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Abertura

Para que o mal triunfe, basta que os 
bons fiquem de braços cruzados.”

Edmund Burke
Caros amigos vitorianos. 

Este é um título com muitas temáticas. Va-
mos procurar sequenciar e escalpelizar.

Relativamente a Pedro Proença, o presi-
dente da Liga, no que ao Vitória diz respeito, 
afirmou publicamente o seguinte:  

“Não está nas competições profissionais 
quem quer, mas quem pode e quem tem um 
conjunto de responsabilidades a que tem de 
responder. Temos de evitar alguns cenários co-
mo aquilo que se passou no ano passado e te-
mos de aprender com os erros. Não podemos 
ter equipas na iminência de não terminarem 
competições profissionais, porque não pagam 
vencimentos. A credibilidade é um dos valores 
que guiam a Liga.”

Já se percebeu que o Vitória não cumpriu 
cabalmente com os pressupostos documentais 
necessários para que a sua admissão na 1ª Liga 
fosse aprovada. Não vamos procurar tapar o 
sol com a peneira. Culpas próprias, portanto.

Porém, quando Pedro Proença fala de cre-
dibilidade, relegando o Vitória para as divisões 
secundárias, e entregando nessa mesma sema-
na, um dos seus principais galardões, o Troféu 
Prestígio a Valentim Loureiro, há qualquer coi-
sa que não está bem. 

O sapato não encaixa no pé. Aquilo que se 
diz, é diferente daquilo que se faz.

Senão vejamos: em 2010, o Tribunal da 
Relação do Porto confirmou a condenação 
de Valentim Loureiro que lhe tinha sido apli-
cada pelo Tribunal de Gondomar no processo 
principal Apito Dourado. 

O caso Apito Dourado foi julgado no tribunal 
da comarca de Gondomar em 2008. Embora o 
processo se centrasse em corrupção associada 
ao futebol, Valentim Loureiro foi condenado a 
três anos e dois meses de prisão, pelo crime de 
prevaricação e vinte e cinco crimes de abuso 
de poder que lhe valeu uma pena suspensa 
(entretanto convertida em multa pela Rela-
ção do Porto) e uma pena acessória de perda 

Pedro Proença, a Liga, 
Valentim Loureiro, 

o Troféu Prestígio e o Vitória

PENSAR SETÚBAL  

Giovanni Licciardello

de mandato autárquico, como presidente  na 
Câmara de Gondomar. 

Na sequência do processo Apito Dourado, 
o Boavista foi relegado para a 2ª divisão em 
2008/2009, tendo regressado seis anos de-
pois, de novo à 1ª Liga, em 2014/2015, uma vez 
que o processo atrás mencionado prescreveu 
judicialmente.

Valentim Loureiro foi também acusado pelo 
Ministério Público, em 2018, de ter beneficiado 
a mãe de dois filhos seus, ao arrendar apar-
tamentos desta, no Porto, para acolher estu-
dantes, dos quais a Câmara de Gondomar (de 
que Loureiro era seu presidente) pagou renda 
durante 12 anos.

Não esquecer o Campeonato Nacional de 
Juniores, época 1994/1995, onde o Vitória 
lhe viu ser retirado o respectivo título, pela 
via administrativa, passando a ser o Boavista 
o campeão, depois de todas a irregularidades 
perpetradas por estes, nomeadamente a utili-
zação irregular de dois jogadores (Nuno Gomes 
e Tavares), e por uma vitória muito suspeita 
sobre o Braga, por 7-0, que serão objecto de 
uma crónica a publicar brevemente. Valentim 
Loureiro era, na ocasião, o presidente dos axa-
drezados.

Quando Pedro Proença fala em credibilida-
de da Liga, e precisamente na mesma semana, 
entrega um dos seus mais importantes galar-
dões, o Troféu Prestígio a Valentim Loureiro, 
estamos, basicamente, conversados. 

A Liga prefere o favor dos poderosos do que 
a legítima esperança dos justos. 

A minha querida amiga Conceição Casaca, 
fala comigo todos os dias,  chorando desolada.

Pela parte que nos toca, Vitória Futebol 
Clube, iremos muito provavelmente percor-
rer uma longa e penosa travessia do deserto. 

Mas estaremos todos juntos nessa travessia, 
unidos pela determinação, querer, vontade, 
paixão, amor incondicional pelo nosso ENOR-
ME VITÓRIA FUTEBOL CLUBE. 

Vamos a isso.  

Professor

Durante a última semana, um grupo de jovens do "Consciente(mente)" 
percorreu a zona ribeirinha da cidade de Setúbal, na área da União 
das Freguesias de Setúbal, para recolher detritos de pequena e média 
dimensões, tais como caricas, beatas, pedaços de plástico, máscaras 
de protecção individual, latas e garrafas.
Foram recolhidas mais de 21 mil beatas, mais de 1 300 caricas, 25 
máscaras de protecção individual e mais de 40 quilos de lixo.
Foi uma acção no âmbito do projecto criado pela Divisão de Juventude 
da Câmara Municipal de Setúbal e submetido ao Programa de 
Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, que conta com o 
envolvimento das juntas de freguesia do concelho.

O REPARO 

Jovens do 
"Consciente 
(mente)" 
limparam zona 
ribeirinha de 
Setúbal

DR

A Câmara de Alcácer do Sal, presidida por Vítor Proença, tem 
vindo a captar verbas comunitárias, para reforçar o investimento 

municipal, e financiar intervenções estruturantes para o concelho. 
Agora, através do Portugal 2020, conseguiu mais 630 mil euros 
para obras de regeneração urbana e aprofundar os investimentos já 
concretizados. Na calha está a segunda fase do Plano de Mobilidade 
do Torrão, o Interface de Transportes, e construção de um espaço 
comunitário nas localidades de Arêz e Vale de Guizo.      

A FIGURA
Vítor Proença

Presidente da Câmara da 
Moita esclarece posição 
sobre aeroporto 

Tendo saído na V. edição de dia 3 de 
Setembro uma entrevista em que é 
chamada à capa a afirmação:  “Rui 
Garcia aceita aeroporto no Monti-
jo se pista de aterragem mudar de 
sentido”, tenho de lhe transmitir a 
minha surpresa e descontentamen-
to pois a interpretação feita por O 
SETUBALENSE não encontra corres-
pondência em qualquer declaração 
feita durante a entrevista, como se 
pode, aliás, perceber, pela leitura do 
seu desenvolvimento, apesar de, 
também aí, se encontrarem impre-
cisões que não reflectem com rigor 
o conteúdo do que foi afirmado.

ESCLARECIMENTO

A Câmara Municipal da Moita não 
alterou a sua posição acerca do novo 
aeroporto e as declarações que te-
nho prestado publicamente respei-
tam o que está contido nas decisões 
que foram tomadas pelos órgãos 
municipais: a recusa da construção 
de um aeroporto complementar na 
BA6, fundamentada numa avalia-
ção global negativa a esta solução 
quando se  consideram os melhores 
interesses do país, da região e do 
concelho da Moita, onde os impac-
tos directos afectariam a qualidade 
de vida de mais de 30.000 pessoas. 
Tenho sempre reafirmado a defesa 
de que o Novo Aeroporto de Lisboa 
deve ser construído nos terrenos do 
Campo de Tiro de Alcochete, opção 
que terá um impacto muito menor 
para o ambiente, e praticamente nu-

lo para as populações, além de ser 
aquela que garante para o futuro um 
impulso de enorme importância ao 
crescimento económico da região.
Outras hipotéticas opções, que não 
estão equacionadas na matéria que 
foi colocada à consideração do Mu-
nicípio, não podem, obviamente, ser 
alvo de pronúncia por serem mera-
mente especulativas.

Rui Garcia
Presidente da Câmara da Moita

ND: Após estas explicações, O SE-
TUBALENSE conclui que o título de 
capa interpreta mal as declarações 
publicadas na entrevista, pelo que 
pede desculpa aos leitores e ao vi-
sado.
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informa o Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera.
De acordo com a declaração da 
situação de alerta decretado pelo 
Governo, é "proibido o acesso, 
circulação e permanência no 

interior dos espaços florestais, 
previamente definidos nos planos 
municipais de defesa da floresta 
contra incêndios, bem como nos 
caminhos florestais, caminhos 
rurais que os atravessam".  

Distrito de Setúbal 
em alerta amarelo 
devido a altas 
temperaturas

O distrito de Setúbal vai estar 
em alerta especial amarelo 
nos próximos dias, pelo menos 
até esta terça-feira, com as 
temperaturas previstas a 
ultrapassarem os 30 graus, 

Miguel Santos Pereira 
quer que do julgamento 
da acção contra a 
Siderurgia Nacional 
emane um exemplo 
para reduzir poluição

O advogado Miguel Santos Pereira 
acusou a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) de “branquear as 
empresas poluidoras”, após a pri-
meira sessão do julgamento, em 
Almada, de uma acção contra a po-
luição alegadamente provocada pela 
Siderurgia Nacional, no Seixal.

“A APA, infelizmente, tem servido 
de entidade que branqueia as indús-
trias que poluem, como é o caso da 
Siderurgia e do [futuro] aeroporto 
do Montijo”, disse Miguel Santos 
Pereira à agência Lusa, no final da 
primeira sessão do julgamento, que 
decorreu sexta-feira.

“O que nós queremos é que saia 
daqui um exemplo, não só para as in-
dústrias que poluem como também 
para a APA, para que a APA passe a 
ter uma medida diferente: ou aca-
ba com as indústrias que poluem e 
não permite o seu licenciamento, ou 
obriga, ainda que seja oneroso, que 
essas indústrias tomem medidas ne-
cessárias para levar ao limite mínimo 
a poluição”, defendeu.

Miguel Santos Pereira, que repre-

ACÇÃO CONTRA SIDERURGIA

Advogado que representa 
a Associação da Terra da 
Morte Lenta acusa Agência 
do Ambiente de branquear 
empresas poluidoras

senta a Associação da Terra da Morte 
Lenta, autora da acção popular cível 
contra a Siderurgia Nacional, consi-
dera que o primeiro mérito da acção 
é o facto de a Siderurgia já ter con-
cretizado alguns investimentos para 
a redução da poluição ambiental e 
sonora que, nos últimos anos, tem 
afectado a população da aldeia de 
Paio Pires, no concelho do Seixal.

