na Rua da Liberdade, número 1, Casebres, 
Alcácer do Sal, contribuinte número 105914568; __________________________
Justificaram a posse, invocando a usucapião, em comum e sem determinação de 
parte ou direito dos logradouros, com as áreas respectivamente de cinquenta e seis 
metros quadrados, sessenta e quatro metros quadrados e sessenta e quatro metros 
quadrados dos seguintes bens: ___________________________________
a) Prédio Urbano, sito na Rua Liberdade, número 3, Casebres, freguesia de São 
Martinho, concelho de Alcácer do Sal, com a área coberta descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Alcácer do Sal sob o número dois mil oitocentos e cinquenta 
e cinco, da freguesia de Santa Maria, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 267,  
b) Prédio Urbano, sito na Rua Liberdade, número 1, Casebres, da dita freguesia, de S. 
Martinho, descrito na referida Conservatória 1 sob o número dois mil oitocentos e cinquenta 
e três, da freguesia de Santa Maria, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 170. _________
c) Prédio Urbano, sito na Rua Liberdade, Casebres, freguesia de São Martinho, concelho 
de Alcácer do Sal, que confronta a norte com Rua da Liberdade, a sul, a nascente e a poente 
com herdeiros de António José Ferreira, com a área coberta descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Alcácer do Sal sob o número dois mil oitocentos e cinquenta e quatro, 
da freguesia de Santa Maria, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 172. __________
Está conforme. _____________________________________________________
Cartório Notarial sito na Avenida 22 de Dezembro número 21-D em Setúbal, 28 
de agosto de 2020. 
A Notaria, 

Conta registada sob o número 1077

Cartório  Notarial de Setúbal
Notária

Maria Teresa Oliveira

FALECEU A 28/08/2020

MÁRIO ALBERTO RODRIGUES   
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua esposa, filhas, genros, netos, restante família     
e amigos cumprem o doloroso dever de participar 
o falecimento do seu ente querido cujo o funeral se 
realizou dia 29-08-2020 para o Crematório de Setúbal.    
Na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vêm 
por este meio agradecer a todas as pessoas que 
se dignaram acompanhar ou que de outra forma 
manifestaram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF:  265 718 605 - 934782861 - 966479242
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JESUINO AUGUSTO 
CALDEIRA

JUVENÁLIA 
DUARTE PITEIRA 

ALONSO

MARIA LUÍSA DIAS 
BRANCO 

DA CONCEIÇÃO

ARNALDO JOSÉ 
CANAS PENA

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 Arnaldo José Canas Pena. A fa-
mília 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.

(1932 – 2020)
(1934 – 2020)(1949 – 2020)(1944 – 2020)

Participação e 
AgradecimentoParticipação e 

Agradecimento
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

N.02-08-1932     F.29-08-2020

ANTÓNIO AUGUSTO DOS SANTOS GAIO 
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o 
falecimento do seu ente querido. O funeral realiza-se hoje, dia 
31-08-2020, pelas 11h00 no Cemitério da Paz em Setúbal. 
Agradecendo a todos quanto se dignaram e participaram em tão 
piedoso acto, bem como a todos que de qualquer outra forma 
manifestaram o seu pesar. A Gerência e colaboradores agradecem 
a compreensão dos familiares por não se efectuar uma despedida 
digna resultante das regras que temos que respeitar devido ao 
estado de calamidade a que todos estamos sujeitos. BEM HAJAM.  

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

N. 25-02-1937    F.  20-08-2020

JOÃO MATOS FERREIRO 
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o 
falecimento do seu ente querido. O funeral realizou-se dia 21-08-
2020 pelas 16h00 do Hospital do Outão para o Crematório de 
Setúbal. Agradecendo a todos quanto se dignaram e participaram 
em tão piedoso acto, bem como a todos que de qualquer outra forma 
manifestaram o seu pesar. A Gerência e colaboradores agradecem 
a compreensão dos familiares por não se efectuar uma despedida 
digna resultante das regras que temos que respeitar devido ao 
estado de calamidade a que todos estamos sujeitos. BEM HAJAM.

