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Abertura

No seguimento da notícia 
de que afinal a assembleia 
geral do Vitória Futebol 
Clube (VFC) poderia ter si-

do autorizada e realizada (publicada 
por O SETUBALENSE na terça-feira), 
o presidente deste órgão do clube, Dr. 
Cândido Casimiro, reagiu, em comuni-
cado publicado no site oficial do VFC 
(quarta-feira), com afirmações a que 
não podemos deixar de responder.

Vamos ignorar (pelo menos por en-
quanto) as insinuações, os ataques 
pessoais a que recorre, porque o 
que realmente importa é a substân-
cia, apurar os factos e o racional da 
questão. 

O ponto é se a assembleia geral po-
deria ou não ser realizada.

Que essa assembleia geral deve-
ria ter sido realizada já ninguém tem 
dúvidas.  Já todos sabem que, para 
a Autoridade Tributária (AT) emitir a 
certidão de não divida, era necessário 
que a aceitação dos terrenos doados 
pelo Município de Setúbal ao clube 
e a autorização para serem dados 
como garantia das dividas da SAD à 
AT, tivessem sido aprovadas em as-
sembleia geral.

O Chefe de Finanças Setúbal 2 (só) 
não emitiu a necessária certidão for-
mal porque não lhe foram entregues 
as certidões dos registos definitivos 
dos terrenos na conservatória do 
registo predial. Estes registos só po-
deriam ser definitivos depois dessa 
assembleia geral do clube.

Esta assembleia geral, decisiva, 
nunca foi convocada em tempo útil, 
embora o presidente da mesa tente 
fazer passar a ideia que só não se rea-
lizou porque a DGS não permitiu. O 
requerimento de autorização à DGS 
foi enviado, por Cândido Casimiro, 
ao Delegado De Saúde Regional de 
Setúbal (Dr. Mário Durval) apenas no 
dia 01 de Agosto. Cândido Casimiro 
pede autorização para realizar a AG 
quando já era tarde, porque o prazo 
para a inscrição da equipa já tinha ter-
minado e a Liga até já tinha anunciado 
a decisão de despromover o Vitória 
(29 de Julho).

Só no dia 31 de Julho, dias depois de 
notificada da despromoção, é que a 

A verdade sobre a assembleia geral 
decisiva que o Vitória FC 

não convocou

EDITORIAL

Francisco Alves Rito

despromoção, que o requerimento 
de Cândido Casimiro fala na partici-
pação de sócios “superior a mil”, da 
discussão ser “acalorada”, de prever-
-se o ajuntamento de “centenas” de 
sócios junto ao estádio e concluindo 
que, “pelo exposto, seja difícil” cumprir 
as regras de segurança sanitária. 

Ainda assim, apesar deste quadro 
negro que lhe foi traçado, o Delegado 
de Saúde Regional admite que a reu-
nião poderia ter tido lugar, se tivesse 
sido indicado o Estádio do Bonfim. 

Cândido Casimiro diz que não in-
dicou o Pavilhão Antoine Velge, nem 
qualquer outro lugar. Mas também 
não informou que não seria no pa-
vilhão, local habitual, o que poderá 
ter levado o Dr. Mário Durval a falar 
nesse local.

Mas, então, se o VFC não apresen-
tou o “projecto” de assembleia, com os 
elementos essenciais, como local, da-
ta, etc, o que verdadeiramente queria 
da DGS? Que esta autorizasse ou que 
fosse a DGS a organizar a assembleia?

Quem ler o requerimento feito (e 
O SETUBALENSE poderá apresentar 
esses documentos se vier a ser neces-
sário) pode retirar facilmente as suas 
conclusões. 

Em suma, Cândido Casimiro não 
promoveu a AG que tinha obrigação 
de convocar, em Julho, e que teria, 
com certeza, sido pacifica, tendo em 
conta que seria para autorizar a pas-
sagem dos terrenos e não deveria ter 
muito mais de uma centena de sócios 
(lotação habitual nos últimos anos em 
assembleias pacificas) e veio, depois, 
já em Agosto, correr atrás do prejuízo e 
argumentar com as restrições da DGS.

Agora não convoca a AG, que os só-
cios exigem para debater o futuro do 
clube, enquanto não houver decisão 
da causa principal, por parte do TAD, 
para não perder o argumento de que 
legalmente não pode. Felizmente a 
pandemia deve acabar entretanto, 
caso contrário, se o caso ficasse pen-
dente na Justiça vários anos, como 
outros já estiveram, os sócios do VFC 
poderiam ter de esperar uma década 
para terem uma assembleia geral.

Director

Cândido 
Casimiro não 

convocou 
reunião 

extraordinária 
que tinha 

obrigação de 
realizar em 

Julho e agora 
não convoca 

para manter o 
argumento que 
a DGS não deixa

direcção do Vitória pediu formalmente 
ao presidente da mesa que marcasse 
uma assembleia geral extraordinária. 

A ordem de trabalhos desse pedi-
do de convocatória são os temas que 
deveriam ter sido tratados no prazo 
do processo de licenciamento: ponto 
um, aceitar a doação dos 65 lotes de 
terreno, ponto dois, autorizar a consti-
tuição de hipoteca para garantir divida 
da SAD à AT.

É por ter sido feito já depois da 

Humberto Lameiras 

Ontem a Amora assistiu 
a vários moradores, uns 
de carro e outros nas 
janelas a contestarem a 
44.ª edição da festa na 
Quinta da Atalaia

Cerca de uma centena de auto-
móveis participaram na tarde de 
ontem na marcha lenta, Seixalsim 
Covidnão, em protesto contra a edi-
ção deste ano da Festa do Avante. 
“Houve uma adesão enorme”, afir-
ma Raul Torcato, um dos cinco orga-
nizadores desta acção de receio pela 
aglomeração de pessoas no recinto 
da Quinta da Atalaia, nos três dias da 
festa comunista, que começa hoje.

Para a organização a “grande ade-
são” a esta manifestação foi “inespe-
rada”, com vários carros a juntarem-
-se à marcha lenta e, outros, que 
com ela se cruzavam, “a apitarem 
em apoio à nossa razão”. E o mesmo 
aconteceu com vários moradores de 
Amora que, das janelas, “mostraram 
também o seu desagrado pela festa 
deste ano”.

Com a marcha lenta a ter início 
junto ao Complexo Municipal Carla 
Sacramento e a terminar no centro de 
Amora, diz Raul Torcato que a mesma 
“não foi movida por qualquer questão 

PROTESTO NA AMORA

Cerca de uma centena 
em marcha lenta contra 
Festa do Avante deste ano

política. A Festa do Avante é sempre 
bem aceite, e isto já acontece há 22 
anos, desde que se realiza na Amo-
ra”, afirma lembrando que a mesma 
“é boa para o comércio local”. 

Mas este ano até algum comércio 
da Amora não aceita a festa de bom 
grado, com mais de meia centena de 
proprietários de espaços comerciais 
a afirmarem que vão encerrar portas 
até segunda-feira, em sinal de pro-
testo.

Defende este elemento da orga-
nização da marcha lenta que, a 44.ª 
edição da festa comunista, “deveria 
ter sido realizada em outros moldes”. 
A sua ideia é que a mesma “fosse ape-
nas dedicada a comícios dentro da 
Quinta da Atalaia”, e acredita que, se 
assim fosse, “as pessoas teriam me-
nos receio que possa acontecer um 
contágio, alargado, pelo Covid-19”.

A questão que Raul Torcato coloca 
é que, mesmo com a limitação de 16 
500 pessoas por dia, vindas de todo 
o país, “há a possibilidade de assis-
tirmos a um surto”, e “não queremos 
que a Amora fique conotada com um 
surto pandémico”.

Se alguma questão partidária este 
morador do Seixal vê, é a “falta de 
coragem política do Governo para ir 
contra a determinação do PCP para 
realizar a Festa do Avante”, e alega 
que “se a Direcção Geral da Saúde 
tem sido decidida a proibir festas e 
concertos, não se percebe porque 
não o foi neste caso”.

LUSA
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compreendido entre sexta-
feira e domingo. O serviço de 
transporte é realizado através 
carreira n.º 350 e tem origem 
em Baixa da Banheira, tendo a 
Medideira como destino final.  
O itinerário inclui a Rua Amora 

Futebol Clube, EN10, Rua Dom 
Manuel I, EN 10-3, Rua Almirante 
Reis, Avenida Fuzileiros Navais, 
Rua Miguel Bombarda, Rua Dr. 
Manuel Pacheco Nobre, Alameda 
Ary Santos, EN 11 e Praceta 1º de 
Dezembro.

Reforço de transporte 
público com destino 
a Avante! autorizado
pela AML

A Área Metropolitana de 
Lisboa (AML) emitiu à empresa 
Transportes Sul do Tejo 
autorização para a prestação de 
serviço de transporte público 
rodoviário, com destino à 
Festa do Avante!, no período 

João Afonso monta tenda à porta 
da Câmara e avança com queixa 
no tribunal contra Nuno Canta

Nuno Canta costuma dizer que de-
ve ser o presidente de câmara deste 
País com mais processos no Ministé-
rio Público. A observação do autarca 
do Montijo tem por base o número de 
queixas de que já foi alvo por parte da 
oposição. E o socialista – habituado 
a lembrar que tem vindo a ganhar as 
batalhas jurídicas, ao mesmo tempo 
que acusa os adversários de “judicia-
lizarem a política” – pode juntar mais 
uma participação à lista. O vereador 
do PSD, João Afonso, vai apresentar 
“uma queixa no Tribunal do Montijo 
por abuso de poder do presidente da 
autarquia”.

A garantia foi dada pelo social-
-democrata a O SETUBALENSE, logo 
após o final da reunião do executivo, 
na passada quarta-feira, à saída dos 
Paços do Concelho.