No primeiro dia do julgamento foi 
ouvido um funcionário da Divisão de 
Habitação da Câmara Municipal do 
Seixal, que não foi capaz de dizer se 
o pó preto que cai nas varandas e nos 
automóveis eram provenientes das 
chaminés ou da movimentação dos 
materiais no interior da Siderurgia, 
mas assegurou que a poluição am-
biental e sonora de que se queixam 
os moradores de Paio Pires é prove-
niente daquela unidade industrial.

O advogado Rui Patrício, que 
representa a Siderurgia Nacional, 
antevê um “julgamento longo” em 
que vão ser tratadas “duas questões 
essenciais, uma legal, outra técnica”.

“Vamos saber se a actividade [da 
Siderurgia] está dentro ou não está 
dentro da lei. Essa é a questão es-
sencial. Saber, independentemente 
do que possa acontecer, se é uma 
actividade legal, licenciada, e de 
acordo com os parâmetros. E nós 
defendemos muito claramente que 
sim”, disse.

Por outro lado, acrescentou Rui 
Patrício, é preciso “ouvir os técnicos, 
quer do ponto vista ambiental quer 
do ponto vista de saúde pública, no 
sentido de saber se há, ou não há, 
algum dano relevante. Essas são as 
duas questões essenciais. Eu diria 
que ainda não entrámos no essencial 
do processo”, concluiu.

O julgamento da acção popular 
cível contra a Siderurgia Nacional, 
que vai ter sessões todas as quar-
tas e sextas-feiras até Dezembro, 
prossegue já na quarta-feira, com 
a audição de mais testemunhas, no 
Tribunal de Almada.
LusaMiguel Santos Pereira

Líder comunista encerra 
Festa do Avante! 
a afirmar que não 
vale apena tentarem 
sentenciar que o PCP 
está fora das soluções 
para o país

FESTA DO AVANTE!

Jerónimo de Sousa reafirma 
que o PCP “conta muito” para 
defender os interesses nacionais

O líder comunista, Jerónimo de Sou-
sa, disse ontem, no encerramento 
da Festa do Avante!, no Seixal, que 
“não vale a pena sentenciar que o 
PCP não conta”, sublinhando que o 
partido “conta muito e decisivamen-
te” para defender os interesses dos 
portugueses.

“A dimensão dos problemas exige 
outra resposta. O PCP está à altura 
das suas responsabilidades, do seu 
papel e dos seus compromissos com 
os interesses dos trabalhadores e do 
povo. Não vale a pena uns virem agi-
tar com ameaças de crise política. O 
que se impõe é aproveitar todos os 
instrumentos para não permitir que 
os trabalhadores e o povo vejam a sua 
vida mergulhada numa crise diária”, 
afirmou.

Segundo o secretário-geral comu-
nista, “não vale a pena apressarem-
-se, outros, a sentenciar que o PCP 
não conta, que estaria de fora das 
soluções de que o país precisa”, pois 
“se há prova que o PCP já fez é que 
conta, conta muito e decisivamente, 
como nenhum outro, para assegurar 
avanços no interesse das classes e ca-
madas populares”.

“As políticas que se avançam ou 
estão em curso não dão resposta 
aos problemas do presente, nem 
aos problemas do futuro do país. 
Vimos isso no chamado Programa 
de Estabilização Económica e Social 
e na proposta do Governo de Orça-
mento Suplementar que o suportava, 
onde se revelou, sobretudo, por uma 
clara opção pelo favorecimento dos 
interesses do capital para quem se 
canalizam milhões e milhões de eu-
ros”, continuou.

Comunistas não têm dúvidas que o PCP é fundamental para a democracia

LUSA

O líder comunista referiu que “não 
há solução para os problemas nacio-
nais nem resposta aos interesses 
dos trabalhadores e do povo com 
as opções do Governo PS”, tal como 
acontece como os “projectos reaccio-
nários” do PSD, CDS, Iniciativa Liberal 
e Chega.

Juventude afirma partido 
Entretanto, contrariando a ideia de 
que o PCP é “um partido de velhos”, 
centenas de jovens militantes dis-
seram “presente” na 44.ª Festa do 
Avante! e não têm dúvidas que há 
futuro no partido quase centenário.

Na Quinta da Atalaia, no Seixal, a 
“Cidade da Juventude” foi ponto de 
encontro para vários militantes da 
Juventude Comunista Portuguesa 
(JCP), este ano também adaptada às 
restrições sanitárias devido à pande-
mia de covid-19.

“Acho que há quem procure muito 
vender o partido como um partido de 

velhos”, disse à Lusa Francisco Araú-
jo, 21 anos, estudante em Economia e 
militante da JCP há cinco anos.

Acompanhado por Matilde Ferrei-
ra, 19 anos, estudante em Estudos 
Artísticos e militante há seis, ambos 
fizeram questão de sublinhar as cons-
tantes acções de campanha da juven-
tude e do PCP em escolas, faculdades 
e postos de trabalho, como factor que 
contribuiu para uma “renovação de 
gerações”.

“Temos aqui sempre uma cons-
tante renovação de gerações, que 
vai permitindo sempre, tanto à JCP 
como ao partido, a luta e a constante 
afirmação da defesa dos trabalhado-
res”, completou Matilde.

Na “Cidade da Juventude” foi mon-
tado um espaço dedicado ao cente-
nário do PCP, que se celebra em 2021, 
com um apelo deixado a quem passa 
escrito nas paredes: “O futuro tem 
partido”.
Lusa
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Setúbal

Homenageados pela Câmara de Se-
túbal com a Medalha de Honra da Ci-
dade na categoria Comércio, a Adega 
dos Garrafões, as pastelarias Capri, 
Abrantes e Bambu e a Ourivesaria Pe-
droso representam casas emblemá-
ticas da histórica baixa setubalense. 
E em ano atípico, com a Covid-19 a 
comprometer seis meses de activi-
dade, todos os seus proprietários são 
unânimes nas contas: o volume de 
negócios desceu, mas fechar portas 
está fora de questão.

Aberta ao público na Rua de Arron-
ches Junqueiro, “pelo menos desde 
1912”, a Adega dos Garrafões mantém 
a imagem de típica adega portugue-
sa onde os ‘bons garfos’ se sentam à 
mesa sem tempo contado. E em ano 
de distinção, o seu actual gerente, Mi-
guel Agostinho, assume a Medalha de 
Honra como “uma forma de distinguir 
a baixa” e todo o trabalho que tem si-
do realizado naquela zona da cidade.

Depois de acompanhar os últimos 
clientes no horário de almoço, Miguel 
Agostinho recebe O SETUBALENSE 
para recordar como, há 14 anos, 
assumiu o comando da Adega dos 
Garrafões.

Filho de pai setubalense e mãe 
alentejana, o actual proprietário do 
negócio confessa que tomou a de-
cisão de investir na restauração por 
ser “um apaixonado pela gastrono-
mia portuguesa”. Afinal, cresceu ao 
redor da cozinha, tantas vezes a ver 
o pai preparar especialidades e, da 

casa dos seus avós, recorda “os dife-
rentes pratos que sempre havia em 
cada refeição”.

Ao chegar à Adega dos Garrafões 
decidiu manter a tradicional imagem 
da casa, com os seus antigos azule-
jos e nas paredes retratos de outras 
épocas. É neste ambiente de taverna 
portuguesa com charme renovado, 
que os clientes, “a maior parte fre-
quentes”, apreciam a gastronomia 
tradicional.

Ali cheira a iscas à portuguesa, plins 
e esquilhas com arroz de tomate ou 
grelos, migas com beterraba, frango 
frito à passarinho, caldeirada e torti-
lha de camarão.

Tudo faz justiça à história da casa, 
desde a chegada à despedida.

“A família Venâncio da Costa Lima 
foi a primeira proprietária”, recor-
da Miguel Agostinho. Desde então 
a Adega dos Garrafões passou por 
várias gerências, entre elas a de 
Ti Zeferino, que tinha uma forma 
muito peculiar de trabalhar. “Fazia o 
bacalhau, as iscas e outras iguarias e 
depois colocava a comida numa mesa 
onde os clientes se serviam sozinhos. 
No fim, eram até os clientes que fa-
ziam a sua conta”.

Hoje, a proximidade ainda é a mar-
ca da casa. Miguel Agostinho recebe 
os clientes e acompanhando-os até 
à despedida, quem sabe com uma 
sericaia ou um arroz doce. E é rumo 
à sobremesa que O SETUBALENSE 
segue para o Largo da Misericórdia.

Rota do açúcar
Saindo do número 103 da Arronches 

Junqueiro, no Largo da Misericórdia o 
primeiro olhar vai para o movimento 
ininterrupto da pastelaria Capri, sob 
o olhar atento e atendimento célere 
dos irmãos António e Nuno Costa.

A casa abriu portas em 1957, pela 
mão de Alfredo Figueiredo da Silva, 
oriundo de Oleiros, Castelo Branco.

Apenas em 1978 a sua propriedade 
e gerência foi assumida por José Al-
ves da Costa, tio de António e Nuno. 
E foi nessa época que o salão adqui-
riu a decoração que deixa a Capri na 
memória de setubalenses e turistas.

“No tecto, as peças de azulejo são 
da fábrica Viúva Lamego. Já o painel 
da parede, um retrato do Jardim do 
Bonfim, foi pintado à mão por outro 
artesão”, explica Nuno Costa. Os 
pormenores concretos da história 
apagaram-se um pouco entre gera-
ções. Mas os segredos da pastelaria 
e o fabrico próprio não.

“Os laços são a especialidade mais 
procurada pelos setubalenses, depois 
os pastéis de nata, o sortido húngaro 
e o Bolo Rei. As empadas, os croque-
tes”.

Motivos para Nuno Costa consi-
derar a distinção com a Medalha de 
Honra da Cidade merecida e “um 
reconhecimento pelo serviço que a 
casa tem prestado aos setubalenses 
e turistas, acabando também por di-
vulgar Setúbal”.