FUNERÁRIA  SETUBALENSE 
265 550 045  /  265 238 528 ( SERVIÇO PERMANENTE )
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ALCÁCER DO SAL 
Junta entrega 
a instituições 
sociais e 
bombeiros 
aparelhos que 
protegem saúde 
respiratória

Respirar é agora mais seguro, nas ins-
talações de AURPICAS, Centro Cul-
tural dos Bairros de São João e Olival 
Queimado e Associação Humanitária 
de Bombeiros Mistos de Alcácer do 
Sal. Estas instituições receberam do 
executivo da União das Freguesias 
de Alcácer do Sal e Santa Susana, na 
passada sexta-feira, 28, aparelhos que 
desinfectam os espaços e reforçam a 
protecção da saúde respiratória dos 
utentes. 

São aparelhos nebulizadores e 
foram entregues pelo presidente da 
junta, Arlindo Passos, que foi acom-
panhado durante a acção pela secre-
tária Rosário Vitória, pelo tesoureiro 
Duarte Soares e pela vogal do execu-
tivo Tânia Coelho. 

“Estes aparelhos vão promover a 
protecção da saúde respiratória dos 
utentes e dos bombeiros, permitin-
do uma fácil desinfecção, não só dos 
respectivos espaços de trabalho mas 
também das viaturas de apoio”, su-
blinhou a União das Freguesias de 
Alcácer do Sal e Santa Susana, em 
comunicado.

Segundo a autarquia, os nebuli-
zadores entregues às instituições 
“produzem um aerossol, um gás que 
contém uma suspensão de matérias 
sólidas ou líquidas, sob a forma de 
partículas muito finas”. São dispositi-
vos eléctricos “robustos e fabricados 
com materiais de qualidade”, que “dis-
põem de um tanque de 5 litros e de um 
motor de 1200w de grande alcance”, 
garantindo “um excelente rendimento 
a longo prazo”.

Estes equipamentos contribuem 
assim para o reforço da capacidade 
de resposta preventiva no combate 
à propagação da Covid-19. M.R.S.

Mário Rui Sobral

Reunião com o 
secretário de Estado 
da Mobilidade nada 
alterou. Financiamento 
da tutela considerado  
“injusto”

LITORAL ALENTEJANO

Municípios “defraudados” 
com verbas do Governo para 
os transportes públicos 

Apenas 50 mil euros foi quanto o Go-
verno reservou para os municípios da 
Comunidade Intermunicipal do Alen-
tejo Litoral (CIMAL) financiarem os 
transportes públicos. Alcácer do Sal, 
Grândola, Santiago de Cacém, Sines 
e Odemira sentem-se “defraudados” 
com as verbas que vão receber da 
tutela. 

Os presidentes dos cinco municí-
pios alertaram, no passado dia 26, o 
secretário de Estado da Mobilidade, 
Eduardo Pinheiro, para a hipótese 
destas autarquias – que compõem a 
CIMAL – entrarem em ruptura finan-
ceira, se continuarem a suportar o 
investimento na Rodoviária do Alen-

DR / ARQUIVO

tejo. Mas saíram da reunião realizada 
no Ministério do Ambiente de mãos 
a abanar.

“De acordo com o governante, 
não existem condições para refor-
çar a verba, dado que a distribuição 
já se encontra aprovada”, revelou o 
município alcacerense, em nota de 
Imprensa. “O Governo informou que 
dos 94 milhões de euros que tem dis-
poníveis no Orçamento Suplementar, 
para apoiar os défices das operações 
de transportes públicos, o litoral alen-
tejano, através da CIMAL, só terá di-
reito a 50 mil euros.”

O presidente da Câmara de Alcá-
cer, Vítor Proença, que preside tam-
bém à CIMAL, com os homólogos de 
Grândola (António Figueira Mendes), 
Santiago do Cacém (Álvaro Beijinha), 
Sines (Nuno Mascarenhas) e Odemira 
(José Alberto Guerreiro) foram ainda 
informados de que “a esmagadora 
maioria” dos 94 milhões de euros 
“será transferida para as Áreas Me-
tropolitanas de Lisboa e do Porto”.

Autarquias mantêm  
 financiamento
Os autarcas fizeram notar que “há 

ausência de transporte de passagei-
ros e que o modo rodoviário é a única 
oferta existente”. E sublinharam que 
o litoral alentejano é um “território de 
enorme dimensão, onde se encon-
tram os dois concelhos mais extensos 
do País”. 