Em causa está a recusa de Nuno 
Canta em agendar uma proposta 
elaborada pelo vereador do PSD, 
que visa a criação de um Fundo 
de Emergência para Apoio Social 
Habitacional (FAESH). A discussão 
aqueceu antes de se entrar na ordem 
de trabalhos e ontem ao final do dia 
João Afonso, em conjunto com au-
tarcas de PSD e CDS, acampou à 
porta dos Paços do Concelho, com o 
intuito de passar aí a noite. Em sinal 
de protesto “pela decisão da maioria 
opressora do PS”, disse, e também 
em “solidariedade com as centenas 

Mário Rui Sobral

O vereador do PSD 
acusa o presidente da 
autarquia de abuso de 
poder, por ver recusado 
o agendamento de 
uma proposta que o 
socialista considera 
ilegal

PROPOSTA GERA DISCÓRDIA

O SETUBALENSE

de pessoas e seus familiares que no 
Montijo, fruto de uma ausência de 
política de habitação, estão a cami-
nho da rua e de habitações em con-
dições indignas”, adiantou.

Antes, na sessão de câmara, o 
social-democrata considerou que a 
recusa de Nuno Canta em agendar a 
proposta assentou em “argumentos 
caricatos”, reveladores de “absoluto 
desconhecimento do funcionamento 
da autarquia, da lei e, por má-fé, nu-
ma lógica de quero, posso e mando”.

O socialista respondeu mais à fren-
te: “Não se agendam propostas da 
maneira como o faz. O senhor é que 
é um ignorante sobre como funciona 
o órgão colegial.”

Discussão quente
O presidente da Câmara reiterou de-
pois que o social-democrata “não terá 
a proposta agendada” e justificou a 
decisão com a falta de suporte legal 
necessário.

“A proposta carece de compromis-

so no orçamento actual. É preciso 
ter cabimento no orçamento. Não 
a pode trazer a um órgão colegial, 
sob grave ilegalidade...”, disse Nuno 
Canta. “Vir dizer aqui a barbaridade 
que disse, do ponto de vista legal, é 
de uma incompetência desgraçada”, 
considerou. E lançou um desafio ao 
autarca do PSD: “Se tem dúvidas 
de legalidade, faça como faz com 
os outros processos – coloque no 
Ministério Público, onde tem per-
dido todos e onde vai continuar a 

perder, porque o senhor não sabe. 
Infelizmente, é um ignorante destas 
coisas”.

O socialista acusou ainda João 
Afonso de ter plagiado de outras 
autarquias a proposta em causa. Ao 
mesmo tempo, alegou que a maté-
ria está até prevista no regulamento 
municipal.

“Todos sabemos que ao aprovar-
mos aqui o regulamento dos apoios 
sociais em habitação, em Julho passa-
do, aprovámos este mecanismo. Vem 
aqui dizer que é o autor desta ques-
tão, quando nós temos essa proposta 
no regulamento. Vem propor algo que 
já votámos”, atirou Nuno Canta.

“A proposta que V. Exa. diz que 
fez em Julho passado não tem lá 
uma linha sobre esta matéria. Se 
conseguir fazer prova de que tem 
lá uma linha sobre a criação de um 
fundo com esta tipologia, retiro o 
que disse. Mas não consegue, por-
que não existe”, retorquiu o social-
-democrata. “Querem inventar uma 
alegada ilegalidade jurídica para não 
agendar”, juntou, para considerar 
de seguida: “O que devia fazer era 
agendar a proposta e depois, se ti-
vesse dúvidas legais, orçamentais 
ou políticas, têm maioria poderiam 
seguramente votar contra”.

O vereador do partido laranja con-
siderou que o comportamento de 
Nuno Canta “é grave” e disparou: “O 
senhor é um presidente preguiçoso 
que não investiu nesta medida e quer 
agora sabotá-la”.

“Esses argumentos são apenas 
para amachucar o executivo e o se-
nhor vereador ter a possibilidade de 
alargar a sua língua. Na verdade, as 
razões [para rejeitar o agendamento 
da proposta] são fundamentalmente 
legais”, devolveu Nuno Canta, que, a 
concluir, deixou um reparo: “Todas as 
propostas que vierem capazes, com 
cabimento, com as regras legais cum-
pridas e que não tenhamos já decidi-
do sobre isso, faz todo o sentido que 
sejam apresentadas”.

Os autarcas de PSD e CDS montaram tendas com o slogan 'Mais habitação, menos clientela' à porta dos Paços do Concelho

A proposta do vereador do 
PSD define a criação de um 
Fundo de Emergência para 
Apoio Social Habitacional, no 
valor de meio milhão de euros, 
destinado a pessoas ou famílias 
carenciadas. 

Tem o objectivo de “financiar 
o pagamento de rendas de 
habitação não social”.  No 
documento é estabelecido 
que a comparticipação social 

Fundo Meio milhão para financiar rendas 
de habitação não social aos mais carenciados

do município a atribuir aos 
beneficiários  “não poderá 
exceder os 400 euros mensais” 
por um período máximo de “24 
meses”. A proposta identifica 
ainda os requisitos a cumprir: ser 
cidadão português ou equiparado 
legalmente; ter mais de 18 anos; 
ter residência permanente no 
concelho do Montijo há pelo 
menos dois anos; dispor de um 
rendimento mensal per capita 

igual ou inferior ao salário mínimo 
nacional, entre vários outros. No 
enquadramento da proposta, 
João Afonso considera que 
“os preços do arrendamento e 
aquisição de casa no Montijo 
subiram consideravelmente” e 
que “o mercado de arrendamento 
habitacional no concelho não 
dispõe de imóveis em número 
suficiente para satisfazer as 
necessidades da população”.
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Setúbal

Ana Martins Ventura

Empresa une-se a outras 
líderes mundiais da 
indústria cimenteira na 
proposta de "Ambição 
Climática para 2050"

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Secil assume compromisso internacional para 
reduzir pegada de carbono da indústria cimenteira

A celebrar noventa anos de laboração 
a Secil integra agora a proposta "Am-
bição Climática para 2050", que une 
quarenta cimenteiras a nível mundial, 
no desafio de colocar o betão na meta 
de um futuro neutro sem carbono. 
Através de uma Declaração de Am-
bição as empresas líderes mundiais 
na produção de cimento e betão re-
velam a sua posição conjunta, com 
uma declaração de compromisso 
para reduzir a pegada de CO2.

Lançada pela Global Cement and 
Concrete Association (GCCA) em 
nome de todos os seus membros, 
esta Declaração de Ambição repre-
senta um marco na indústria cimen-
teira, sendo a primeira vez que esta 
se une, a nível global, “para declarar 
a ambição colectiva de um futuro 
neutro em carbono”, revela a Secil 
em comunicado.

No documento são identificadas 
as alavancas essenciais necessárias 
para se conseguir um betão neutro 

Otmar Hübscher, presidente da Comissão Executiva da Secil

DR

vas tecnologias e implementação da 
captura de carbono, uso mais eficien-
te do betão, reutilização e reciclagem 
do betão e dos edifícios, e aproveitar 

a capacidade do betão em absorver 
e armazenar carbono da atmosfera”.

Otmar Hübscher, presidente da 
Comissão Executiva da Secil, recorda 
ainda que a empresa “empreendeu, 
há anos, a sua viagem rumo há sus-
tentabilidade e tem dados passos se-
guros nesse desígnio, especialmente 
no que respeita à biodiversidade, ao 
uso de combustíveis alternativos, à 
inovação em produtos com menor 
intensidade carbónica, à eficiência 
energética e à actuação responsável 
nas comunidades onde está inserida”. 

Já Dinah McLeod, presidente da 
Comissão Executiva da GCCA afirma 
que, “à medida que enfrentamos os 
desafios das gerações futuras e inicia-
mos a recuperação económica global, 
o betão vai tornar-se ainda mais es-
sencial para a construção do mundo 
sustentável do amanhã”, sendo por 
isso essencial “assumir este compro-
misso hoje”, de modo a que “se alinhe 
com as metas globais, nomeadamen-
te com o Acordo de Paris”.

A indústria do betão e do cimento 
constitui uma parte fundamental do 
sector da construção - que represen-
ta 13% do PIB global – e tem assumi-
do um papel activo na recuperação 
ambiental, tendo alcançado uma re-
dução de 19% em emissões de CO2 
por tonelada de material ao mesmo 
tempo que, desde 1990, aumentou 
nove vezes o uso de combustíveis 
alternativos.

O espectáculo “A princesa do Sal”, 
produzido pela Câmara de Setúbal, 
será uma das iniciativas com as quais 
a autarquia vai assinalar as comemo-
rações do Dia Mundial do Turismo. 
A estreia está marcada para 27 de 
Setembro, na Herdade da Mourisca, 
local onde o espectáculo direcciona-
do para todas as idades será apresen-
tado em duas sessões com entradas 
gratuitas, uma pelas 16h00 e outra 

NO DIA MUNDIAL DO TURISMO

Peça de teatro “A princesa do Sal”  
defende fauna e flora do Estuário do Sado

pelas 17h00.
“A princesa do Sal” dá a conhecer 

a Herdade da Mourisca e o Estuário 
do Sado. Através de uma história de 
príncipes e princesas imaginada por 
Bruno Frazão e Artur Jordão é con-
tada uma estória sobre a filha do Rei 
Salino, dono das salinas, que vive 
apaixonada pelo filho do moleiro do 
Moinho de Maré da Mourisca, a quem 
chamam de “Príncipe da Farinha”.

Uma peça “que passa uma mensa-
gem sobre a protecção da Natureza, 
a importância da reciclagem e de não 
deitar lixo nos rios” e, por outro lado, 
“dá a conhecer a Herdade da Mou-
risca e o Estuário do Sado, apresen-
tando a fauna, a flora e as actividades 
económicas aqui existentes, como a 
pesca e a produção de ostra”, explica 
o suor do texto, Bruno Frazão. 

Bruno Frazão também integra a 

peça como actor, lado-a-lado com 
outros funcionários da autarquia, 
designadamente Teresa Mendes, 
Isabel Guimarães e Nuno Raposeiro.