Com a Capri a engalanar o número 
33 do Largo da Misericórdia, a rota 
segue pela Rua Álvaro Castelões até 
cruzar com a Estevam de Vasconce-
los. Rua onde o número 34 é a casa 
da Pastelaria Abrantes há 98 anos.

Miguel Agostinho acompanhou os últimos 15 anos da centenária 
Adega dos Garrafões 

Ana Martins Ventura

Casas emblemáticas 
da baixa não cedem 
a crises e reavivam 
a alma do negócio

O SETUBALENSE acompanhou o movimento do comércio 
mais antigo da cidade, que vai ser distinguido no Dia da Cidade 
pela Câmara de Setúbal com a Medalha de Honra

COMÉRCIO HOMENAGEADO COM MEDALHA DE HONRA

Nuno Costa afirma que a pastelaria Capri merece distinção por dar 
a conhecer a cidade

Na pastelaria Abrantes, Adélia Ribeiro garante que as portas 
não estariam abertas sem a dedicação de todos

FOTOS: O SETUBALENSE
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Fado”.  O concerto, agendado para 
as 17h30, vai contar, segundo a 
programação disponível no site 
do Fórum Municipal Luísa Todi, 
com a participação de “Ana Laíns, 
Carla Lança, Carla Pires, Deolinda 
de Jesus, Inês Pereira, Paulo 
Rocha, Pedro Moutinho, Teresinha 

Landeiro e Tiago Correia”.  Por 
sua vez, a mostra, “a inaugurar 
pelas 16h00, reúne objectos de 
Ricardo Melo Nunes, docente do 
Instituto Politécnico de Setúbal”. 
A exposição “pode ser visitada até 
20 de Outubro, de terça-feira a 
domingo”.

Fórum Luísa 
Todi recebe dia 
20 concerto 
dedicado a 
Amália Rodrigues

O ano de 2020 assinala o 
centenário do nascimento de 
Amália Rodrigues. Para celebrar a 
data, o Fórum Municipal Luísa Todi 
vai receber no dia 20 de Setembro 
um espectáculo dedicado à fadista 
portuguesa e, ainda, uma mostra 
sob o mote “Amália Canta-me o 

PUBLICIDADE

De portas e tectos altos, a Abran-
tes, como é conhecida entre os setu-
balenses, ainda mantém a inspiração 
art déco, ou não tivesse sido fundada 
em 1922, época áurea deste estilo.

“Receber a medalha é um orgulho 
e tem grande significado”, comenta 
Adélia Ribeiro, actual proprietária da 
Abrantes. Uma conquista que apenas 
considera possível “devido ao traba-
lho dos colaboradores e dedicação 
dos clientes”.

Também senhora do fabrico pró-
prio, a casa é conhecida pelo “doce 
de laranja, pastéis de nata, jesuítas 
de marmelada e gila, tortas, discos, 
bolos de aniversário. E, claro, pelas 
amêndoas caramelizadas”. Mas o seu 
Bolo Rei é o que mais marca a diferen-
ça. Uma receita exclusiva, “de massa 
mais compacta e parecida com a de 
um biscoito”.

Enquanto não chega o tempo da-
quele bolo rei é preciso seguir em 
frente, através da Praça de Bocage e 
continuar pelo bairro da Fonte Nova 
até encontrar a Bambu, de frente pa-

ra a Praça Marquês de Pombal. Está 
ali há 46 anos, sob o comando de 
Rosa Idalina Arnuão e do seu marido, 
criador das merengagens “que levam 
setubalenses e lisboetas a procurar 
a Bambu”.

Dona Lila, como é conhecida en-
tre empregados e clientes não tem 
dúvidas sobre o que distingue a sua 

casa de outras. “Especialidades como 
os queijinhos e as laranjinhas, os du-
chesses e os parisienses. Iguarias que 
acredita serem diferentes “pelo brio, 
carinho e amor com que se fazem”.

Uma casa para cinco gerações
O regresso ao coração da baixa tem 
como destino a Rua Dr. Paula Borba 

e encerra, por agora, a rota do açúcar.
Ali permanecem algumas das casas 

mais antigas da cidade, como a Ouri-
vesaria Pedroso. 

Aida Teixeira, actual proprietária, 
afirma que a Ourivesaria Pedroso “é 
a loja mais antiga da cidade” e está 
entre as seculares do país. De por-
tas abertas desde 1847 viu nascer 

a República, findarem ditaduras e 
crises e renascerem momentos de 
prosperidade. 

Firme no número 79 e sob a gestão 
de cinco gerações, tem muitos setu-
balenses na carteira de clientes, “mas 
também é reconhecida por turistas, 
que procuram marcas nacionais e 
internacionais”.

Rosa Arnuão vendeu as primeiras merengagens da Bambu há 46 anos 
e não parou mais

Aida Teixeira representa a quarta geração da Pedroso e já está 
a preparar um futuro com quinta geração
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Humberto Lameiras

Equipamento vai 
funcionar como serviço 
de apoio ao novo 
Terminal Interface de 
Setúbal em construção 
na Praça do Brasil

PARQUE URBANO DA VÁRZEA

Autarquia cede terreno à TST para construção 
de interface local de transportes públicos

A Câmara de Setúbal vai ceder um ter-
reno à empresa de Transportes Sul 
do Tejo (TST) para a construção de 
um equipamento de serviço comple-
mentar ao novo Terminal Interface da 
cidade. Trata-se de uma área “junto 
do Parque Urbano da Várzea”, avança 
a autarquia em comunicado.  

Este projecto corresponde a um in-
vestimento na ordem dos “200 mil 
euros”, e considera um período de 
construção que “não deve ultrapas-
sar os seis meses”. O plano de obra 
contempla a criação de um “interface 
local de transportes públicos, com-
plementar ao Terminal Interface de 
Setúbal”, actualmente em construção 
na Praça do Brasil, “e tem conclusão 
prevista para os primeiros meses de 
2021”.

A parcela de terreno em causa, do 
domínio público municipal, situa-se 
a norte do prolongamento da Ave-
nida de Moçambique, junto do Par-
que Urbano da Várzea, e é “cedida, 
a título precário, pela Câmara Muni-
cipal de Setúbal à TST pelo período 
de oito anos”.

Na proposta aprovada na última 
reunião pública da autarquia, é refe-

O terreno a ser cedido pela Câmara de Setúbal à TST, fica junto do futuro Parque Urbano da Várzea 
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rido que o interface local do Parque 
Urbano da Várzea “viabiliza uma dis-
tribuição mais eficiente dos vários 
serviços de transporte público e a 
melhoria das condições de mobili-
dade da população”.

O equipamento vai contar com 
seis paragens de autocarro, zonas 
de espera, bilheteiras, equipamen-
to de apoio a motoristas, instalações 
sanitárias e, opcionalmente, bar-
-quiosque destinado a passageiros.

A parcela de terreno camarário, 
com 3 176,04 metros quadrados, “foi 
avaliada em 79 mil e 401 euros pela 
Comissão Municipal de Imóveis e é 
cedida a título precário, uma vez que 
se trata de domínio público e, como 
tal, não pode ser objecto de direito 
privado”.

De acordo com a minuta do contra-
to, “a TST, como contrapartida pela 
cedência do terreno, adquire os ma-
teriais e respectivos acessórios des-

tinados à iluminação pública de todo 
o Parque Urbano da Várzea, no valor 
global de 235 mil e 430 euros, duran-
te o prazo de vigência do acordo”.

A criação deste equipamento 
enquadra-se numa estratégia dese-
nhada para a cidade, consubstancia-
da no Plano de Mobilidade Susten-
tável e Transportes de Setúbal, que 
“recomenda a criação de interfaces 
de âmbito local em vários pontos da 
cidade”.

O Terminal Roll-On Roll-Off do 
Porto de Setúbal recebeu o de-
sembarque de cerca de 80 Volks-
wagen ID.3, o mais recente modelo 
da marca alemã 100% eléctrico. A 
estreia oficial deste modelo no mer-
cado nacional acontecerá durante o 
ENVE 2020 – Encontro Nacional de 
Veículos Elétricos, que decorrerá, 

 MAIS RECENTE MODELO ELÉCTRICO DA MARCA ALEMÃ

Porto de Setúbal é porta de desembarque do Volkswagen ID.3
em Lisboa, nos dias 19 e 20.

 O ID.3 é o primeiro Vollkswagen 
baseado na recém desenvolvida 
plataforma modular eléctrica (MEB) 
aliando um conceito de estética mo-
derna a mais espaço, versatilidade, 
autonomia, conforto e dinamismo.

 À semelhança do que acontece na 
exportação com os carros da marca 

alemã fabricados na AutoEuropa, 
“agora também a importação será 
reforçada com a chegada deste novo 
modelo, potenciando a importância 
do Porto de Setúbal neste segmento 
de carga, onde já detém mais 90% da 
quota de mercado na movimentação 
de viaturas novas”, refere a adminis-
tração portuária em comunicado.

DIA DA CIDADE

Sessão solene 
do feriado 
municipal 
passa para 
o Luísa Todi

A sessão solene comemorativa do 
Dia de Bocage e da Cidade, feriado 
municipal de Setúbal a 15 de Setem-
bro, inicialmente prevista para o Au-
ditório José Afonso, vai realiza-se no 
Fórum Municipal Luísa Todi, a partir 
das 10h00.

A sessão solene é um dos momen-
tos altos do programa das Comemo-
rações Bocagianas 2020, organizado 
pela Câmara Municipal de Setúbal, e 
inclui homenagem aos trabalhadores 
municipais aposentados e entrega de 
medalhas honoríficas a uma centena 
de personalidades e entidades.

Entretanto, as comemorações ofi-
ciais dos 255 anos do nascimento de 
Bocage, que contam com o envolvi-
mento de diversas associações cultu-
rais e recreativas, iniciam-se às 09h00, 
com a cerimónia do hastear da bandei-
ra no edifício dos Paços do Concelho.

Segue-se uma interpretação do Hi-
no do Município por Marcos Santos e 
pelo Coro Afina Setúbal, e cerimónia 
de homenagem a Bocage, com a habi-
tual deposição de flores na estátua na 
Praça de Bocage em honra do poeta. 
Há ainda leitura de poemas pela Asso-
ciação Cultural TOMA – Teatro Oficina 
Multi Artes.