Apesar da argumentação, ficou 
assente que estes municípios terão 
mesmo de se governar com uma ver-
ba de 50 mil euros. Ainda assim, “foi 
reafirmado que a CIMAL, e a Câmara 
Municipal de Alcácer do Sal, conti-
nuarão empenhados em proporcio-
nar passes com um valor máximo de 
40 euros a quem deles necessitar”. 
Isto, apesar dos municípios consi-
derarem “injusto o valor atribuído 
pelo Governo”.

Alcácer do Sal, Grândola, Santia-
go do Cacém, Sines e Odemira têm 
garantido, “através de transferên-
cias financeiras para a Rodoviária 
do Alentejo, os passes mensais”. O 
município alcacerense assegura ain-
da “o pagamento do passe gratuito 
para todos os alunos do ensino se-
cundário, que residam a mais de três 
quilómetros do estabelecimento de 
ensino”.

BREVES

As repavimentações previstas 
executar na freguesia de 
Santo André foram adiadas, 
devido a “obras que ainda 
estão a decorrer no local”, 
anunciou a Câmara do 
Barreiro. “Não haverá 
condicionamento de trânsito 
nem estacionamento” na Rua 
D. Afonso de Albuquerque, 
cuja obra deveria ocorrer 
entre 2 e 14 Setembro, assim 
como na Rua Jornal Heraldo, 
que previa trabalhos de 7  a 16 
do próximo mês. As obras vão 
ser recalendarizadas.

A Galeria Municipal de 
Alcochete volta a receber a 
exposição colectiva “Alcarte”, 
que tem inauguração 
agendada para 11 de Setembro 
próximo. A mostra estará 
patente ao público até 2 de 
Outubro.

A interdição a banhos na 
praia da Fonte do Cortiço, 
no concelho de Santiago do 
Cacém, foi levantada, após 
serem conhecidas as análises 
que atestam a qualidade da 
água, revelou a Capitania do 
Porto de Sines. 
Os banhos estavam proibidos 
devido ao surgimento 
de uma carcaça de baleia 
em avançado estado de 
decomposição.

BARREIRO
Repavimentações 
adiadas em Santo 
André

'ALCARTE'
Alcochete 
recebe 
exposição 

S. CACÉM
Praia da Fonte 
do Cortiço 
reaberta

Cartas de cães
e gatos em 
exposição
no Museu Casa 
Mora no Montijo
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editora Apenas Livros em 2018 e 
2019. São dois baralhos de cartas 
– “Gatos Baralhados” e “Baralhos 
de Cães” –, cada um com 54 
ilustrações diferentes, a cores.
As ilustrações foram criadas 
propositadamente para cada uma 
das cartas, numeradas e com os 

quatro naipes dedicados a uma 
raça diferente de cães e gatos. 
A mostra pode ser visitada  de 
segunda a sexta-feira, das 9h00 
às 12h30 e das 14h00 às 17h30. 
Só são permitidas duas pessoas 
de cada vez, munidas de 
máscara de protecção.

O Museu Municipal Casa Mora, no 
Montijo, tem em exposição até 
ao próximo dia 11 dois baralhos 
de cartas originais. A mostra, 
intitulada “Cartadas de Cães & 
Gatos”, é da autoria da ilustradora 
Susana Resende e dá a conhecer 
um trabalho feito a convite da 

Apesar do teletrabalho 
estar já previsto na le-
gislação laboral, o medo 
súbito e mais que justifi-

cável por parte dos trabalhadores, 
face à COVID-19, levou a que acei-
tassem o teletrabalho sem colocar 
quaisquer obstáculos ou reservas, 
chegando mesmo a abdicar de 
direitos que se encontram consa-
grados no código do trabalho.
Por outro lado, algumas das gran-
des empresas, perante a situação 
de saúde pública, procuraram em-
purrar alguns custos do trabalho, 
que eram das entidades emprega-
doras, para os trabalhadores.
Referimo-nos não só a custos 
com instrumentos de trabalho, 
como meios de comunicação, mas 
também das faturas da energia, 
da água, entre outros, que inevi-
tavelmente subiram de valor dado 
o aumento do consumo em casa, 
trazendo novos e inesperados en-
cargos para os trabalhadores.
No entretanto, houve ainda, nal-
guns casos, um aproveitamento 
da situação para retirar direitos a 
quem trabalha, como o subsídio 
de alimentação ou o subsídio de 
transporte.
Ou seja, o empurrar de inúmeros 
trabalhadores para teletrabalho, 
não foi apenas uma forma de 
combater o vírus, foi sobretudo, 
uma forma das empresas redu-
zirem despesas com os meios de 
produção e também de retirar 
direitos.
E por isso, Os Verdes consideram 
que a discussão sobre o teletraba-
lho tem de ser feita com cautela, 
e ter presente todas as suas varia-
das implicações, porque se o tele-
trabalho foi a solução mais rápida 
e possível face á pandemia, nós 
temos muitas dúvidas que possa 
representar um avanço no mundo 
do trabalho.
O teletrabalho individualiza o tra-
balhador, retira o valor social do 