Após as comemorações do Dia 
Mundial do Turismo, “A princesa 
de Sal” será reposta na Herdade da 
Mourisca em Outubro, no âmbito do 
projecto “Momentos em família”, que 
tem como objectivo levar as famílias 
a conhecer aquele espaço natural.

em carbono, entre elas a “redução e 
eliminação de emissões relacionadas 
com a energia, redução de emissões 
de processo através do recurso a no-

BREVES

A falta de muros e passeios nas 
bermas da estrada de Santo 
levou a Junta de Freguesia 
do Sado, em conjunto com 
proprietários locais que 
cederam o acesso a terrenos e 
materiais, a iniciar um conjunto 
de trabalhos de requalificação 
naquela área. O objectivo é 
melhorar as condições de 
mobilidade dos cidadãos e 
circulação automóvel.   

No Dia de Bocage e da Cidade, 
celebrado a 15 de Setembro, 
a Câmara de Setúbal realiza 
a iniciativa “Experimentar 
Setúbal”. Um peddy-paper de 
quatro horas, limitado a 40 
participantes, com partida da 
Casa da Baía pelas 9h00.
As inscrições decorrem até dia 
13, através do endereço ditur@
mun-setubal.pt.

A União das Freguesias de 
Setúbal conta com mais uma 
viatura ao serviço do Sector 
Sociocultural. Com este 
veículo a autarquia afirma que 
“será possível contribuir para 
uma maior disponibilidade e 
eficácia na concretização de 
acções ao nível do apoio social 
e das atividades culturais 
e desportivas realizadas”, 
nomeadamente aquelas 
que envolvem o Centro 
Comunitário da União das 
Freguesias.

SANTO OVÍDIO
Requalificação 
de passeios 
e muros

À DESCOBERTA
Peddy-
paper revela 
património

U. F. SETÚBAL
Nova viatura 
reforça apoio 
social
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Freguesia de São Sebastião 
“que tem como objectivo 
completar o troço rodoviário 
e pedonal daquele 
arruamento, localizado nas 
imediações do Hospital 
de São Bernardo”, explica 
autarquia em comunicado.

A intervenção constitui 
uma resposta directa a uma 
necessidade sinalizada 
pela comunidade local no 
âmbito do programa de 
participação cidadã “Ouvir 
a População, Construir o 
Futuro”.

Requalificação 
da Rua Flávio 
Resende 
concluída até 
ao fim do ano

A Rua Flávio Resende está 
a ser alvo de uma operação 
urbanística que deverá 
estar concluída até ao final 
do ano. Uma requalificação 
executada pela Câmara 
Municipal Setúbal em 
parceria com a Junta de 

PUBLICIDADE

MEDALHAS DE HONRA DA CIDADE

Câmara de Setúbal reforça 
homenagens a homens 
do desporto e do turismo

A Câmara Municipal de Setúbal apro-
vou em reunião pública a atribuição de 
mais três Medalhas de Honra da Cidade 
a personalidades ligadas ao desporto 
e turismo, elevando assim para 110 o 
número de distinções honoríficas em 
2020. A homenagem ao treinador João 
Carlos Pires de Deus foi aprovada por 
maioria e no caso dos desportistas 
Carlos Velez e Fernando José foram 
aprovadas por unanimidade.

João Carlos Pires de Deus tem uma 
carreira ligada ao desporto, com forma-
ção na Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Setúbal e for-
mação de Treinador pela UEFA (União 
das Associações Europeias de Futebol).

Enquanto treinador passou pelo 
Vitória FC, Pelezinhos, Gil Vicente e 
Sporting Clube de Portugal, tendo 
também desempenhado funções de 
treinador em Cabo Verde e em clubes 
do Médio Oriente. No Brasil esteve ao 
serviço do Flamengo. Venceu a Taça 
de Portugal, foi campeão em Angola e 
recentemente no Brasil.

Carlos Velez desenvolveu uma car-
reira internacional ligado ao motoci-
clismo e kart nas décadas de 1950 e 
1960.  Tendo também representado 
Setúbal na prática das modalidades 
vela, remo e voleibol, embora tenha 
sido nos desportos motorizados que 
mais se destacou.

Entre 1955 e 1972 participou em 46 
provas de motociclismo e 68 de kart, 9 
das quais em Angola. Sendo conhecido 
nessa prática como ‘o Vela’, represen-
tou o Kart Clube de Setúbal e foi duas 
vezes campeão nacional.

No motociclismo destacou-se pelo 
Sport Lisboa e Benfica, consagrando-se 
na Volta a Portugal em Motociclismo 
em 1950 e 1960.

Na classe Turismo a Medalha de Hon-
ra da Cidade é atribuída a José Fernan-
do, com uma carreira ligada também ao 
desporto, sendo a sua formação base 
professor de Educação Física.

Em 1998 foi destacado para o muni-
cípio de Setúbal com o objectivo de rea-
lizar assessoria técnica na construção e 
gestão da Piscina Municipal de Azeitão 
e das Manteigadas. E mais tarde, já a 
desempenhar funções na Divisão do 
Desporto, também realizou assessoria 
na construção da Pista de Atletismo e 
Parque Urbano de Albarquel.

Em 2009, José Fernando aceitou 
o desafio de estruturar o turismo em 
Setúbal começando pela abertura da 
Casa da Baía e desempenho de funções 
como coordenador do Gabinete de 
Turismo. Um caminho durante o qual 
estabeleceu diversas parcerias que per-
mitiram evidenciar Setúbal enquanto 
destino turístico. 

Desde 2018 exerce funções como 
director-geral da Associação da Baía 
de Setúbal e desde 2019 é membro 
da direcção da Agência Regional de 
Promoção Turística do Alentejo.

Ana Martins Ventura

Carlos Velez é agraciado com a Medalha de Honra da Cidade 

TRADIÇÕES
Festival de Bandas Filarmónicas regressa
à cidade no dia 12 de Setembro

Setúbal vai unir-se a Estremoz e 
Portalegre no próximo dia 12 para a 
realização da 16ª edição do Festival 
de Bandas Filarmónicas da Cidade de 
Setúbal. O certame terá como palco 
central o Auditório José Afonso, com 
início pelas 17h00.

Organizado pela Sociedade Musical 
Capricho Setubalense, em parceria 
com a Câmara Municipal e o apoio 
da União de Freguesias de Setúbal, 
o encontro de bandas filarmónicas 
conta com a participação filarmónica 
desta sociedade, além da Sociedade 
Filarmónica Luzitana, de Estremoz e 
do agrupamento mais antigo do país 
em actividade, e da Filarmónica do 
Crato, de Portalegre.

Inserido nas Comemorações Bo-

cagianas 2020, o 16.º Festival de 
Bandas Filarmónicas da Cidade de 
Setúbal, “proporciona ao público a 
oportunidade de conhecer o trabalho 
desenvolvido pelas bandas filarmó-
nicas portuguesas, constituídas por 
músicos amadores”, refere a Câmara 

de Setúbal, destacando “o intercâmbio 
entre músicos, grupos e coletividades, 
o convívio e a interação entre todos”.

A criação de novos projectos musi-
cais é outro dos objectivos do festival, 
que este ano terá medidas específicas 
devido à Covid-19.

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO
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Montijo próximo dia 12. Trata-se de uma 
nova produção da Companhia 
PIA (Projecto de Intervenção 
Artística), que “convida o público a 
reflectir sobre o meio ambiente e o 
futuro da humanidade”, antecipa a 
Câmara do Montijo. É obrigatório o 
uso de máscara no evento.

Cinema Teatro 
abre nova 
época com O2

O espectáculo multidisciplinar da 
Artemrede, intitulado O2, marca 
o arranque da nova temporada no 
Cinema Teatro Joaquim d'Almeida. 
Com entrada gratuita e duração de 
50 minutos, o show de teatro físico 
e de formas animadas tem lugar no 
Largo do Cinema, pelas 21h30, no 

BREVES

Mário Rui Sobral

Terreno onde está 
a infra-estrutura 
vai reverter para 
a autarquia, que 
deverá pagar 
79 mil euros à IPSS

EQUIPAMENTO PASSA PARA A POSSE DO MUNICÍPIO

Centro Social de São Pedro livra-se de 
polidesportivo e Afonsoeirense aproveita

O polidesportivo do Centro Social de 
São Pedro vai passar para a posse da 
Câmara Municipal do Montijo e o uso 
do equipamento já tem um destina-
tário identificado: o Estrela Futebol 
Clube Afonsoeirense.

A informação foi avançada pelo 
presidente da autarquia, Nuno Canta, 
durante a apresentação da proposta 
para celebração de um “acordo de prin-
cípios” entre o município e a referida 
instituição particular de solidariedade 
social, na reunião do executivo cama-
rário, realizada na quarta-feira passada.

A proposta acabou por não ser vota-
da, já que o socialista aceitou reagendá-
-la para a próxima sessão de câmara a 
pedido da vereadora da CDU, Ana Ba-
liza, de forma a que os eleitos da coliga-
ção beneficiem de mais tempo do que 
apenas as 48 horas que dispuseram 
para analisar o documento. O acordo 
prevê a reversão para o município de 
um terreno com 1 815 m2, sito na rua 
Cidade de Praia, no Afonsoeiro, cujo 
direito de superfície havia sido cedi-
do gratuitamente ao Centro Social de 

O equipamento vai voltar a acolher prática desportiva

DR

São Pedro em 1996. A instituição viria 
a construir o pavilhão naquele espaço, 
com recurso a fundos comunitários.

O equipamento valorizou e, “des-
contando os apoios comunitários”, foi 
avaliado “em 79 mil euros”, valor que 
a autarquia deverá pagar ao Centro 
Social de São Pedro, disse Nuno Can-
ta. Segundo o autarca, o interesse em 
passar o imóvel para a posse do mu-
nicípio partiu da instituição de solida-
riedade social. E a decisão apresenta 
vantagens para as duas partes.

“O Centro Social de São Pedro liber-

ta-se do peso de um custo com o pavi-
lhão, já que a actividade desportiva não 
faz parte da sua área de intervenção, 
e a Câmara passa a ter uma resposta 
dentro da freguesia do Afonsoeiro, on-
de não há nenhum equipamento [do 
género]”, explicou o socialista. Ao mes-
mo tempo, adiantou que o pavilhão, 
actualmente sem utilização, passará a 
ser usado pelo Estrela Afonsoeirense.