Outro dos momentos do feriado 
municipal é a inauguração da obra 
de reabilitação na Estrada Nacional 
10, com mural artístico de Smile, às 
15h00, e do novo Centro Municipal 
de Natação de Águas Abertas de Se-
túbal, instalado no Parque Urbano de 
Albarquel, às 15h30.

Nas comemorações do 15 de Se-
tembro, a Casa Bocage, edifício onde 
se atribui o local de nascimento do 
poeta setubalense, em 1765, está de 
portas abertas entre as 15h00 e as 
19h00 para visitas guiadas.

O Dia de Bocage e da Cidade re-
serva ainda uma edição especial da 
Mostra de Saberes e Sabores de Se-
túbal, no passeio junto da entrada da 
Casa da Baía, entre os dias 12 e 15, das 
14h30 às 20h00, com a participação 
de uma dezena de produtores locais 
e trabalho ao vivo de artes e ofícios.

No dia 15, o município organiza ain-
da os peddy papers urbanos “Expe-
rienciar Setúbal”, às 09h00, que dá 
a conhecer o património setubalense 
e com inscrições até dia 13.

DR
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Percurso do Vitória na terceira divisão começa em Moura p14

MAIS CONDIÇÕES 

Junta de São 
Sebastião 
repara 
paredes 
da Escola 
das Areias

A Junta de Freguesia de São Sebas-
tião, em Setúbal, procedeu recen-
temente à pintura e reparação das 
paredes, dos tectos e dos muros 
envolventes ao edifício da Escola 
Básica das Areias, numa acção que 
teve como objectivo dotar o espaço 
de melhores condições para a comu-
nidade escolar.

“A intervenção incidiu sobre as 
paredes interiores e sobre os tec-
tos do refeitório que, para além de 
pintados, foram reparados e imper-
meabilizados. A acção beneficiou, 
igualmente, as paredes das salas 
de aula e dos corredores do Bloco 
A, com a pintura e a reparação das 
mesmas. No exterior do edifício as 
fachadas exterior e interior do muro 
foram limpas e receberam novas tin-
tas e a reparação de fissuras”, refere 
a autarquia através de comunicado.

Entretanto, no decorrer do mês de 
Agosto, a Junta de Freguesia de São 
Sebastião financiou, também, a em-
preitada de requalificação do ginásio 
existente no mesmo estabelecimen-
to de ensino, intervenção “que durou 
cerca de um mês” e “que vai permitir 
beneficiar o conforto e segurança da 
comunidade educativa, assim como 
simplificar a limpeza e a manutenção 
do equipamento”.

A obra, que “incidiu sobre o pa-
vimento que se encontrava muito 
danificado, dificultando as activida-
des”, centrou-se “na remoção inte-
gral do pavimento, na reparação de 
fissuras no piso e no seu posterior 
revestimento com um rolo de viníli-
co”. “A aplicação desta nova solução 
possui características de impermea-
bilidade e resistência que beneficiam 
a durabilidade, manutenção e lim-
peza” do espaço, explica a Junta de 
Freguesia.

Para além destas alterações, a 
“empreitada incluiu a reparação 
de fissuras nas paredes interiores 
e exteriores do edifício, a sua im-
permeabilização e a aplicação de 
material isolante” e “terminou com 
a pintura no interior e no exterior da 
infra-estrutura”.

Maria Carolina Coelho

Autarquia vai encerrar 
uma via do concelho 
para transformar o 
espaço público mais 
dedicado aos peões

ASSINALADO A 22 DE SETEMBRO

Câmara Municipal adere 
ao Dia Europeu sem Carros 
com acções de sensibilização

A Câmara Municipal de Setúbal vai 
aderir, mais uma vez, ao Dia Euro-
peu Sem Carros, assinalado a 22 de 
Setembro, evento organizado com 
o objectivo de “sensibilizar a socie-
dade para a necessidade de adoptar 
modos de mobilidade ambiental-
mente mais limpos e de transpor-
tes urbanos sustentáveis”, refere a 
autarquia em nota de imprensa. 

A participação do município na 
iniciativa, aprovada na última reu-
nião pública ordinária, vai acontecer 
através da realização de “acções de 
sensibilização e do encerramento 
ao trânsito automóvel de, pelo me-
nos, uma via do concelho, de forma 
a transformar o espaço público mais 
dedicado aos peões”.

O Dia Europeu Sem Carros, come-

A Avenida Luísa Todi foi, no ano passado, um centro desta iniciativa pelo ambiente

DR

morado a nível europeu no âmbito 
da Semana Europeia da Mobilidade, 
“que decorre entre os dias 16 e 22 de 
Setembro em mais de 1 700 cidades 
europeias”, vai ser assinalado, no 
distrito de Setúbal, também pelos 
municípios de Alcochete, Barreiro e 
Sines , estes os já mencionados no site 
oficial da Semana Europia da Mobi-
lidade, que também refere Palmela 
sem mencionar quais as iniciativas. No 
total, são 23 os municípios portugue-
ses que tomaram a decisão de aderir à 
iniciativa, que este ano acontece sob 
o mote “Emissões Zero, Mobilidade 
para Todos”. A participar na Semana 
Europeia da Mobilidade, através da 

organização de uma semana cheia de 
actividades ligadas ao tema, vão estar, 
o Barreiro, Sines, e Montijo.

“A temática, refere a proposta 
aprovada pela autarquia, reflecte 
o ambicioso objectivo da União Eu-
ropeia de ser o primeiro continen-
te neutro em termos de clima até 
2050, meta que ficou estipulada 
no Pacto Ecológico Europeu (Euro-
pean Green Deal), apresentado pela 
Comissão Europeia no final de 2019.

Também no mês de Setembro do 
ano passado, as comemorações do 
Dia Europeu sem Carros tiveram lugar 
na Avenida Luísa Todi, local onde foi 
realizada a actividade “40-40-40”, 
que consistiu em comparar o espaço 
ocupado por 40 automóveis, 40 bi-
cicletas e um autocarro com 40 pas-
sageiros. Em 2019, o município orga-
nizou, também, com diversos apoios 
e parcerias, actividades como a Bike 
to Work (em que os colaboradores 
da autarquia e a população em geral 
foram incentivados a ir de bicicleta 
para o trabalho) e a caminhada “Te-
mos Pedalada”, no centro histórico.

Setúbal vai estar com  
1 700 cidades europeias que 
promovem a mobiidade e 
melhor ambiente urbano 

1 700

BREVES

A Piscina Municipal de Azeitão 
vai retomar as actividades 
desportivas a 16 de Setembro, 
“com regras no âmbito da 
contenção da Covid-19”, refere 
a autarquia de Setúbal em 
comunicado. O equipamento 
vai funcionar com “uma 
redução de 50% da capacidade 
de ocupação de segunda a 
sexta-feira das 07h15 às 21h45, 
aos sábados das 08h00 às 
18h00, e aos domingos das 
08h00 às 14h00”.

A passagem do filme 
‘Miradouro’, de João Bordeira 
e Sérgio Braz d’Almeida, 
no espaço Nosso Bairro, 
Nossa Cidade da Bela Vista 
marcou, no passado sábado, 
o encerramento da iniciativa 
“Cinema na Rua”. O ciclo de 
sessões de cinema ao ar livre 
percorreu desde o mês de Julho 
diversos locais do concelho de 
Setúbal, numa parceria entre 
o município e a Associação 
Cinematográfica 50 Cuts. 

Com o objectivo de informar a 
população sobre a importância 
da prevenção de doenças do foro 
cardiovascular, a Liga dos Amigos 
do Serviço de Cardiologia do 
Hospital de São Bernardo, em 
parceria com o município de 
Setúbal, reuniu doze folhetos 
com temas relacionados 
com a problemática. 
“Consulte, informe-se e siga 
as recomendações”, refere a 
autarquia em comunicado.

AZEITÃO
Piscina 
Municipal 
reabre dia 16 

BELA VISTA
"Miradouro" 
encerra Cinema 
na Rua

CARDIOVASCULAR
Folhetos 
alertam para 
doença grave
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Mário Soares, considerado 
por muitos como "o pai da 
democracia portuguesa", 
afirmou nos anos noven-

ta, aquando do bloqueio à Ponte 25 de 
Abril, que os Portugueses tinham direi-
to à indignação. O homem que apelou 
ao direito à indignação, praticou-o de 
forma determinada. Era um jovem, 
quando se indignou contra a ditadura 
salazarista/marcelista, militou no MUD 
juvenil, levantou a voz para contar o ca-
so "ballet rose" e contra as arbitrarieda-
des do regime, foi preso, foi deportado 
para S. Tomé e Príncipe; no chamado 
"verão quente de 1975", indignou-se 
contra a esquerda revolucionária e foi 
gritar bem alto a sua indignação para a 
fonte luminosa, em Lisboa; indignou-
-se contra a miséria em que vivia o po-
vo português- escrevia-se num jornal 
estrangeiro que os portugueses ainda 
andavam de burro- e tudo fez para que 
Portugal passasse a fazer parte da CEE, 
atual União Europeia. Foi Mário Soares 
quem assinou o tratado de adesão. Se 
compararmos o Portugal de antes com 
o Portugal de depois da adesão, não 
deixaremos de concluir que o país se 
modernizou. 