Notas sobre o teletrabalho

OPINIÃO

José Luís Ferreira

trabalho, remove a discussão es-
pontânea entre os trabalhadores, 
e estes elementos também têm 
de entrar na discussão.
Nós não podemos olhar para o 
teletrabalho apenas como res-
posta à componente económica 
do valor, é preciso também ter 
presente as componentes sociais 
e de identidade social e coletiva 
que o trabalho assume.
Por outro lado, o trabalho ocupa 
hoje um espaço excessivo na vida 
das pessoas, porque, ao contrário 
do que seria de esperar, os avan-
ços tecnológicos não se refletiram 
na redução do horário de traba-
lho. 
E no modelo de teletrabalho os 
trabalhadores acabam por traba-
lhar mais horas, uma vez que em 
casa, é inevitável a desregulação 
do horário de trabalho.
Também do ponto de vista am-
biental, as vantagens do teletra-
balho, não são tão líquidos como 
aparentam. 
É preciso não esquecer que a par-
tilha de espaços de trabalho, tem 
também vantagem ao nível das 
reduções dos consumos energéti-
cos nomeadamente eletricidade, 
uma vez que é necessária muito 
menos energia para alimentar es-
paços de trabalho comuns, do que 
vários espaços individuais, como 
sucede com o teletrabalho, com 
todos os impactos ambientais 
que, sobretudo, a produção de 
energia elétrica potencia.
E portanto, consideramos que a 
legislação sobre teletrabalho po-
de ser aperfeiçoada e melhorada, 
mas há um pressuposto do qual 
Os Verdes não abdicam, a neces-
sidade de garantir que os traba-
lhadores poderão exercer a sua 
atividade em regime de teletraba-
lho, mas sempre por sua iniciativa.

Deputado do PEV

No modelo de 
teletrabalho os 
trabalhadores 

acabam por 
trabalhar mais 
horas, uma vez 

que em casa, 
é inevitável a 
desregulação 
do horário de 

trabalho

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
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Desporto

"A bem do Vitória ninguém pode 
estar agarrado ao poder”
 “Não se pode 
continuar a assistir ao 
linchamento público de 
pessoas sem se saber 
o seu grau de culpa 
nestes acontecimentos, 
deixando de fora os 
verdadeiros culpados”, 
diz 

DR

Nunca uma 
Assembleia 
geral onde 
estivessem 
pouco mais de 
uma centena de 
sócios poderia 
deliberar sobre 
o futuro do 
clube

Ricardo Lopes Pereira

O Conselho Fiscal e Disciplinar 
do Vitória FC abriu um processo 
de averiguações. Não se pode 
continuar a assistir ao linchamento 
público de pessoas sem se 
saber o seu grau de culpa nestes 
acontecimentos, deixando de fora 
os verdadeiros culpados. Na posse 
de todos os dados, solicitados com 
a máxima urgência até próxima 
segunda-feira, irão ser analisados. 
Se concluirmos que há existência 
de responsabilidades dentro da 
estrutura actual elas terão de ser 
atribuídas, se não as houve as 
pessoas terão de ser ilibadas. 
Perante o sucedido, tem a actual 
direcção condições continuar 
em funções? 
Apenas a direcção tem o poder de 
considerar se tem ou não condições 
de continuar em funções. Na 
minha opinião terão de ser criadas 
condições para explicar aos sócios 
o estado real da SAD do Clube para 
que estes em consciência, e isso só 
é possível com informação, também 
se pronunciem se consideram se a 
Direcção tem essas condições. 
Conhecendo a realidade 
financeira, o Vitória FC tem 
condições para sobreviver 
uma época no Campeonato de 
Portugal?
Nisso sou bem claro: se não as 