A concluir, o autarca lembrou que o 
equipamento conta “com balneários” 
e que “hoje construi-lo custaria cerca 
de 300 mil euros”.

O novo ano lectivo “vai ser 
terrível”, afirmou o presidente da 
Câmara do Montijo, Nuno Canta, 
durante a reunião do executivo 
de quarta-feira passada. O 
autarca referia-se à propagação 
da pandemia e atirou: “Vão 
acontecer casos de contágio [de 
Covid-19] nas escolas. Abrir as 
escolas é abrir um espaço para 
que o vírus possa entrar”. Ainda 
assim, o edil confessou-se a favor 
das aulas presenciais.

Um montante de 7.982 euros 
é quanto o Círio da Carregueira 
à Nossa Senhora da Atalaia vai 
receber de apoio do município 
do Montijo para executar obras 
de recuperação na sua sede. Os 
trabalhos previstos englobam 
o restauro do tecto falso e a 
substituição de parte da referida 
cobertura do salão interior. A 
atribuição da verba foi aprovada, 
por unanimidade, na sessão de 
câmara de quarta-feira.

A Câmara Municipal do Montijo 
decidiu, por unanimidade, atribuir 
um apoio financeiro de 20 mil e 
212 euros à Fábrica da Igreja do 
Bairro do Areias. A verba destina-
se à aquisição e instalação de 
um sino na torre da Igreja dos 
Pastorinhos. O templo não dispõe 
de qualquer sino desde que foi 
inaugurado, em Fevereiro de 
2015, lembrou o presidente da 
autarquia.

COVID-19
Novo ano 
lectivo “vai 
ser terrível”

OBRA
Círio ganha 
apoio para 
recuperar sede

AREIAS
Sino de igreja 
custa €20 mil 
à autarquia

Proposta 
de acordo 
com a IPSS 
era para
ser votada 
mas foi 
adiada a 
pedido da CDU

O projecto está a ser finalizado. As 
obras devem arrancar já em 2021. O 
redimensionamento da capacidade da 
Biblioteca Municipal Manuel Giraldes 
da Silva, no Montijo, passa por uma 
intervenção nas traseiras do edifício.

“Temos isso previsto. Estamos a 
finalizar o projecto. Vamos ampliar a 
biblioteca, criando um 1.º andar (2.º 
piso) na parte traseira. O projecto 

PROJECTO ESTÁ A SER FINALIZADO

Biblioteca Municipal é para crescer com 1.º andar nas traseiras
contempla ainda a melhoria da parte 
da frente e a criação de mais salas. No 
próximo ano estaremos confrontados 
com obras no edifício”, disse Nuno 
Canta, em resposta ao vereador do 
PSD João Afonso, depois de o social-
-democrata ter considerado que a 
atribuição de um apoio (aprovado 
por unanimidade) para a criação de 
um centro cultural e de juventude nas 

instalações da Banda Democrática 2 
de Janeiro veio revelar “o facto de a 
capacidade da biblioteca municipal 
estar há muito esgotada”.

O presidente da Câmara defendeu 
que a biblioteca “tem respondido com 
amplitude às necessidades” da comu-
nidade, embora admita que o espaço 
no centro da cidade necessita de ser 
renovado. E lembrou que a Biblioteca 

Manuel Giraldes da Silva “não é apenas 
o edifício dos anos de 1980”. É todo 
um serviço que “tem vindo sempre 
a ser alargado”, ao longo “dos vários 
mandatos” socialistas, com a abertura 
de “polos no concelho”. Uma estraté-
gia “de descentralização ao contrário 
da centralização defendida pelo verea-
dor do PSD”, complementou a verea-
dora do PS, Maria Clara Silva. M.R.S.
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AlcocheteCom o objectivo de colmatar uma 
“necessidade premente” do Grupo 
Sócio Caritativo da Paróquia de 
São Brás de Samouco, a Junta de 
Freguesia local, com o apoio da 
Monte D’Alva – Alimentação, SA, 
forneceu 320 latas de salsichas, que 
vão integrar o cabaz mensal das mais 

Freguesia do 
Samouco auxilia 
40 famílias 
carenciadas

de 40 famílias que actualmente 
são ajudadas por esta instituição. 
A Junta de Freguesia diz que com 
este “pequeno” gesto pretende 
“minimizar o agravamento das 
situações de carência alimentar 
que, desde a pandemia da Covid-19, 
têm registado um aumento”.

Maria Carolina Coelho

Montante destina-se a 
comparticipar actividades 
educativas “no ensino 
pré-escolar e no 1.º ciclo 
do ensino básico”

ANO LECTIVO 2020/2021

Protocolo entre autarquia 
e Agrupamento de Escolas 
contempla entrega de 16 mil euros

A Câmara Municipal de Alcochete vai 
atribuir ao Agrupamento de Escolas 
de Alcochete um apoio financeiro 
no valor de 16 mil e 200 euros, no 
âmbito de um protocolo de colabo-
ração, aprovado, por unanimidade, 
na reunião da passada quarta-feira. 
O montante a entregar “para o ano 
lectivo 2020/2021” tem como prin-
cipal objectivo apoiar e comparticipar 
“as actividades de natureza educativa 
no ensino pré-escolar e no 1.º ciclo 
do ensino básico, para a melhoria da 
qualidade das actividades desenvol-
vidas”, revela a autarquia através de 
nota de imprensa.

Para além deste investimento, o 
protocolo prevê, ainda, “a atribuição 
de 2 mil e 380 euros para os alunos do 
ensino pré-escolar e de 9 mil e 820 
euros para os alunos do primeiro ci-
clo, destinado à aquisição de bens e 
de matérias de desgaste rápido, bem 

como de equipamentos directamen-
te relacionados com a actividade 
lectiva”. O município vai, também, 
“apoiar com 4 mil euros o desenvol-
vimento de actividades e projectos 
definidos paras as escolas do ensino 
pré-escolar, ensino básico e ensino 
secundário, que estejam incluídas 
no Projecto Educativo aprovado em 
Conselho Pedagógico, bem como 
apoiar acções no âmbito da preven-
ção à Covid-19”.

De acordo com a mesma nota, “a 
vereadora da Educação Maria de Fá-

tima Soares realça que o executivo 
municipal tem acompanhado o tra-
balho do Agrupamento de Escolas 
de Alcochete para que nada falte aos 
seus alunos, e para que este possa 
começar já a trabalhar e a preparar 
o próximo ano lectivo”.

Acção social escolar atribuída a 
155 estudantes

Para além de estabelecer um pro-
tocolo de colaboração com o Agru-
pamento de Escolas de Alcochete, a 
Câmara Municipal aprovou, por unani-
midade, também na reunião da passa-
da quarta-feira, a atribuição de apoios 
de acção social escolar a 155 alunos.

“O executivo municipal aprovou a 
atribuição de um apoio no domínio da 
acção social escolar, no que respeita 
a alimentação, a alojamento e a atri-
buição de auxílios económicos aos 
estudantes no escalão A a 16 alunos 
do ensino pré-escolar e a 52 alunos do 
1.º ciclo do ensino básico. No escalão 
B o apoio foi atribuído a 30 alunos do 
ensino pré-escolar e a 57 alunos do 
1.º ciclo do ensino básico”, refere a 
autarquia em comunicado.

A decisão, segundo o mesmo do-
cumento, “surge em continuidade da 
aprovação da proposta apresentada 
pela vereadora Maria de Fátima Soares 
na reunião de 19 de Agosto de 2020”.

DR

A Câmara Municipal de Alcochete de-
cidiu na reunião de 2 de Setembro dar 
um apoio de actividade pontual ao 
Clube Taurino, no âmbito do Progra-
ma Municipal de Apoio Extraordinário 
ao Movimento Associativo.

Assim, a autarquia atribuiu um 
apoio de 625 euros, que corresponde 
à totalidade do valor despendido pelo 
Clube Taurino em cinco actividades, 
nomeadamente o assinalar da Res-
tauração do concelho, a produção de 

ATRIBUÍDOS MAIS DE DOIS MIL EUROS

Município concede apoio ao Clube Taurino
e ao Movimento Associativo do concelho 

um vídeo de animação para celebrar 
a Queima do Judas, a saída dos Bate-
-Folhas e o Piquenique d’Ascensão.

O Clube Taurino ‘colocou’ ainda os 
habitantes a fazer um altar de rua para 
comemorar o São João e, devido ao 
cancelamento das Festas do Barrete 
Verde e das Salinas, a associação pediu 
à população para vestir as suas varan-
das com coisas alusivas às festividades.

O município, numa decisão tam-
bém justificada pelo actual momento 

de pandemia, que muito impactou 
as colectividades do concelho, resol-
veu ainda dar apoio às tesourarias do 
Futebol Clube de São Francisco e à 
Associação Cultural, Recreativa e 
Desportiva do Rancho Folclórico 
Danças e Cantares do Passil.

Os apoios estão integrados no Pro-
grama Municipal de Apoio Extraor-
dinário ao Movimento Associativo 
e têm uma valor máximo de mil e 
quinhentos euros. R.S.

BREVES

A Junta de Freguesia de 
Alcochete aderiu à iniciativa 
nacional de educação de 
adultos, o Setembro Mês da 
Alfabetização e das Literacias, 
através “da sua Feira do Livro, 
agendada para o dia 26 de 
Setembro, no Jardim do Rossio”, 
lê-se em nota de imprensa 

divulgada pela autarquia. 
A iniciativa, cujo convite 
surgiu por parte da Associação 
Portuguesa de Educação e 
Formação de Adultos, pretende 
promover a “troca de livros
por bens alimentares, 
a serem entregues a IPSS’s 
da freguesia”.

Com o objectivo de 
“salvaguardar os níveis de 
segurança e o aumento da 
qualidade de vida” da população 
da vila do Samouco, a Junta 
de Freguesia procedeu à 
construção de três passadeiras 
sobrelevadas, “em calçada 
grossa de granito e calcário”, na 

Praça José Coelho, na Alameda 
da praia e na Rua da Quinta da 
Praia, refere a autarquia em 
comunicado.
A execução da intervenção 
pretende, ainda, “impor 
fisicamente a redução da 
velocidade, facilitando o tráfego 
pedonal” nos três locais.