À medida que o tempo passa, parece 
que os Portugueses vão esquecendo 
Mário Soares, vão abdicando do direi-
to à indignação. Por que razão muitos 
centros de saúde continuam fechados 
e o povo não se indigna? Um dos meus 
vizinhos, com 82 anos, diz: «telefoná-
mos 20 vezes para o centro de saúde, 
mas ninguém atendeu. Fui ao médico 
particular, paguei 90 euros pela consulta 
mais os medicamentos». O valor da sua 
reforma é de 400 euros mensais. Por 
que razão muitos lares são armazéns de 
velhos e o povo não se indigna? Será que 
o caso de Reguengos de Monsaraz não 
justifica que a população vá para a rua 
exigir respeito por aqueles que tanto 
deram ao país? Precisei de pagar um im-
posto, mas como tinha algumas dúvidas, 
telefonei, durante uma semana, para as 
finanças, ninguém me atendeu. Dirijo-
-me à repartição. O segurança informa: 
"só pode ser atendido com marcação 

Direito à indignação

OPINIÃO

Francisco Cantanhede 

feita através do telefone". Mostro o nú-
mero de chamadas feitas, guardadas no 
telemóvel; responde-me: "continue a 
tentar". Indignei-me: solicitei o livro de 
reclamações. O segurança olha-me bem 
de frente, repito que quero o livro, o ho-
mem entra no edifício, regressa pouco 
depois. "Pode telefonar agora que será 
atendido", garante. Assim aconteceu; fui 
atendido nesse mesmo dia. Meia dúzia 
de cidadãos indignados que se encon-
travam à espera seguiram o exemplo, 
todos foram atendidos. 

 Em março de 2013, desempenhava 
Passos Coelho o cargo de primeiro-
-ministro, perante a indignação de mi-
lhares de portugueses que foram para 
a rua protestar contra a austeridade, 
Mário Soares afirmou: "Ficará o Gover-
no a gozar do silêncio? Não creio que a 
sua vergonha vá tão longe. Porque, se 
assim for, a indignação pode tornar-se 
violenta." Acrescentou ainda o homem 
que foi Presidente da República que 
não gostaria nada que tal acontecesse. 
"Mas quem não ouve e não tem contro-
lo, como o Governo, sujeita-se a tudo".  
Se Mário Soares fosse vivo de que mo-
do mostraria a sua indignação perante a 
atual situação dos centros de saúde e de 
outros serviços públicos? Certamente 
repudiaria que o covid19 é o único res-
ponsável.

Se Mário Soares 
fosse vivo 
de que modo 
mostraria a 
sua indignação 
perante a atual 
si tuação dos 
centros de 
saúde e de ou
tros serviços 
públicos? 

Carta aberta ao 
Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral do 
Vitória Futebol Clube
Caro Presidente da Assembleia 
Geral do Vitória Futebol Clube, 
Cândido Casimiro,
Com a legitimidade que os meus 
52 anos de sócio me dão, escrevo 
esta carta aberta para lhe exprimir 

CARTAS DO LEITOR

- Na sua tentativa de branquear os 
actos “suicidas” que estes órgãos 
sociais (de que o senhor faz parte) 
vão cometendo, continua a criar a 
ilusão aos sócios, de que tudo corre 
na normalidade e que o Vitória 
vai voltar a ocupar o seu lugar na 
principal liga do futebol português, 
quando todos sabemos que isso 
é impossível de acontecer, face 
à incompetência demonstrada 
pelos actuais corpos sociais e 
principalmente do seu presidente 
da direcção.
- Para terminar, repudio o modo 
deselegante e arruaceiro como num 
dos tais comunicados, que chego a 
pôr em causa se foi o senhor que os 
redigiu, tratou um sócio candidato 
a um cargo numa lista nas últimas 
eleições, muito triste!
Face ao exposto, em meu nome 
e sei que com a concordância de 
muitos associados, solicito que 
efective a sua imediata demissão 
do cargo para que foi eleito, assim 
como providencie a destituição 
imediata dos restantes órgãos 
sociais e convoque eleições, para 
que, alguém com “know-how” 
e disponibilidade possa ainda ir 
a tempo de salvar o clube desta 
melindrosa situação em que se 
encontra, fazendo jus ao seu 
nome e a 110 anos de história que 
ninguém deseja ver apagados.
Viva o Vitória
Luis Baião (sócio 498)

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.

os meus sentimentos em relação 
a tudo o que se tem passado no 
clube, nestes últimos sete meses 
em que o senhor, por via da eleição 
legitimada pelos sócios, devia ter 
sido a nossa voz e quanto a mim e  
muitos outros associados, falhou 
redondamente no cargo para que 
foi eleito.
Se não, vejamos:
- Logo na tomada de posse desta 
direcção, optou por um discurso 
nada condizente com o cargo, mais 
apelando à revanche e ao ódio 
contra anteriores direcções, algumas 
até, como é do conhecimento geral 
o senhor apoiou;
- Manteve-se mudo e quedo, 
durante vários meses, sabendo dos 
problemas que o clube atravessava 
e tudo escondendo aos sócios 
em continuada concertação 
com os actos que a direcção ia 
tomando sem nunca lhes apontar 
o dedo, pelo menos que seja 
do nosso conhecimento, até ao 
triste desenlace final que todos 
conhecemos e que o senhor teima 
em branquear, mais parecendo o 
presidente da direcção do que o 
representante dos sócios;
- Seguiram-se entretanto vários 
comunicados em que “mete os pés 
pelas mãos”, contradizendo-se a 
cada linha, acusando tudo e todos, 
menos a quem devia e chegando 
ao cúmulo de exigir prazos ao TAD 
para a deliberação sobre o recurso; 

15 
Euros

PUBLICIDADE
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Litoral 
Alentejano

Promovida pela Câmara de Grândola, 
a requalificação da rua Francisco 
José Caturrinho vai custar 549 mil 
euros + IVA e deverá estar pronta em 
Abril do próximo ano. A obra inclui 
a criação de novas infra-estruturas 
subterrâneas, rede de águas e 
drenagem pluvial, rede eléctrica 

Grândola requalifica 
rua Francisco José 
Caturrinha

e iluminação pública. Engloba 
ainda instalação de rede de rega e 
plantação de árvores, pavimentação, 
implementação de um sistema de 
sinalização de circulação, horizontal 
e vertical, além da criação de 
uma ciclovia e de uma bolsa de 
estacionamento de 85 lugares.

Mário Rui Sobral

Plano de Mobilidade 
do Torrão, interface de 
transportes e espaço 
comunitário para Arêz e 
Vale do Guizo avançam

MUNICÍPIO CAPTA FUNDOS COMUNITÁRIOS

Alcácer do Sal consegue mais 
630 mil euros do Portugal 2020 
para executar obras no concelho

A Câmara Municipal de Alcácer do Sal 
vai beneficiar de um reforço de 629 
mil e 984 euros ao abrigo do Portugal 
2020, para a execução de um conjun-
to de obras no concelho.

O município anunciou, na passa-
da sexta-feira, que conseguiu “cap-
tar mais fundos comunitários”, que 
vão permitir dinamizar “operações 
de regeneração urbana e aprofundar 
os investimentos já concretizados”.

O Plano de Mobilidade do Torrão 
“vai, assim, avançar para uma segun-
da fase”, revelou a autarquia. A em-
preitada representa um investimento 
de 88 mil e 923 euros e o município 
conseguiu que o projecto recebesse 
“um financiamento do FEDER de 75 
mil e 585 euros”.

A segunda fase desta obra, explica 
a autarquia, “prende-se com a neces-

As obras de regeneração urbana têm sido aposta do município
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sidade de alargar o perímetro do Pla-
no de Mobilidade do Torrão”, o que 
consolidará “a zona de intervenção” 
e reforçará “a capacidade de concre-
tização dos indicadores previamente 
estabelecidos”.

Já no que diz respeito às obras do 
Interface de Transportes, o município 
sublinha que conseguiu alargar o fi-
nanciamento e obter “mais 341 mil e 
899 euros do FEDER”.

Por último, as localidades de Arêz 
e Vale de Guizo “vão beneficiar da 
construção de um espaço comunitário, 
que inclui uma zona de jogo (campo) e 
uma zona de observação (bancada)”. 

A empreitada, salienta a autarquia 
alcacerense, visa “dinamizar” as duas 
povoações. “Quebrar algum isolamen-
to físico” das duas localidades em rela-
ção à cidade de Alcácer e “incentivar a 
prática de desporto e hábitos de vida 
saudável” são também objectivos que 
o município pretende alcançar com a 
realização da obra. “De um investimen-
to municipal de 250 mil euros, a Câma-
ra angariou uma comparticipação no 
valor de 212 mil e 500 euros”, indica 
a autarquia, que frisa a concluir: “Este 
reforço de financiamento representa 
mais 629 mil e 984 euros a somar às 
verbas já obtidas”.

AMBIENTE

Sines 
promove 
limpeza da 
Praia da Costa 
do Norte

A Fundação Oceano Azul lançou o 
desafio e a Câmara Municipal de Si-
nes aceitou promover uma acção de 
limpeza na Praia da Costa do Norte. A 
iniciativa, que está agendada para as 
manhãs dos próximos dias 19 e 20, é 
aberta à participação de voluntários.

De acordo com a autarquia do li-
toral alentejano “será possível inter-
vir numa considerável extensão de 
areal”. Além disso, ao ser repartida 
pelos dois dias, a intervenção “permi-
tirá assegurar as melhores condições 
de adesão e responder às condicio-
nantes impostas pela Covid-19”.

O repto lançado pela Oceano Azul, 
lembra o município, tem o objectivo de 
“assinalar o Dia Internacional de Limpe-
za Costeira, o Dia Nacional de Limpeza 
de Praias e o World Cleanup Day”, atra-
vés de “acções que contribuam para 
um oceano mais limpo e saudável, en-
tre os dias 19 e 27 de Setembro”.

Os interessados em participar na 
acção de limpeza da Praia da Costa 
do Norte devem apresentar-se, pe-
las 9h30, na zona do restaurante 'O 
Guia'. A autarquia recomenda aos 
voluntários que levem “chapéu, pro-
tector solar, calçado confortável, um 
pequeno lanche e água”.

A iniciativa enquadra-se no traba-
lho que o município do litoral alente-
jano diz vir a desenvolver desde 2015.
M.R.S.

O concelho alcacerense 
apresentava na última quinta-
feira 35 casos activos de 
Covid-19, 28 dos quais (80%) 
resultantes do “surto verificado 
na freguesia da Comporta”, 
indicou a Câmara Municipal com 
base nos dados da autoridade 
local de saúde. Mas a situação foi 
dada como controlada.