ficará disponível no dia em que 
for anunciado novo acto eleitoral. 
Temos orgulho do que estamos a 
fazer e que não está ainda completo 
mas também não precisamos de 
muitos mais dias para, de cabeça 
levantada, podermos dizer que 
fomos o primeiro CFD a participar 
criminalmente contra dirigentes 
que lesaram o Vitória. Se 2020 
fica na história do Vitória pelos 
piores motivos desportivos, 2019 
também o ficará pela forma em 
que interesses pessoais falaram 
mais alto que os do Clube, 
nomeadamente na SAD. 
É uma prioridade agendar uma 
AG para ouvir os sócios? 
Essa necessidade é um sentimento 
transversal a todos os órgãos. Sei 
por conhecimento de facto que o 
Dr. Cândido Casimiro [presidente 
da Mesa da Assembleia Geral] tudo 
tem feito e tudo fará para a fazer. 
Lamento algumas críticas de alguns 
sócios que não compreendem 
ou não querem compreender 
que ainda não houve uma AG 
por impedimento legal. Ainda 
recentemente nos foi proibida 
uma pela DGS (Direcção Geral da 
Saúde) e assinada pelo próprio 
director geral regional, Dr. Mário 
Durval. E não era para se realizar 
no Pavilhão Antoine Velge, mas 
sim no Estádio do Bonfim. Alguns 
sócios têm chamado a atenção 
para o facto das alterações que irão 
ocorrer a partir de 15 de Setembro, 
mas esquecem que essas alterações 
não estão relacionadas com a nossa 
região onde elas há muito estão 
implementadas.
De que forma vai o clube gerir a 
previsível razia no plantel? O que 
foi transmitido aos jogadores? 
O CFD não se envolve na gestão 
desportiva da SAD. 
Deveria a actual direção 
retratar-se e fazer ‘mea culpa’ 
pelo sucedido? 
Não me pronuncio.

tiver, a direcção tem de informar 
os sócios e ver se nesse universo 
os há com essas condições, a bem 
do Vitória ninguém pode estar 
agarrado ao poder. 
Há quem defenda que o clube 
deve fazer começar do zero. 
Qual a sua opinião? 
Simples, colocar em cima da 
balança todos os prós e contras, 
o que temos a perder e a ganhar. 

ENTREVISTA JOÃO MARTINS, PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL DO VITÓRIA FC

A ganhar temos que nos vemos 
livres de mais de 20 milhões de 
passivo, a perder, património de 
5 a 6 milhões, atraso de mais dois 
anos em atingir o nosso lugar na 
primeira Liga que significa mais 
alguns milhões. Se ganharmos 
judicialmente o processo sendo-
nos dada razão, não tenho a 
mínima duvida que manter 
esta SAD, mas gerida de outra 

forma, financeiramente é mais 
vantajoso mantê-la por força da 
indemnização que inevitavelmente 
vamos ter direito. Caso contrário o 
‘reset’ pode, na minha opinião, ser 
equacionado desde que haja um 
debate profundo e seja a vontade 
de uma maioria significativa de 
sócios a aprovarem. Nunca uma 
Assembleia geral onde estivessem 
pouco mais de uma centena de 
sócios poderia deliberar uma 
solução desse tipo. 
Os órgãos sociais ponderam 
demitir-se?
Apenas posso responder pelo 
Conselho Fiscal e Disciplinar. 
Desde o primeiro dia da tomada 
de posse que o nosso lugar está a 
disposição dos sócios do Vitória. 
Se houver uma demissão por 
parte de outro órgão que implique 
eleições antecipadas também as vai 
haver para o CFD porque tivemos 
vergonha do que aconteceu 
recentemente com eleições para 
um só órgão, pelo que o nosso lugar 

Ao contrário do que aconteceu 
nas duas edições realizadas até 
ao momento, o Vitória não vai 
participar na Liga Revelação 
em 2020/21. A decisão de não 
apresentar uma equipa no 
escalão de sub-23 já foi tomada 
pelo clube e comunicada 
à Federação Portuguesa 

Liga Revelação Vitória FC
desiste dos sub-23 

de Futebol. Determinante 
para a resolução foi o facto 
de os sadinos terem sido 
excluídos pela Liga das provas 
profissionais, deliberação que 
mantém o emblema presidido 
por Paulo Gomes num ambiente 
de incerteza em relação ao 
futuro.    
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deslocam-se à Covilhã, depois 
recebem a Académica de 
Coimbra, viajam até Trás-os-
Montes para defrontarem o 
Desportivo de Chaves e na quinta 
ronda volta a jogar em casa desta 
vez com o Arouca, perfazendo 
assim três jogos na condição 

de visitado nas cinco primeiras 
jornadas. Por curiosidade, 
refira-se que Casa Pia e Cova 
da Piedade, os dois últimos 
classificados da época passada, 
que foram agora repescados, 
se defrontam precisamente na 
última jornada.