A Galeria Municipal dos 
Paços do Concelho vai 
receber novamente, a partir 
da próxima sexta-feira, a 
exposição colectiva Alcarte, 
“para promover o trabalho dos 
artistas plásticos, com trabalhos 
nas áreas de pintura e escultura, 
sem tema obrigatório definido”, 

revela a Câmara Municipal de 
Alcochete em comunicado. 
No local vai ser apresentado um 
trabalho por autor. A mostra, 
em exibição até ao dia 02 de 
Outubro, pode ser visitada 
pela população de segunda 
a sexta-feira, entre as 09h00 
e as 18h00.

DIA 26 NO JARDIM DO ROSSIO
Junta de Alcochete adere ao Mês 
da Alfabetização e das Literacias

SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA
Samouco recebe construção 
de três passadeiras sobrelevadas 

PROMOVER ARTISTAS PLÁSTICOS
Exposição Alcarte regressa 
sexta-feira à Galeria Municipal 

DR
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Vindimas

Festa das Vindimas arranca hoje, apesar 
da pandemia, por amor à tradição

A Festa das Vindimas está de regresso à 
vila de Palmela a partir desta sexta-feira 
com um formato diferente, adaptado 
ao actual contexto de pandemia pro-
vocado pela propagação da Covid-19. 
Com o mote “Por Amor a Palmela”, a 
edição Vindimas 2020, ao invés de 
acontecer durante os habituais seis 

Maria Carolina Coelho

Evento vai decorrer
às sextas-feiras, 
sábados e domingos, 
até dia 27 deste mês
de Setembro

PALMELA

DR

André Cabica, presidente da direcção da Associação das Festas de Palmela

dias, vai decorrer durante as sextas-fei-
ras, sábados e domingos de Setembro, 
até ao dia 27 do mesmo mês. 

Segundo André Cabica, presidente 
da direcção da Associação das Festas 
de Palmela – Festa das Vindimas, “esta 
foi a melhor solução encontrada para 
assinalar o evento”. Desta forma, para 
celebrar “o vinho, o trabalho da terra 
que dá origem a néctares qualificados 
e as gentes que os produzem”, a co-
missão organizadora recriou, da forma 
que lhes foi permitida, “algumas das 
iniciativas” habituais, refere a Câmara 
Municipal de Palmela em comunicado. 

O programa deste ano é, assim, 
composto por “espectáculos, anima-
ção, provas desportivas e de vinho 
comentadas, sunsets, entre outras 
actividades”, passando, também, pela 

celebração dos momentos emblemá-
ticos inerentes à festa. O primeiro dia 
da festividade arranca na Biblioteca 
Municipal de Palmela, com uma ses-
são solene, a começar pelas 21h30. 
Também neste dia vai ter início a 1.ª 
Rampa Virtual da Festa das Vindimas, 
que consiste “numa prova aberta, cro-
no-escalada em bicicleta, sem carácter 
competitivo”. 

No dia seguinte a população tem a 
oportunidade de assistir ao Talk-show 
Vindimas 2020, momento criado em 
substituição à Gala de Eleição e Coroa-
ção da Rainha da Festa das Vindimas. 
O espectáculo, com início marcado 
para as 21h30 no Cineteatro São João, 
vai ser apresentado pelo comediante 
Jorge Serafim e vai contar com dois 
momentos musicais, proporcionados 
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Grândola investe 1,1 milhões na ampliação da zona industrial ligeira p12

pela banda residente The Peakles e 
pelo cantor Toy.

Já no dia 6, pelas 11h00, vai começar 
a pisa da uva e a bênção do 1.º mosto 
no Largo do Município. “A cerimónia 
consiste no acto simbólico da análise 
pública de uma amostra de mosto 
recolhido na ocasião, para aferir o 

seu grau alcoólico e qualidade, que é, 
posteriormente, benzido. À iniciativa 
segue-se a realização da Missa de Ac-
ção de Graças na Igreja de São Pedro”, 
lê-se na mesma nota divulgada pela 
autarquia.

No dia 12, por sua vez, está agen-
dado um espectáculo drive-in, ou 
seja, que acontece dentro da viatura 
de cada participante, na qual o can-
tor Miguel Azevedo vai actuar pelas 
21h30 no “parque de estacionamento 
detrás de São Pedro”. Para além do va-
lor de participação, deve ser entregue 
no local “um alimento para pessoas 
ou animais a reverter para o projecto 
Banco Solidário de Alimentos e/ou 
Quintinha ABC”. 

Nos restantes fins-de-semana do 
mês muitas são as actividades pla-
neadas pela comissão organizadora 
da Festa das Vindimas. O último dia do 
evento, a 27 de Setembro, vai ser mar-
cado pela realização de uma sessão 
de entrega de prémios, a acontecer 
pelas 19h00 no Cineteatro São João. 
O espectáculo de encerramento vai 
também decorrer neste local, no qual 
o grupo Terra vai apresentar “novo 
Tango velho” pelas 21h30.

4 de Setembro
Sexta-feira

21h30 
Sessão Solene – Vindimas 2020
Lançamento da Revista “Vindimas 
2020”
Local: Biblioteca Municipal

1ª. Rampa Virtual da Festa das 
Vindimas
Evento virtual a decorrer entre 
os dias 4 e 8 de Setembro
Informações: desporto.festadasvin-
dimas@gmail.com
Valor de participação: 4 euros por 
pessoa
Organização: Associação das Festas 
de Palmela – Festa das Vindimas / 
Ciclomania

5 de Setembro
Sábado

17h00
Funparra - Desfile
Local: Ruas de Palmela

21h30
Talk-show Vindimas 2020
Com: Jorge Serafim | The 
Peakles | Toy
Local: Cineteatro São João
Valor de participação: 
12 euros por pessoa
Bilhetes disponíveis na pla-
taforma BOL e no Cineteatro 
São João

6 de Setembro
Domingo

11h00
Pisa da uva e bênção 
do 1º mosto
Local: Largo do Município

12h00 
Missa de Acção de Graças
Local: Igreja Matriz de São Pedro

18h00
New Music Collective
Local: Anfiteatro do Parque
 Venâncio Ribeiro da Costa

Valor de participação: 
3 euros por pessoa
Bilhetes disponíveis na plataforma 
BOL e no Cineteatro São João

Este modelo  
foi a melhor 
solução 
encontrada
para assinalar  
as vindimas
André Cabica

Programa Festas das Vindimas 2020
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AVISO N.º 18/2020

Registo n.º 11761/2020

Alteração Simplificada do Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines

Filipa Faria, Vereadora da Câmara Municipal de Sines, no uso de competências delegadas, torna público nos 
termos D.L. n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal de Sines, em Reunião de Câmara Ordinária, 
de 21 de maio de 2020, deliberou iniciar o processo de elaboração e submeter a consulta pública, a proposta 
integradora de alteração do Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines, aprovado por 
deliberação da assembleia municipal de Sines de 31 de outubro de 2008, publicado na 2.ª série do Diário da 
República nº 217, de 07 de novembro, pelo edital nº 1090/2008, nos termos do artigo 123º do Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, por um período de 10 dias, contados a partir do 5º dia após a publicação do pre-
sente aviso em Diário da República, deliberando igualmente aprovar a não sujeição a Avaliação Ambiental 
Estratégica.

O prazo estabelecido para a elaboração da alteração ao plano, é de 6 meses.

Os interessados poderão, no prazo fixado, consultar a proposta integradora de alteração do plano, todos os dias 
úteis, no Balcão Único da Câmara Municipal de Sines, sito no Largo Ramos da Costa, n.º 21 A, em Sines, entre 
as 09,00h e as 15,00h, e apresentar, por escrito, reclamações, observações ou sugestões relativas à mesma, até 
ao termo do prazo referido.

Os elementos da proposta integradora de alteração do plano encontram-se igualmente disponíveis em www.
sines.pt.

Para constar se passou o presente aviso a que vai ser dada a publicidade prevista na lei.

A Vereadora
(No uso de competências delegadas por despacho datado de 18 de outubro de 2017)

AGÊNCIA FUNERÁRIA PARREIRA
TELEF: 212.300.461

N: 12/08/1933 - F: 16/08/2020

MARIA LAURINDA BARREIRAS 

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seu esposo, e restante família, vêm por este meio 
agradecer a todos que se dignaram a acompanhar 
numa última homenagem a sua ente querida á sua 
última morada ou que de outra forma manifestaram 
o seu pesar.

Necrologia

Seus irmãos, cunhados e sobrinhos, lamentam 
informar o falecimento do seu ente querido 
Ricardo Manuel Gaspar.
A Família vem por esta via agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral 
para o cemitério de Vale de Flores (Feijó-Almada) 
ou que, de qualquer outra forma, manifestaram 
as suas condolências.

RICARDO 
MANUEL 
GASPAR

(1953 – 2020) 
PARTICIPAÇÃO E

AGRADECIMENTO

AFONSOEIRO - MONTIJO/ COVA DA PIEDADE

Classificados

          Restaurante 
Casa do António
Precisa-se M/F 

emp. para cozinha
Setúbal - 929 118 427

          Precisa-se (M/F)
Empregada de Balcão 

Part-time das 4h30 da manhã às 9h00 
De 2ª a Sábado 

Contatar: 
sandrguerreiro@hotmail.com

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
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PUBLICIDADE

JUVENÁLIA 
DUARTE PITEIRA 

ALONSO

MARIA LUÍSA DIAS 
BRANCO 

DA CONCEIÇÃO

FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

ARNALDO 
JOSÉ CANAS 

PENA

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.

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.

(1934 – 2020)(1949 – 2020)(1946 – 2020)(1944 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

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
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Região

Autarquia tem 
uma listagem de 33 
empresas que querem 
aproveitar alargamento 
da Zona Industrial 
Ligeira

AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL LIGEIRA

Grândola lança concurso público para 
empreitada de 1,1 milhões de euros 

A Câmara de Grândola colocou em 
concurso público uma empreitada de 
ampliação da Zona Industrial Ligeira 
(ZIL), com um valor de referência de 
1,1 milhões de euros.