A divulgação foi feita após 
a Comissão Municipal de 
Emergência e Protecção Civil 
ter reunido, nos Paços do 
Concelho, para um balanço 
das medidas preventivas de 

Covid-19 Freguesia da Comporta regista 80% 
dos casos activos no concelho

propagação do vírus.
“Os munícipes que estão 

em quarentena, por serem 
casos activos ou por terem 
tido um contacto de alto risco, 
receberam já 16 visitas da 
Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal para distribuição de bens 
e de medicação”, revelou a 
autarquia. Estes munícipes têm 
sido acompanhados diariamente 
pelas entidades responsáveis. 
O município adiantou ainda 
que os utentes dos Centros de 
Dia “vão continuar em apoio 
domiciliário”.

BREVES

A empresa Docapesca vai 
instalar uma fábrica de 
gelo no posto de venda de 
pescado da vila de Azenha do 
Mar, concelho de Odemira, 
num investimento de 
13.985 euros. A fábrica terá 
capacidade para produzir 
450 quilos de gelo por dia 
e será constituída por um 
gerador de gelo de escama, um 
condensador, um compressor 
e respectiva tubagem e 
acessórios essenciais ao seu 
funcionamento.

A requalificação da Avenida 
Manuel da Fonseca, Zona 
Comercial de Centro Histórico 
e Zona Envolvente do Mercado 
Municipal , em Santiago do 
Cacém, é para estar pronta 
em 2021. Com um custo de 
1 milhão e 990 mil euros, a 
operação, segundo a Câmara 
Municipal, visa “proporcionar 
maior mobilidade e segurança” 
a munícipes, comerciantes e 
visitantes. A zona vai ter “um 
novo rosto”.

ODEMIRA
Azenha do Mar 
ganha fábrica 
de gelo

S. CACÉM
Novo rosto 
para zona 
comercial

Acção vai abranger 
vasta extensão do areal 
e é aberta à participação 
de voluntários
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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

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

É proprietário de 
uma  Farmácia ?

uma Clinica?
Anúncie Aqui

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

Classificados

ANUNCIE 
NO SEU DIÁRIO 

DA REGIÃO
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PUBLICIDADE

Classificados

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

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

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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Região

CAMPISMO

Operação da 
GNR detecta 
612 infracções 

Setúbal foi um dos três distritos onde 
a Guarda Nacional Republicana (GNR) 
registou um total de 612 infracções 
no âmbito de uma operação de fisca-
lização ao campismo e caravanismo 
ilegal em zonas costeiras. O balanço 
foi revelado na última sexta-feira pela 
corporação militar.

A operação, com nome de códi-
go “Verão Seguro”, decorreu entre 
20 e 31 de Agosto e englobou um 
contingente de 200 militares que 
realizaram um total de 71 acções e a 
fiscalização de 714 veículos.

Em comunicado, a GNR destaca as 
500 infracções pela prática de cam-
pismo e caravanismo em situação 
irregular, 33 relacionadas com o Có-
digo da Estrada e 14 com a natureza 
e ambiente.

A fiscalização, segundo a GNR, 
visou garantir “a segurança e tran-
quilidade pública e a protecção da 
natureza e do ambiente”. E contribuiu 
também para “o cumprimento das 
medidas de carácter excepcional ne-
cessárias à contenção da Covid-19”.

Com a competência de “fiscalizar as 
infracções de todas as normas aplicá-
veis ao parqueamento e pernoita de 
autocaravanas”, os militares direccio-
naram a fiscalização “para o Parque 
Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina”.

A prática de campismo ou carava-
nismo “fora dos locais para tal des-
tinados, bem como qualquer forma 
de pernoita”, é punível “com coima 
entre os 200 e os 36 mil  euros”, 
alerta a corporação. Já o estaciona-
mento de veículos, quer ligeiros ou 
autocaravanas, em locais proibidos, 
constitui violação rodoviária, cuja 
multa pode variar entre “os 60 e os 
300 euros”.

A GNR esclarece, a concluir, que 
“em relação à interdição de per-
manência de autocaravanas ou 
similares nos parques e zonas de 
estacionamento” tem optado por 
fazer “um acompanhamento mais 
direccionado para a informação e 
sensibilização da população” face ao 
actual contexto da pandemia. Mas, 
sem deixar de actuar “com firmeza 
quando é necessário”.

Mário Rui Sobral

Presidente da Câmara 
reage e realça trabalho 
desenvolvido, depois de 
o vereador do PSD ter 
acampado à porta da 
autarquia

POLÍTICAS DE HABITAÇÃO NO MONTIJO

Nuno Canta acusa oposição de 
promover campanha de falsidades

O presidente da Câmara Municipal 
do Montijo, Nuno Canta, acusa a opo-
sição de promover uma “campanha 
de falsidades” sobre as políticas mu-
nicipais de habitação no concelho. 
E, na última sexta-feira, emitiu um 
esclarecimento a realçar o trabalho 
que a autarquia tem desenvolvido 
nesse domínio.

A reacção do socialista surgiu um 
dia depois de o vereador do PSD, 
João Afonso, ter acampado à porta 
dos Paços do Concelho, em protesto 
contra as políticas de habitação da 
gestão camarária.

Na nota do Gabinete da Presidên-
cia, constituída por seis pontos e pu-
blicada nas plataformas digitais do 
município, é destacado que todo o 
trabalho municipal sobre habitação 
“respeita a dignidade dos cidadãos, 
assume a ética da responsabilidade 
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exigida aos autarcas eleitos e de-
monstra o cumprimento dos com-
promissos eleitorais assumidos com 
todos os eleitores montijenses”.

O balanço apresentado começa por 
lembrar dados do Instituto Nacional 
de Estatística (INE).

 “O Montijo é a terra mais atracti-
va de Portugal Continental porque 
apresenta o maior crescimento po-
pulacional do País, só possível com 
um mercado de habitação dinâmico 
e competitivo”. No que toca à habi-
tação privada, adianta Nuno Canta, 
“foram construídos nos últimos cinco 
anos 1 281 fogos novos e em obras de 
reabilitação urbana”. Durante o mes-
mo período, a Câmara aprovou “uma 
Área de Reabilitação Urbana (ARU) 
e uma Operação de Reabilitação 
Urbana (ORU)”, mecanismos “com 
vários benefícios fiscais e nas taxas 
municipais” que contribuíram para a 
recuperação de “centenas de fogos 
no centro da cidade”, aumentando 
o mercado de habitação disponível.

Fogos com rendas acessíveis
Ao mesmo tempo, são apontadas 
outras medidas que estão em curso.

“O município está a finalizar um 
novo instrumento estratégico de 
habitação: a denominada Estratégia 
Local de Habitação, que precede ao 
levantamento das necessidades ha-

bitacionais do concelho”. E tem em 
desenvolvimento “vários projectos 
de construção de habitação a renda 
acessível para as classes médias”. 
Neste âmbito, é sublinhada “a aqui-
sição da antiga fábrica do Izidoro” – a 
reabilitação urbana do imóvel prevê 
não só a instalação de “serviços pú-
blicos e espaços culturais” como 
também “a construção de 60 fogos 
a renda acessível”.

Para já, o parque habitacional 
municipal “responde a 491 famílias 
carenciadas”. Um número que, até 
final deste ano, irá crescer. “Durante 
a pandemia, por concurso público, 
foram atribuídos 35 fogos sociais a 
famílias com carência de habitação e 
serão entregues mais 16 até Dezem-
bro”, destaca Nuno Canta.

Além disso, no período pandémi-
co foi realizado “um enorme esfor-
ço financeiro em apoios sociais” e o 
autarca dá como exemplos “a nova 
factura social da água, a isenção das 
rendas das habitações sociais por três 
meses e a distribuição de refeições a 
crianças e idosos”.

Este “trabalho estratégico” da Câ-
mara Municipal, “esclarece catego-
ricamente as diversas falsidades da 
campanha mediática gratuita promo-
vida pela oposição sobre a habitação 
no Montijo”, conclui o presidente da 
autarquia.

BREVES

Transferido para um novo 
edifício no antigo campo do 
Luso, o Mercado Municipal 25 
de Abril é amanhã inaugurado 
pela Câmara do Barreiro. 
Segundo a autarquia, o novo 
espaço foi “totalmente 
equipado, com melhores 
e mais condições para 
concessionários e clientes”. 
O equipamento vai 
funcionar entre as 7h00 
e as 14h00, de terça-feira 
a sábado.

O troço entre o largo da Feira 
e a rua da Tacôa, na Avenida 
5 de Outubro, em Alcochete, 
está desde hoje interdito ao 
trânsito automóvel. 
O corte da circulação 
rodoviária vai manter-se 
até ao próximo dia 25, 
devido à execução das 
obras de urbanização do 
empreendimento Tagus Bay.  

A dupla Victor Zamora 
(pianista) e Carlos Barretto 
(contrabaixo) vai actuar 
no Castelo de Sesimbra, na 
próxima quinta-feira, 10, 
no arranque de mais uma 
edição do “Aqui Há Jazz!”. O 
evento, que engloba mais três 
concertos gratuitos, prolonga-
se até dia 13 e obriga a reserva 
prévia de bilhete.  

BARREIRO
Mercado é 
inaugurado 
amanhã

ALCOCHETE
Trânsito cortado 
na Avenida 
5 de Outubro

SESIMBRA
Castelo 
acolhe evento 
de jazz
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conhecer a história e segredos 
do equipamento, bem como 
os bastidores da produção 
de um espectáculo e algumas 
curiosidades do meio do 
espectáculo. As entradas custam 
três euros e as inscrições devem 
ser feitas através do 212 336 630.

Passos e 
Compassos 
promove visita ao 
Cineteatro S. João 
em Palmela

A associação Passos e Compassos 
propõe uma visita ao edifício 
do Cineteatro S. João, em 
Palmela, no próximo dia 20. 
Pelas 10h00, em família ou em 
grupo, a iniciativa “Visitas ao 
Teatro”, que conta com o apoio 
do município palmelense, dá a 

N a Lei Portuguesa, e de 
acordo com as orien-
tações da Organização 
Mundial de Saúde, são 

reconhecidos direitos à mulher na 
gravidez, parto e pós-parto. Entre 
outros, é reconhecido o direito è 
informação, ao consentimento in-
formado, ou à recusa informada, 
e o respeito pelas suas escolhas e 
preferências.