Cova da Piedade 
recebe Mafra 
na primeira 
jornada da 
II Liga

O Cova da Piedade vai começar o 
campeonato da II Liga a jogar em 
casa, no Estádio Municipal José 
Martins Vieira, onde defronta 
o Mafra em jogo a contar para a 
primeira jornada, que se disputa 
no dia 13 de Setembro.
Na segunda jornada, os piedenses 

José Pina  

Dos nove jogos a 
realizar na primeira fase 
as amorenses fazem 
quatro na condição 
de visitadas e cinco na 
qualidade de visitantes 

CAMPEONATO COMEÇA NO DIA 27 DE SETEMBRO

Amora estreia-se na Liga BPI 
frente ao Sporting em Alcochete

Realizou-se na passada sexta-feira, 
no auditório 2 da Cidade do Futebol, 
à porta fechada, o sorteio da Liga BPI 
que arranca no dia 27 de Setembro, 
com a realização da primeira jornada.

A prova que será disputada em 
novos moldes, devido à reformula-
ção feita na sequência da pandemia, 
apresenta algumas novidades, sendo 
uma delas o Amora que se estreia na 
competição com uma deslocação a 
Alcochete para defrontar o Sporting, 
no Estádio Aurélio Pereira.

De acordo com o sorteio realizado, 
na série sul, os jogos da primeira jor-
nada são os seguintes: A-dos-Francos 
– Benfica; Futebol Benfica – Damaien-
se; Estoril – Marítimo; Ouriense – Tor-
reense e Sporting – Amora. 

DR

Na zona norte, defrontam-se: Fiães 
– Clube Albergaria; Cadima – Gil Vi-
cente; Famalicão – Valadares Gaia; 
Boavista – Condeixa e Braga – Ova-
rense. 

Centralizando a nossa atenção na 
equipa da região que disputa a com-
petição, verifica-se que na 2.ª jornada 
o Amora recebe o Estoril no Parque 
do Serrado, no dia 4 de Outubro; na 
jornada seguinte desloca-se a Benfica 
para defrontar o “Fófó (10/10); de-
pois joga em casa com A-dos-Francos 
(17/10); desloca-se ao reduto do Ben-
fica (1/11); será anfitrião do Damaien-
se (8/11); viaja até à Madeira para 
defrontar o Marítimo (15/11); volta 
a jogar fora de casa com o Ouriense 
(21/11) e termina esta fase a jogar em 
casa com o Torreense (6/12). 

Como se pode verificar, a Liga BPI 
será disputada por 20 clubes, os 12 
da temporada anterior e os primei-
ros classificados de cada uma das 
oito séries do campeonato nacional 
da 2.ª divisão da época 2019/20, em 
duas fases, uma para apuramento do 
campeão e a outra para decidir a ma-
nutenção e as descidas. 

Na primeira fase os clubes são divi-
didos em duas séries, Norte e Sul, jo-
gando entre si, uma vez, por pontos. 

Os quatro primeiros classificados de 
cada série são apurados para a fase 
de apuramento do campeão e os res-
tantes vão disputar a fase de manu-
tenção e descida, transitando com 
metade dos pontos conquistados.

Na fase de apuramento do cam-
peão, os oito clubes jogam entre si, 
a duas voltas, por pontos, para apurar 
o vencedor e na fase de manutenção 
e descidas, os 12 clubes participantes 
serão distribuídos por duas séries de 
seis clubes, de acordo com a sua lo-
calização geográfica, jogando todos 
entre si, em cada série, duas vezes, 
uma na condição de visitado e outra 
como visitante.  

Descem ao Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão os dois últimos de cada 
série e os clubes classificados em 3.º 
e 4.º lugar, em cada série, vão jogar 
um play-off a duas mãos, de acordo 
com o seguinte emparelhamento: 
4.º classificado da zona norte – 3.º 
classificado da zona sul e 4.º classi-
ficado da zona sul – 3.º classificado 
da zona norte. 