Esta representa a “primeira parte 
da terceira fase de construção da ZIL”, 
que contemplará 10 lotes industriais 
“entre 1 200 e 4 mil metros quadra-
dos”, explicou à Lusa o chefe do De-
partamento de Desenvolvimento 
Económico da Câmara de Grândola, 
Flávio Silva.

A terceira etapa de ampliação da 
ZIL de Grândola “foi dividida em duas 
fases”, pelo que no futuro será ainda 
lançado um concurso para outros 15 
lotes, perfazendo um total de 25 no-
vas unidades industriais.

“Temos uma listagem de 33 em-
presas, que tem vindo a aumentar, 

A terceira fase de ampliação da ZIL foi dividida em duas , pelo que será ainda lançado um concurso para outros 15 lotes 
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da Alameda José Amaro, se encontra 
concluída desde Março.

De acordo com Flávio Silva, o 
“aumento da procura” pela zona 
industrial explica-se pelo “grande 
desenvolvimento” que o concelho 
de Grândola tem conhecido, “espe-
cialmente nos sectores do turismo 
e da aeronáutica”, nomeadamente 
com a recente instalação da fábrica 

de componentes de aviação da mul-
tinacional francesa Lauak.

A conclusão dos acessos e das 
infra-estruturas da terceira fase da 
ZIL de Grândola, num montante su-
perior a dois milhões de euros, esta-
va prevista no orçamento de 2020 
aprovado em Outubro pela maioria 
CDU do executivo municipal, com a 
abstenção do PS.

Os eleitos do PCP na Câmara da 
Moita, liderada pelo presidente Rui 
Garcia, e o vereador do PSD, Luís 
Nascimento, chumbaram na última 
reunião pública daquele executivo, 
a proposta de saudação apresentada 
pelo PS pela abertura do concurso de 
admissão de médicos de família, com 
a abstenção do Bloco de Esquerda.

Rui Garcia começou por afirmar 
que pretendia “votar contra”, por 
considerar que este era um elogio 
ao Governo socialista, como se os 
problemas da saúde “estivessem 
de facto resolvidos”. O presidente 
comunista encarou o documento, 
como uma saudação a um problema 
“que se repete ano após ano, com o 
mesmo insucesso”, por continuarem 

CONCURSO DE MÉDICOS PARA A MOITA

PCP e PSD chumbam saudação do PS ao Governo

“a faltar médicos e outros profissio-
nais” desta área, designadamente, 
no concelho da Moita.

Em comunicado, os socialistas 
contrariam a posição, lembrando 
que o Governo se decidiu pela “aber-

tura de concurso para admissão de 
10 médicos de família” para aquele 
território, cinco dos quais para a 
Moita, quatro para a freguesia da 
Baixa da Banheira e um para Alhos 
Vedros. 

O PS local recorda ainda que o 
actual Governo avançou com 435 
vagas para todo o país, 41 das quais 
destinadas a “Centros de Saúde do 
Distrito de Setúbal” e destas, 17 re-
crutadas para o Agrupamento de 
Centros de Saúde do Arco Ribeiri-
nho, pelo que manifesta “a sua satis-
fação” pelo facto e “espera que haja 
por parte dos médicos a vontade de 
se candidatarem às vagas abertas” a 
nível concelhio. 
L.G.

FALTA DE FACTOS
Tribunal rejeita 
providência 
cautelar para 
travar Festa do 
Avante 

A providência cautelar interposta pelo 
empresário de Palmela Carlos Valente 
para travar a Festa do Avante! foi re-
jeitada pelo Tribunal Cível de Lisboa. 
Considerou o juiz existir falta de factos 
que sustentem o argumento de que 
a festa comunista iria agravar a disse-
minação da pandemia, isto tendo em 
consideração as medidas impostas 
pela Direcção-Geral da Saúde, para a 
Quinta da Atalaia, no Seixal, que vai 
receber, diariamente, 16 500 pessoas.

“Foi considerado pelo digníssimo 
magistrado que se exigiria da parte 
do requerente um maior detalhe na 
indicação de factos concretos condu-
centes ao risco de um agravamento 
da pandemia”, diz o próprio Carlos 
Valente, citado pela SIC Notícias.

A decisão do Tribunal dada a co-
nhecer pelo próprio Carlos Valente, 
deixa-o “indignado” pela “incoerência 
objectiva demonstrada pela diversida-
de de critérios existentes nas diversas 
actividades que decorrem da norma-
lidade social”, acrescenta o também 
presidente do Palmelense Futebol 
Clube e ex-presidente do Conselho 
Estratégico da Distrital de Beja do PSD.

Entretanto, em nota enviada ao Ob-
servador, o empresário representante 
da Pioneer em Portugal, promete que 
vai continuar atento “como cidadão 
ao que poderá ocorrer durante e 
após tal momento festivo e que po-
derá provocar danos económicos e de 
saúde pública”.  E afirma que voltará a 
“recorrer aos direitos fundamentais” 
que a Constituição lhe atribui, caso 
seja necessário.

A providência cautelar para impe-
dir a Festa do Avante, foi entregue em 
Agosto no Tribunal do Seixal, a título 
individual. Este tribunal considerou-se 
incompetente e passou a decisão para 
Lisboa, onde o PCP tem sede.

A 44.ª Festa do Avante começa hoje 
e termina no domingo, sendo aberta, 
como habitualmente, pelo secretário-
-geral comunista, Jerónimo de Sousa, 
que discursa pelas 19h00. Para impe-
dir grandes ajuntamentos, as portas 
serão abertas a militantes e público 
pelas 16h00. H.L.

nas mais diversas áreas, como ali-
mentação, transportes, construção 
e mecânica auto”, disse o responsável 
autárquico, assumindo que “algumas 
ainda ficarão de fora” após a conclu-
são das duas partes da obra.

Esta terceira fase contempla tam-
bém o prolongamento de todas as 
infra-estruturas, incluindo a rede viá-
ria da ZIL, cuja ligação ao IC1, através 

Vereadores socialistas foram os únicos a votar favoravelmente a proposta

DR
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A ex-presidente da Federação 
de Setúbal do PS, passa a 
substituir o também socialista 
Jorge Coelho, e ex-ministro no 
governo de António Guterres, 
que deixou a sua participação 
no programa, ao fim de 12 
anos de debates com António 

Lobo Xavier e José Pacheco 
Pereira, por “razões da vida 
pessoal e profissional”, 
refere a estação de televisão 
de Queluz de Baixo.
Ana Catarina Mendes, foi 
a “primeira escolha” para 
substituir Jorge Coelho.

Ana Catarina 
Mendes entra para o 
painel do programa 
Circulatura do 
Quadrado 

A deputada socialista Ana 
Catarina Mendes, eleita pelo 
distrito de Setúbal passou a 
integrar, desde quarta-feira, 
o painel de comentadores 
do programa Circulatura do 
Quadrado, transmitido pela 
TVI.

Há muito tempo que a prepa-
ração dos regresso às aulas 
anunciava dificuldades e 
desafios.

Em tempos de pandemia de CO-
VID-19, o fundamental é garantir que 
nenhuma criança continua encerra-
da no seu mundo depois das férias 
de verão. O afastamento físico das 
crianças em relação à escola, embora 
mitigado por medidas como o ensi-
no a distância e o “Estudo em Casa”, 
teve consequências que ainda nem 
podemos avaliar. Não é só Portugal, 
todo o mundo está a tentar perceber 
o impacto social, pedagógico, mental, 
físico, do encerramento das escolas.

No nosso país partimos com um 
pé preso, não foi feito nenhum diag-
nóstico sobre o tamanho dos danos e 
por isso é mais difícil saber o quanto 
há para recuperar. Julho passou sem 
que fosse dada qualquer orientação 
às escolas sobre os preparativos pa-
ra o ano mais difícil das suas vidas. 
Vendo o tempo a passar sem notícias 
que levassem a crer na existência de 
um Ministro da Educação, o Bloco 
de Esquerda avançou com uma pro-
posta: redução do número de alunos 
por turma com recursos e autonomia 
para as escolas. Foi chumbado pelo 
PS e a direita. O objetivo era claro, 
maximizar o distanciamento físico.

Quando as recomendações saíram, 
do mal o menos, o Ministério acer-
tou em determinar o regresso total 
às escolas, com possibilidade de ou-
tros regimes contingentes mas com 
garantia de que não seriam manda-
dos para casa os alunos mais novos, 
as crianças em risco e os estudantes 
com necessidades educativas espe-
ciais. Mas não deu nenhuma orien-
tação ou alteração que permitisse às 
escolas lidar com o maior problema, 
a sobrelotação dos espaços.

Não há milagres, as escolas são 
como são embora muitas delas pu-
dessem ser outra coisa não fosse pela 
prioridade dada ao Novo Banco por 
demasiados governantes. Ainda as-
sim, as respostas não tinham de pas-

Os professores
na linha da frente

OPINIÃO

Joana Mortágua

O trabalho possível é para diminuir o 
risco, nunca para o eliminar, e para ga-
rantir que um único caso não obriga ao 
encerramento de uma escola inteira. 
Não invejo o trabalho dos nossos agru-
pamentos de escolas.

Mas isto não quer dizer que o as-
sunto esteja encerrado. Há reivindi-
cações que são justas e têm de conti-
nuar a ser feitas a alto e bom som. Em 
primeiro lugar, devem ser atribuídos 
às escolas os docentes necessários 
para o desdobramento de turmas, 
reforço pedagógico, recuperação 
de aprendizagens. Esta questão en-
tronca noutra, mais antiga, que é o 
envelhecimento da classe docente 
e a falta de professores em algumas 
disciplinas. De quem é a responsabi-
lidade? Do Ministério da Educação. 
Em segundo lugar, é preciso contra-
tar mais funcionários para a limpe-
za das escolas e acompanhamento 
dos alunos nos tempos não letivos. 
Outra vez, um problema estrutural, 
tanto que no Orçamento de Estado 
foi aprovada a proposta do Bloco para 
rever a portaria de rácios1. Essa revi-
são ainda não foi feita. De quem é a 
responsabilidade? Do Ministério da 
Educação. Em terceiro lugar, é preciso 
distribuir os prometidos mas ainda 
não concretizados recursos digitais, 
computadores e internet, a profes-
sores, escolas e alunos. De quem é a 
responsabilidade? Adivinhem.