Apesar disso, não é raro o rela-
to de mulheres que além de não 
se sentirem respeitadas nas suas 
escolhas, são vítimas de violência 
obstétrica. Também é verdade que 
muitas mulheres não conhecem 
os seus direitos e nem sempre 
os profissionais de saúde que as 
acompanham têm o cuidado de as 
esclarecer se a tal não forem soli-
citados. Assim, ao invés da mulher 
ter e exercer o poder de decidir 
como quer viver este momento 
da sua história pessoal, passa a 
entregar essa decisão a terceiros.

O momento do parto, maiorita-
riamente em cenário hospitalar, é 
a continuação dessa cedência do 
papel principal da mulher. Quem 
dirige as operações são os profis-
sionais de saúde, nomeadamente 
os médicos que, ainda que com-
petentes na sua área e tendo em 
conta o primordial interesse da 
mulher e do bebé, não têm a ca-
pacidade nem a função de se en-
volverem para lá de certo ponto. 
E, sejamos honestos, um hospital 
será sempre um hospital, por nor-
ma um local que queremos a todo 
o custo evitar! Sentimento esse 
agravado pelas circunstâncias que 
actualmente vivemos, em que a 
Covid-19 é uma ameaça constante. 

Pessoalmente, penso que es-
te cenário não é de todo o ideal 
para se ter um bebé. Sobretudo 
quando em presença de uma gra-
videz tranquila, que tudo indica irá 
terminar num parto normal, sem 
complicações. É aqui que surge o 

Parto: um momento memorável 
no melhor dos sentidos

OPINIÃO

Cristina Rodrigues

conceito de Casa de Parto, já im-
plementado com muito sucesso 
em diversos países. Trata-se de 
um local onde as mulheres po-
dem ter o seu bebé quase como 
em casa, num cenário mais acon-
chegante, rodeadas pela família e 
acompanhadas por profissionais 
de saúde altamente especializa-
dos: os enfermeiros parteiros. Aí, 
as equipas de acompanhamento 
convidam a experienciar o parto 
como um processo fisiológico 
absolutamente normal, no qual 
a mulher e o bébe são os actores 
principais.

É certo que podem existir com-
plicações. E nesse caso, apenas 
nesse caso, recorre-se à inter-
venção médica ou à deslocação da 
parturiente para o hospital. Mas 
recorde-se o caso de Vânia Graú-
do que morreu na sequência de 
complicações do parto, no início 
do mês passado, no Hospital de 
S. Bernardo. É prova de que dar à 
luz numa unidade hospitalar não 
afasta a possibilidade de um des-
fecho menos feliz! Aliás, desde 
2017, têm aumentado as mortes 
devido a complicações durante a 
gravidez, parto e pós-parto, sem 
que a Direcção Geral de Saúde - a 
averiguar caso a caso, segundo in-
formou no final de 2019 - consiga 
perceber porquê.

E talvez parte da solução esteja 
de facto nas Casas de Parto. Uma 
vez as mulheres com gravidezes 
de baixo risco para lá encaminha-
das, ficam os médicos mais liber-
tos para acompanhar os casos que 
realmente necessitam da sua in-
tervenção. E ficam estas mulhe-
res mais libertas para viver esta 
etapa das suas histórias de forma 
mais memorável, no melhor dos 
sentidos.

Deputada não inscrita

Sejamos 
honestos, um 
hospital será 

sempre um 
hospital, por 

norma um local 
que queremos 

a todo o 
custo evitar! 
Sentimento 

esse agravado 
pelas 

circunstâncias 
que 

actualmente 
vivemos, em 

que a Covid-19 
é uma ameaça 

constante

“Era uma vez... ou lá 
ou que é”, do Teatro 
Extremo, vai estar em 
cena de 11 a 27 deste 
mês. Outubro com 
programação farta

O regresso do espectáculo “Era uma 
vez... ou lá o que é” ao palco do Tea-
tro-Estúdio António Assunção mar-
ca o início de uma nova temporada 
teatral neste espaço de Almada. Esta 
53.ª criação do Teatro Extremo estará 
em cena de 11 a 27 deste mês.

Trata-se de uma comédia burlesca 
com direcção artística do belga Jose-
ph Collard, criador que tem no seu 
currículo a passagem pelo Cirque do 
Soleil.

“Desenvolvido na técnica do 
‘clown’ moderno, o espectáculo 
procura, através da ingenuidade, 
espontaneidade e imaginação, 
equacionar as inquietações do pú-
blico contemporâneo de todas as 
idades, devolvendo-lhe o desejo de 
sonhar e inventar histórias”, revelou 
a companhia, que é responsável pela 
programação do Teatro-Estúdio An-
tónio Assunção.

Já o mês de Outubro “estará reple-
to de espectáculos”, avança o Tea-

ALMADA

Comédia burlesca abre nova 
temporada no Teatro-Estúdio 
António Assunção

tro Extremo. Logo para o dia 2 está 
agendada a peça “Caminhos de Pan”, 
do Teatro Estúdio Fontenova Perfor-
mance, que tem como fio condutor 
“A Cruzada das Crianças II”, de Marcel 
Schwob.

Segue-se “A Estrada”, entre 9 e 10 
de Outubro, uma produção de A La-
garto Amarelo, que reflecte sobre a 
“contemporaneidade intrínseca na 
obra de Jack London” e o “novo lugar 
do Homem no seu meio ambiente”.

A programação continua entre os 
dias 15 e 17 com a “Borboleta”, da 
Cena Múltipla – O Mundo do Espec-
tátulo. A 23 e 24 será apresentada 
uma co-produção entre a Crème de 
la Crème e Eléctrica Producciones 
Culturales, com a estreia da peça "O 
Aviador e a Madrepérola", uma “relei-
tura sobre o feminino e o masculino”.

Para encerrar a programação de 
Outubro, nos dias 30 e 31, regressa 
ao palco a criação original “Mythos” 
do Teatro Extremo – um outro espec-
táculo de inspiração ‘clownesca’.

A companhia lembra, a concluir, 
que esta programação acontece de-
pois de um período de experiência 
com dois festivais que decorreram 
em Julho: o Sementes – Mostra In-
ternacional de Artes para o Pequeno 
Público e o Festival de Almada, onde 
“tudo funcionou sem problemas”. 
Lusa

JOSÉ FRADE
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Desporto

Miguel Nunes Azevedo

Presidente da mesa 
da AG garante que a 
reunião se vai realizar, 
mesmo que a presença 
dos sócios não seja 
autorizada

Numa altura em que cada vez mais 
sócios pedem uma reacção da direc-
ção e respostas às várias questões 
sobre o momento actual, Cândido 
Casimiro voltou a pronunciar-se so-
bre a necessidade de uma Assembleia 
Geral e garantiu que a reunião entre 
associados e órgãos sociais do Vitória 
vai ser convocada brevemente.

“A Assembleia Geral para discussão 
da actual situação do Vitória vai ser 
marcada, por iniciativa do presidente 
da Mesa da Assembleia Geral, depois 
de consultados os nossos advogados, 
por forma a que não interfira com os 
processos em curso e para não dar ar-
mas aos inimigos. Essa será realizada 
com a presença física dos associados, 
o mais desejável, após ser obtida a 
autorização e a definição das condi-
ções pelo Delegado de Saúde Regio-
nal. Não sendo tal possível, decorrerá 
com recurso a meios electrónicos, 
que estão a ser preparados”, asse-
gurou o responsável em comunicado. 

Em causa estão as várias questões 
levantadas pelos sócios, que conti-
nuam sem resposta do clube quanto 
ao momento atual, o futuro imediato 

CÂNDIDO CASIMIRO

“Meios electrónicos” 
garantem futura 
AG do Vitória 

e as consequências da queda à ter-
ceira divisão nacional. No entanto, 
Cândido Casimiro apela aos vito-
rianos que mantenham o clube nas 
contas da I Liga, pelo menos até ao 
início da mesma, e explica o porquê: 
“O Vitória, pelo menos, até ao dia 18, 
continua na I Liga porque nenhuma 
das muitas decisões da Liga transi-
tou em julgado, estando pendente 
de decisão nova providência cautelar. 
Gostaríamos que os vitorianos inte-
riorizassem este sentimento e que 
deixassem de pensar e escrever que 
o Vitória já está no Campeonato de 
Portugal, pois falta a decisão final dos 
tribunais. Não aceitamos este confor-
mismo e acreditamos que os tribunais 
estão em tempo de nos fazer justiça.”

O presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral deixou ainda o apelo a que 
os sócios paguem as quotas e revelou 
o início de uma campanha de solida-
riedade que visa “angariar os fundos 
necessários que permitam suportar 
os encargos com os processos judi-
ciais e outros, pendentes ou futuros, 
designadamente com despesas com 
custas, taxas de justiça e outras, ho-
norários de advogados, que envol-
vam o clube e/ou SAD, a realização 
de auditoria às contas do clube e da 
SAD e atender os casos de extrema 
necessidade, de qualquer secção ou 
organismo do clube”.

Começa a revolução no plantel
Conforme era esperado, vários jo-
gadores já começaram a deixar o 
Bonfim depois de confirmado que 
o Vitória não iria disputar a I Liga. 
Depois de Alex Freitas ser apresen-
tado no Casa Pia, no sábado Sílvio foi 
confirmado como reforço do V. Gui-
marães, Artur Jorge rumou ao Chipre 
para assinar pelo APOEL e Jubal (que 
terá terminado contrato no final da 
época passada) foi oficializado pelos 
franceses do Auxerre. Destaque ain-
da para João Tomaz, uma das figuras 
do sub-23 que renovou contrato na 
época passada e estava a ser dado 
como certo na equipa principal para 
2020/21, que também trocou Setúbal 
por Guimarães.Cândido Casimiro

Miguel Nunes Azevedo

Calendário da primeira 
fase do Campeonato 
de Portugal ditou 
deslocação sadina 
ao Alentejo na ronda 
inaugural

PRIMEIRA JORNADA DIA 20

Percurso dos sadinos na terceira 
divisão começa em Moura

O Vitória já conhece os destinos pa-
ra a primeira fase do Campeonato de 
Portugal. O emblema setubalense vai 
disputar a série H com 11 outros clu-
bes e a primeira jornada está marcada 
para dia 20, com a equipa sadina a 
ter pouco tempo para se preparar. 
O sorteio do calendário realizou-se 
na passada sexta-feira e ditou que 
o Moura seja o primeiro adversário 
neste regresso à terceira divisão. 