Os vencedores permanecem na 
Liga BPI e os derrotados descem à 
2.ª divisão.

Na época de 2021/22 a Liga BPI 
será reduzida para 16 clubes.

JOVEM SESIMBRENSE 

ACESSO À LIGA PLACARD 

Rodrigo Pinhal convocado 
para a Selecção Nacional 
de Futebol de Praia

Barreirense defronta o ABC 
Nelas na primeira eliminatória

O sesimbrense Rodrigo Pinhal, de 22 
anos, que tem desenvolvido toda a 
sua carreira de futebolista no Grupo 
Desportivo de Sesimbra, mas que 
agora representa também o Spor-
ting, em Futebol de Praia, é um dos 
12 convocados por Mário Narciso para 
a Selecção Nacional que disputa entre 
2 e 6 de Setembro a Liga Europeia, na 
Nazaré, prova organizada pela Beach 
Soccer Worldwide.

Num formato de grupo único, a 
equipa das Quinas, actual Campeã do 
Mundo e da Europa, vai defrontar a 
França (2 de Setembro, 17h30m), a 
Alemanha (3 de Setembro, 17h30m), 
a Ucrânia (5 de Setembro, 17h30m) 
e a Suíça (6 de Setembro, 17h30m). 

Todos os jogos serão realizados no 
Estádio do Viveiro - Jordan Santos, na 
Nazaré, e a equipa que vencer o agru-
pamento sagra-se campeã europeia.

Recorda-se que Portugal já con-
quistou o título europeu por seis oca-
siões, sendo actualmente o detentor 
do troféu.

Mário Narciso, Seleccionador Na-

O Futebol Clube Barreirense vai de-
frontar o ABC Nelas na primeira eli-
minatória da prova de acesso à Liga 
Placard de Futsal, assim ditou o sor-
teio realizado na Cidade do Futebol.

Com o calendário de jogos total-
mente definido, o Barreirense já sabe 
que se ultrapassar a equipa beirã terá 
que medir forças com o Caxinas, na 
segunda eliminatória. 

De referir que a prova que decor-
re, nos dias 16, 18 e 20 de Setembro, 
no Palácio dos Desportos, em Torres 
Novas, vai ser disputada em formato 
de play-off por 11 clubes. 

Na primeira eliminatória, que 
se realiza no dia 16 de Setembro, 
defrontam-se: Rio Ave – Sassoeiros; 
Barreirense - ABC Nelas; Fonsecas 
Calçada – Ladoeiro.

cional, convocou os seguintes joga-
dores que estão concentrados desde 
o dia de ontem, 30 de Agosto. 

Guarda-redes: Elinton Andrade 
(Flamengo BS) e Tiago Petrony (Spor-
ting CP);

Fixos: Rui Coimbra (Sporting CP), 
Bruno Torres (SC Braga) e Tiago Ba-
talha (ACD Sótão);

Alas: André Lourenço (SC Braga), 
Rúben Brilhante (ACD Sótão), Bê 
Martins (SC Braga), Rodrigo Pinhal  
(Sporting CP) e Belchior (Sporting 
CP);

Pivôs: João Gonçalves "Von" (Spor-
ting) e Léo Martins (SC Braga). J.P.

Na segunda eliminatória, no dia 18 
de Setembro, os jogos calendarizados 
são: Dínamo Sanjoanense - vencedor 
do jogo Fonsecas Calçada / Ladoeiro; 
Nun’Álvares - Santa Clara; Vencedor 
do Rio Ave / Sassoeiros - Ferreira do 
Zêzere; Caxinas –   vencedor do Bar-
reirense / ABC Nelas.

E, por fim, na terceira eliminatória 
será disputada no dia 20 de Setembro 
entre o vencedor do Dínamo Sanjoa-
nense - Fonsecas Calçada / Ladoeiro 
e o vencedor do Nun’Álvares - Santa 
Clara e entre o vencedor do Caxinas –   
vencedor do Barreirense / ABC Nelas 
e o vencedor do Rio Ave / Sassoeiros 
- Ferreira do Zêzere.

Os vencedores da terceira elimina-
tória sobem à Liga Placard.
J.P.

Rodrigo Pinhal
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