Por fim, uma palavra para os docen-
tes e todos os profissionais da educa-
ção. Sabemos dos riscos e da respon-
sabilidade de tantos trabalhadores 
que, da higiene à saúde e à educação, 
asseguram os serviços públicos cons-
titucionais. Em setembro o país conta 
convosco na linha da frente para que, 
em tempos de pandemia, nenhuma 
criança seja privada deste direito funda-
mental. Em contrapartida, é-vos devida 
proteção especial para grupos de risco 
(como nas outras profissões), condi-
ções de trabalho, valorização salarial 
e dignificação da carreira. No Bloco de 
Esquerda não nos esqueceremos disso.
Deputada do BE

Em Setembro o 
país conta com 
os professores 

para que 
nenhuma 

criança seja 
privada

da escola
sar por encurtar intervalos e fechar 
refeitórios, tornando a experiência 
da escola ainda mais dolorosa para 
crianças e famílias. Noutros países 
a opção foi priorizar a permanência 
dos mais novos e encontrar espaços 
alternativos (auditórios, pavilhões, 
salões) para os mais velhos, ou procu-
rar dividir os alunos por turnos, entre 
outras criatividades para diminuir o 
número de alunos por turma.

Em Portugal nada foi feito nesse 
sentido e a organização do espaço e 
das turmas ficará a cargo das costas 
largas da autonomia das escolas, sobre 
quem recairá a responsabilidade sobre 
futuros surtos. E sobre isto temos de 
ser honestos: enquanto a pandemia 
não estiver erradicada, haverá surtos. 

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

PUBLICIDADE

INVESTIGAÇÃO DA PSP

Dois detidos no Seixal por 
tráfico de estupefacientes

A Polícia de Segurança Pública deteve 
em flagrante delito dois cidadãos, do 
sexo masculino e nacionalidade por-
tuguesa, com 34 e 41 anos de idade, 
por tráfico de estupefacientes. As 
detenções ocorreram no concelho do 
Seixal, na quarta-feira, e foram concre-
tizadas, na “sequência do cumprimen-
to de mandados de busca e apreensão 
emitidos pela autoridade judiciária, e 
quando os dois cidadãos se encontra-
vam na via pública tendo na sua posse 
munições, dinheiro e produto estupe-
faciente”. Noticiou ontem a PSP.

Esta acção resultou da investigação, 
desenvolvida desde Junho de 2019, pe-
la Esquadra de Investigação Criminal do 
Seixal do Comando Distrital de Setúbal.

No contexto desta mesma investi-
gação, em Julho já haviam sido concre-
tizadas quinze detenções, tendo sido 
aplicada a quatro dos detidos a medida 
de coacção de prisão preventiva - me-
dida que ainda vigora -, bem como a 
apreensão de grandes quantidades 
de produto estupefaciente, dinheiro 
e armas de fogo. “Recai sobre estes dois 
cidadãos a suspeita da continuação da 
prática criminosa que o grupo de pes-
soas detido em Julho deste ano desen-

volvia” refere o mesmo comunicado.
Após as detenções, a PSP desenca-

deou duas buscas domiciliárias e uma 
não domiciliária, de que resultou a 
apreensão de haxixe, heroína e cocaína, 
três armas de fogo destacando-se uma 
arma de guerra-pistola metralhadora, 
130 munições de diversos calibres e 
mais de 30 mil euros, para além de di-
verso material utilizado na preparação 
de produto estupefaciente.

Os detidos foram ainda ontem pre-
sentes à autoridade judiciária no Tri-
bunal Judicial da Comarca de Lisboa 
– Núcleo do Seixal, para 1.º interroga-
tório judicial e aplicação de medidas de 
coacção. H.L.

DR
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Desporto

Sílvio despede-se e agradece a confiança

Através das redes sociais, Sílvio ofi-
cializou a sua saída do Bonfim. O la-
teral é o primeiro jogador a rescindir 
contrato desde que foi confirmada 
a descida ao Campeonato de Portu-
gal e despediu-se dos adeptos numa 
mensagem emotiva e a apelar à for-
ça neste momento. O internacional 
português não esquece os momen-
tos difíceis e garante que continuará 
a apoiar à distância. 

“‘Meu querido Vitória. Que pena 
que eu tenho de me despedir de ti 
desta forma. Um clube que tanto me 
deu. Um clube que me acolheu como 
se de um filho de Setúbal se tratas-
se. Um clube que acreditou em mim 
quando mas ninguém o fez. Espero 
ter retribuído esse carinho e confian-
ça tanto dentro como fora de campo. 
Levarei o Vitória no coração e serei 
sempre mais um adepto a torcer pe-
lo seu sucesso. Um grande abraço 
a todos os vitorianos e muita força 
neste momento tão difícil. O Vitória 
não é grande, é enorme”, escreveu. 
Pela hora de fecho desta edição, o 
clube não tinha oficializado a saída. 

Aos 32 anos, Sílvio foi uma das 
figuras do Vitória na última tempo-
rada, tendo participado em 34 jogos 
e confirmado o relançar da carreira, 
um dos grandes objectivos assumi-
dos aquando da chegada a Setúbal. 
O jogador cumpriu a segunda tem-
porada com o símbolo vitoriano ao 
peito, depois de ter sido contrata-
do em Janeiro de 2019, e as boas 
prestações valeram o convite para 
renovar durante a quarentena, ten-
do prolongado o vínculo até 2022. 

Formado no Benfica, Sílvio passou 
por Cacém, Odivelas, Rio Ave e Braga 
antes de rumar ao Atlético de Ma-
drid. Seguiram-se empréstimos ao 
Deportivo e Benfica, onde venceu o 
campeonato nacional por três vezes. 

Miguel Nunes Azevedo

Internacional português 
é um dos muitos 
jogadores que estão em 
vias de deixar o plantel 
e poderá mudar-se para 
Lisboa

SAÍDAS À VISTA NO VITÓRIA FC
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Afectado por lesões, esteve depois 
no Wolverhampton e Braga, onde 
não se conseguiu afirmar, e rumou 
a Setúbal para o regresso à melhor 
forma física, naquela que se provou 
uma aposta certeira dos sadinos. 
Além dos títulos de campeão, conta 
no currículo com uma Liga Europa, 
uma Supertaça Europeia, uma Copa 
del Rey, uma Taça de Portugal e três 
taças da Liga. 

Rescisões podem   
impedir encaixes
Um dos problemas com as eventuais 
rescisões é o facto de um grande maio-
ria do plantel deixar o Bonfim a custo 
zero, sendo que muitos jogadores 
estavam há algumas semanas a ser 
negociados. 

Um dos quais é o guarda-redes Gior-
gi Makaridze, que estava a ser negocia-
do pelo emblema setubalense com os 
turcos Erzurumspor, que se preparam 
para o regresso à I Liga da Turquia. O 
guardião tem uma cláusula de rescisão 
no valor de um milhão de euros, valor 
máximo que os cofres do Bonfim po-
deriam encaixar com a transferência, 
embora o clube pudesse deixar sair 
o georgiano por uma verba inferior. 
O SETUBALENSE sabe que os turcos 
já tinham feito chegar uma primeira 
proposta ao Vitória, mas esta não con-
venceu os responsáveis, embora as 
portas tivessem ficado abertas a um 
entendimento futuro. 

Também a saída de Artur Jorge 
pode ser prejudicial para o clube. O 
defesa-central era um dos activos mais 
valiosos do Vitória e tinha interessados 
em Inglaterra, sendo que também na 
época anterior tinha sido sondado por 
alguns clubes. 

Recorde-se que, logo após o térmi-
no da temporada, o Vitória acertou a 
transferência de Berto para o cam-
peonato chinês. O jovem extremo 
rumou ao Kunshan FC num negócio 
de 900 mil euros, dos quais o Vitória 
arrecadou cerca de 315 mil euros, com 
Benfica e Légia de Varsóvia receberam 
o restante. O jogador foi depois diag-
nosticado com covid-19 à chegada na 
China mas passado alguns dias revelou 
nas redes sociais que os últimos testes 
já tinham acusado negativo. 

Alex Freitas no Casa Pia
O extremo Alex Freitas deixou o Bon-
fim e foi ontem apresentado como 
reforço do Casa Pia, da II Liga. O joga-
dor de 29 anos teve o seu percurso em 
Setúbal marcado por lesões, incluin-
do um problema grave que o afastou 
dos relvados por vários meses. Em 
2018/19 participou em 15 encontros 
e na época passada somou 4 presen-
ças (mais seis nos sub-23), tendo dado 
uma ajuda importante na recta final da 
temporada. 

Sílvio deixa clube do Sado, aos 
32 anos. Foi uma das figuras do 
Vitória na última temporada

Na sequência da peça publicada 
na edição de ontem de O 
SETUBALENSE, na qual Cândido 
Casimiro explicou os moldes 
do pedido para a realização de 
uma Assembleia Geral, o PMAG 
vem agora sublinhar que as 
suas palavras não foram uma 
resposta às declarações de 

Cândido Casimiro PMAG 
esclarece resposta

Mário Durval mas sim à notícia 
na qual estas foram publicadas. 
O líder do órgão social deixou 
ainda um agradecimento ao 
então Delegado de Saúde 
Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo pela disponibilidade 
demonstrada na altura do 
pedido.  
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clube voltou a reunir-se no salão 
dos Bombeiros Voluntários mas 
ficou tudo na mesma naquela 
que foi a terceira tentativa de um 
processo que se arrasta desde o dia 
24 de Julho. A Assembleia Geral foi 
novamente suspensa, agora até 
ao dia 11 de Setembro, mantendo-

se a actual direcção em funções 
até essa data. O presidente da AG 
apelou mais uma vez aos sócios 
para se organizarem no sentido 
de viabilizarem uma proposta de 
lista que pode ser apresentada 
até à hora de início da referida 
assembleia.   

Pinhalnovense 
continua sem 
eleger os novos 
corpos sociais

Os associados do Clube Desportivo 
Pinhalnovense continuam sem 
encontrar solução para a crise 
directiva que se instalou, pelo facto 
de não aparecerem candidatos para 
a eleição dos órgãos sociais, para o 
biénio de 2020 a 2022. Na passada 
sexta-feira, dia 28 de Agosto, o 

SAMOUQUENSE 
Tiago Fernandes 
é o treinador da 
equipa sénior 

Tiago Fernandes vai ser o treinador 
da equipa sénior da Associação Des-
portiva Samouquense que disputa o 
Campeonato Distrital da 2.ª Divisão 
da Associação de Futebol de Setúbal 
e Luís Sebastião será o seu adjunto.

Em relação ao plantel por enquan-
to não há novidades porque o clube 
ainda não avançou com pormenores 
em relação aos jogadores que irão fa-
zer parte da equipa que vai competir 
nesta época de 2020/21.

Quanto às equipas técnicas dos 
outros escalões já está tudo definido. 
Os juniores serão treinador por Pe-
dro Martins que terá como adjunto 
Ivo Martins e como delegado Carlos 
Reis; o treinador da equipa de juve-
nis será Rúben Santos coadjuvado por 
João Galante e apoiado por Luís Var-
gas. Os iniciados serão orientados por 
Luís Pereira; os infantis por Ricardo da 
Silva; os benjamins “A” por Fernando 
Teixeira; os petizes por Rui Fontes e os 
traquinas por Nuno Torrete. Carlos Mi-
guel será o treinador de guarda-redes.

OLÍMPICO MONTIJO 
Juniores já 
trabalham para 
a nova época 

O Clube Olímpico do Montijo, com a 
sua situação já devidamente organiza-
da, continua a preparar a nova época 
desportiva no que respeita à equipa 
sénior e também à equipa de juniores 
que vai disputar o Campeonato Nacio-
nal de Juniores da 2.ª Divisão.

Os treinos têm vindo a decorrer no 
Campo da Liberdade sob o comando 
técnico de Vítor Afonso que é o treina-
dor principal, André Reis que exerce o 
cargo de treinador-adjunto e Agnaldo 
que tem a missão de treinar os guarda-
-redes. No apoio logístico ao grupo de 
trabalho está o director de equipa, Luís 
Reis. De referir que Vítor Afonso está 
de regresso ao Montijo onde treinou 
equipas em vários escalões mas a sua 
actividade principal tem sido como 
observador no Sporting, Chaves e 
Estoril. J.P.

José Pina

Clubes da AF Setúbal 
foram integrados na 
Série Lisboa, os jogos 
realizam-se todos em 
Chelas e a competição 
começa já este fim-de-
semana

FUTEBOL DE PRAIA 

Pescadores, Sesimbra e São Domingos 
representam região no campeonato nacional

A Associação de Futebol de Setúbal 
vai ter apenas três equipas a disputar 
o Campeonato Nacional de Futebol 
de Praia que começa já no próximo 
fim-de-semana com a realização da 
fase regional, que prossegue nos dias 
12/13 e 19/20. 

 Pescadores da Caparica, Grupo 
Desportivo de Sesimbra e São Domin-
gos Futebol Clube são únicos inscritos 
numa extensa lista de 25 clubes, de 
norte a sul do país. 

Bragança e Lisboa, cada um com 
seis equipas, são os distritos mais 
representativos na primeira fase da 
competição, que será disputada em 
quatro fases distritais; a Série Bra-
gança (6 equipas), Série Coimbra 
(6), Série Leiria (3) e Série Lisboa (10).

Na Série Bragança participam o 
Clube Atlético Macedo de Cavaleiros, 
Centro Cultural e Desportivo Minas 
de Argozelo, Futebol Clube Mãe 

Fase final do Campeonato Nacional está marcada para os dias 25, 26 e 27 deste mês
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E, a Série Lisboa será disputada por 
Clube de Futebol “Os Belenenses”, 
Casa Pia Atlético Clube, Clube Futebol 
de Chelas, Grupo Desportivo Estoril 
Praia, Sporting Clube de Portugal B, 
Sport Clube União Torreense, Clube 
Desportivo Nacional (Madeira), Gru-
po Desportivo Pescadores Costa de 
Caparica, Grupo Desportivo de Se-
simbra e São Domingos Futebol Clube 
(Setúbal).

As equipas da região ficaram todas 
na Série 2 da qual fazem parte tam-
bém “Os Belenenses” e o Nacional. 

Os jogos agendados para este fim-

-de-semana, na Arena Manuel Fer-
reira, em Chelas, são os seguintes: 
Nacional – Pescadores (15 horas) e 
Sesimbra – Belenenses (17 horas), no 
sábado; e, Pescadores – Sesimbra (15 
horas) e Belenenses – São Domingos 
(17 horas), no domingo. 

A fase final (2.ª fase - nacional) que 
está marcada para os dias 25, 26 e 27 
de Setembro, é disputada pelas oito 
equipas apuradas em três eliminató-
rias, quartos-de-final, meias-finais e 
final.

As equipas que disputarem a final 
serão promovidas à divisão de elite.  

D'água, Grupo Desportivo de Cachão, 
Grupo Desportivo Macedense e Vila 
Flor Sport Clube.

Da Série Coimbra fazem parte a 
Academia Elite Sport -Associação 
de Futebol (Braga), Associação Des-
portiva de Buarcos, Boavista Futebol 
Clube, Varzim Sport Clube, Academia 
de Futebol de Ponte de Lima e Âncora 
Praia Futebol Clube.

Associação Cultura e Desporto “O 
Sótão B, Grupo Desportivo "Os Naza-
renos" e Centro Cultural e Desportivo 
de Porto Mendo (Santarém) são os 
clubes que disputam a Série Leiria.

Pedro Hipólito (ex-Anadia) foi o 
primeiro nome falado para dirigir 
os azuis da Medideira nesta época 
de 2020/21 mas a hipótese deixou 
de ser porque entretanto o técnico 
aceitou um convite para treinar na 
Dinamarca. Depois surgiu o nome de 
Vasco Matos (ex-Alverca) que che-
gou a comprometer-se com o clube 
por duas épocas mas acabou por sair 
para o Casa Pia onde vai desempe-
nhar as funções de treinador adjunto 

OFICIALMENTE APRESENTADO 

Bruno Dias (ex-Sacavenense) é o novo treinador do Amora

principal na II Liga. O terceiro nome 
apontado ao Amora foi Daniel Kene-
dy, que havia treinado o Cartaxo em 
2018/19, mas também neste caso foi 
mera especulação.

Agora chegou finalmente o novo 
treinador do Amora. Trata-se de Bru-
no Dias, de 33 anos, que estava sem 
clube mas que havia treinado o Saca-
venense na época de 2018/19, bem 
como na época anterior, como trei-
nador principal, depois de ter sido 

adjunto também no Sacavenense, 
Casa Pia, 1.º Dezembro, Sintrense 
e Atlético da Malveira. Como joga-
dor, passou pelas camadas jovens 
do Atlético do Cacém.

Os restantes elementos da equipa 
técnica ainda não foram divulgados 
e no que respeita ao plantel já estão 
garantidos 13 jogadores: o guarda-
-redes Rafael Cláudio (ex-Tondela); 
os defesas, Adilson Gano (ex-Hércu-
les), Chico Gomes e Rodrigo Montei-

ro, que transitam da época passada; 
os médios Marcos Silva (ex-Praien-
se), Tiago Feiteira (ex-Sintrense), 
Dwann Oliveira (Esperança de La-
gos), Landinho (ex-Vizela) e André 
Velez, que já fazia parte do plantel 
da época anterior; e, os avançados 
Janu Silva (ex-Tulsa Roughanecks, 
EUA), Matheus Souza (ex-Praiense), 
David Silva e Joca, que também já 
representavam o clube. 
J.P.
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23:05 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar

MARÉS

FICHA TÉCNICA REGISTO DE TÍTULO n.º 107552 | DEPÓSITO LEGAL n.º 8/84 PROPRIETÁRIO Outra Margem – Publicações e Publicidade, NIF 515 047 325 (detentores de mais de 10% do capital social: Gabriel Rito e Carlos Bordallo-Pinheiro) Sede do 
proprietário: Travessa Gaspar Agostinho, 1, 1.º, 2900-389 Setúbal EDITOR Primeira Hora – Editora e Comunicação, Lda, NIF 515 047 031 (Detentores de mais de 10% do capital social: Setupress Lda, Losango Mágico, Lda, Carla Rito e Gabriel Rito) Sede do 
Editor Travessa Gaspar Agostinho,1, 1.º, 2900-389 Setúbal Conselho de Gerência Carla Rito, Carlos Dinis Bordallo-Pinheiro, Gabriel Rito e Carlos Bordallo-Pinheiro REDACÇÃO Travessa Gaspar Agostinho, 1, 1.º, 2900-389 Setúbal DIRECTOR Francisco Alves 
Rito Redacção Mário Rui Sobral, Humberto Lameiras, Ana Martins Ventura Desporto Ricardo Lopes Pereira, Miguel Nunes Azevedo, José Pina Departamento Administrativo Teresa Inácio, Dulce Soeiro, Branca Belchior PUBLICIDADE Direcção Comercial 
Carla Sofia Rito, Carlos Dinis Bordallo-Pinheiro  Coordenação Ana Oliveira (Setúbal), Carla Santos (Moita e Barreiro) Publicidade Lina Rodrigues, Rosália Baptista, Célia Félix, Mauro Sérgio IMPRESSÃO Tipografia Rápida de Setúbal, Lda - Travessa Gaspar 
Agostinho, 1, 1.º, 2900-389 Setúbal geral@tipografiarapida.pt  DISTRIBUIÇÃO VASP - Venda Seca, Agualva - Cacém Tel. 214 337 000 Tiragem média diária  9000 exemplares Estatuto Editorial disponível em www.osetubalense.com