De acordo com o sorteio, a turma 
do Sado joga fora na jornada inau-
gural e, no primeiro jogo no Bonfim, 
receberá o Juventude de Évora, com 
o encontro marcado para dia 4 de 
Outubro. Seguem-se nas seguintes 
jornadas Moncarapachense (fora), 
Esperança de Lagos (casa), Olha-
nense (fora), Pinhalnovense (casa), 
Lusitano (fora), Armacenenses (ca-
sa), Amora (fora), Louletano (casa) 
e Mineiro Aljustrelense (fora), sendo 
que este último está marcado para 
10 de Janeiro. 

Deste primeiro sorteio, destaque 
para dois dérbis a nível regional e 
para a desistência já confirmada de 
um adversário. O Vitória vai defron-
tar Pinhalnovense e Amora, clubes 
do distrito de Setúbal, mas falhará 
os encontros com Olímpico do Mon-
tijo, Fabril ou Oriental Dragon, que 
embora pertençam à mesma região 
foram incluídos na série G. Já a de-
sistência mencionada é referente a 
Os Armacenenses, com a formação 
de Armação de Pêra (com a qual os 
setubalenses mediriam forças na 
8.ª jornada) a confirmar que não 
iria participar nesta edição da pro-
va, justificando a decisão com as 
“graves repercussões sociais e eco-
nómicas” resultantes da pandemia. 
A vaga terá de ser preenchida com 

Estádio do Bonfim recebe primeiro jogo no dia 4 de Outubro

DR

uma outra equipa, o que poderá 
inclusive ditar alterações na com-
posição das séries. 

Esta edição da terceira divisão 
nacional é a mais participada de 
sempre com 96 clubes e os moldes 
também mudam, para que sejam 
apurados os clubes que irão parti-
cipar na III Liga, que se estreará na 
próxima época. No fim desta fase 
inicial, o primeiro classificado de 
cada série conquistará um lugar no 
playoff de subida à II Liga e os clu-
bes que fiquem entre o segundo e o 
quinto lugar apuram-se para o playo-
ff de acesso à III Liga e garantem a 
permanência no Campeonato de 
Portugal, com os restantes a serem 
despromovidos aos distritais. 

Quanto ao Vitória, a inscrição foi 
aceite na véspera do sorteio, revelou 
o clube em comunicado. “Contamos 
apresentar em breve a nova equi-
pa técnica, a composição do nosso 
plantel e outros detalhes de como 
nos estamos a preparar para a épo-
ca desportiva 2020/21, sublinhan-
do que os treinos da nossa equipa 
principal foram retomados desde 
logo na passada sexta-feira, e têm 

decorrido diariamente no Estádio do 
Bonfim, com empenho e dedicação”, 
acrescentam os sadinos. Recorde-se 
que, simultaneamente, o clube irá 
ter uma equipa sénior a competir na 
II Distrital da AF Setúbal. 

Jogos do Vitória na Série H
1.ª jornada – 20 de Setembro - 

Moura - Vitória FC
2.ª jornada – 4 de Outubro - Vitória 

FC - Juventude
3.ª jornada – 18 de Outubro - Mon-

carapachense – Vitória FC
4.ª jornada – 25 de Outubro - Vitó-

ria FC – Esperança de Lagos
5.ª jornada – 1 de Novembro - 

Olhanense – Vitória FC
6.ª jornada – 8 de Novembro - Vi-

tória FC - Pinhalnovense
7.ª jornada – 29 de Novembro - 

Lusitano – Vitória FC
8.ª jornada – 6 de Dezembro - Vi-

tória FC - Armacenenses
9.ª jornada – 20 de Dezembro - 

Amora – Vitória FC
10.ª jornada – 3 de Janeiro - Vitória 

FC - Louletano
11.ª jornada – 10 de Janeiro - Minei-

ro Aljustrelense – Vitória FC
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da Boa Hora, treinos de captação, 
a partir das 19 horas desta 
segunda-feira, dia 7 de Setembro, 
para atletas nascidos nos anos 
de 1999, 2000, 2001 e 2002. 
Assim sendo, fica o convite do 
clube para todos os que mostrem 
interesse em o representar 

numa competição nova que 
está a despertar a curiosidade 
e o interesse de muitos clubes 
da região que possibilitam 
a continuidade da prática 
desportiva e proporcionam 
uma mais fácil integração nas 
respectivas equipas seniores.

Arrentela abre 
treinos de 
captação para 
a equipa de 
Sub-22

O Atlético Clube de Arrentela 
será um dos clubes participantes 
no campeonato de Sub-22 que 
a Associação de Futebol de 
Setúbal vai organizar nesta época 
desportiva de 2020/21. Neste 
sentido, o clube vai promover no 
seu parque desportivo, Campo 

PLANTEL AINDA EM CONSTRUÇÃO

ANDEBOL

Pinhalnovense começa 
esta manhã a preparação 
para a nova época

Almada Atlético Clube falha 
acesso à 1.ª Divisão Nacional

A equipa de futebol sénior do Clube 
Desportivo Pinhalnovense inicia a 
preparação para a nova época des-
portiva na próxima segunda-feira no 
Campo Santos Jorge, pelas 9h 30m.

Estes treinos são abertos a jogado-
res que se encontrem sem clube e se 
mostrem disponíveis para represen-
tarem o clube que disputa o Campeo-
nato de Portugal. Fica entretanto a 
indicação que, por forma a cumprir 
as regras de segurança, é necessário 
levar equipamento.

Os treinos decorrem sob o co-
mando técnico de Marco Bicho 
(ex-Fátima), o treinador escolhido 
para orientar a equipa nesta época 
de 2020/21. Hugo Pacheco, Miguel 
Gouveia e Ricardo Cerqueira são os 
treinadores adjuntos, Nuno Monteiro 
o treinador de guarda-redes e Ricardo 
Fernandes o preparador físico.

Relativamente ao plantel, que ain-
da não está completo, ultimamente 

O Almada Atlético Clube falhou a 
subida à 1.ª Divisão Nacional de An-
debol ao concluir a prova de acesso, 
disputada no Pavilhão Municipal da 
Nazaré, em último lugar, após as der-
rotas sofridas com a Sanjoanense por 
28-19 e com o Póvoa Andebol Clube 
por 36-17. 

No jogo com a equipa de S. João 
da Madeira os almadenses bate-
ram-se bem na primeira parte, 
apesar de terem ido para o inter-
valo a perder por 8-12. Na segunda 
parte, a equipa almadense arriscou 
na tentativa de recuperar a desvan-
tagem mas acabou por complicar 
a sua tarefa cometendo alguns 
deslizes na sua zona defensiva e 
também na vertente ofensiva, so-
bretudo na concretização. Com a 
vitória alcançada a Sanjoanense, 
que havia perdido na véspera com 
o Póvoa, garantiu desde logo (33 

entraram dois jogadores, o guarda-
-redes Sandro Gomes (ex-At. Malvei-
ra) e Celestino (ex-Desp. Fabril). Nes-
ta altura, a composição é a seguinte:

Guarda-redes: Rodrigo Coelho, 
Francisco Pardana (ex- Desp. Fabril) 
e Sandro Gomes (ex-At. Malveira)

Defesas: Alain Pilar, Obi (ex-Aljus-
trelense), Marco Gomes (ex-Sintra 
Football), Márcio Delgado (ex-Águas 
de Moura), Bruno Jesus (ex- Olímpico 
do Montijo), Luís Lucas (ex-Oriental)

Médios: André Soares, Flávio Pa-
termeu, João Pendão, Miguel Pires 
(ex-Olímpico do Montijo), Celestino 
(ex-Desp. Fabril)

Avançados: Leandro Morais, Tiago 
Correia (ex-júnior), Márcio Fernandes 
(ex-Olímpico do Montijo) e Diogo Ta-
vares (ex-Oriental).

A primeira jornada do Campeonato 
de Portugal realiza-se no dia 20 de 
Setembro.
J.P.

anos depois) a subida de divisão en-
quanto os almadenses ficaram com 
a tarefa muito complicada porque 
precisavam de vencer o Póvoa, por 
margem dilatada. 

As dificuldades esperadas aca-
baram por acontecer porque os 
almadenses nunca conseguiram 
contrariar a mais-valia da equipa 
poveira, que ao intervalo vencia já 
por 15-5. Na segunda parte o Alma-
da entrou melhor mas a tendência 
do jogo manteve-se e o marcador 
foi evoluindo de forma negativa pa-
ra a equipa da cidade do Cristo-Rei 
que acabou por sofrer uma derrota 
bastante pesada (36-17). 

O Póvoa Andebol Clube e a San-
joanense subiram ao principal esca-
lão do andebol nacional e o Almada 
vai agora competir no Campeonato 
Nacional da 2.ª Divisão.
J.P.

José Pina

Oriental Dragon, 
Olímpico do Montijo e 
Desportivo Fabril foram 
colocados na série G 
e Pinhalnovense, 
Amora e Vitória Futebol 
Clube na Série H

CAMPEONATO PORTUGAL JÁ FOI SORTEADO

Competição conta com 
seis clubes representantes 
da região de Setúbal

Os clubes participantes no Cam-
peonato de Portugal já conhecem o 
calendário para a nova época despor-
tiva. Depois de muitas dúvidas e in-
certezas face a algumas desistências 
a Federação Portuguesa de Futebol 
anunciou a composição das séries e 
no mesmo dia procedeu à realização 
do sorteio onde participaram Oriental 
Dragon, Olímpico do Montijo e Des-
portivo Fabril que foram colocados 
na série G e Pinhalnovense, Amora 
e Vitória Futebol Clube que ficaram 
integrados na Série H.

A competição que será disputada 
por 96 clubes distribuídos por oito 
séries tem início agendado para 20 de 
Setembro, terminando a 3 de Abril. A 
segunda fase começará a 18 de Abril e 
prolonga-se até 22 de Maio. A final da 
prova está marcada para 30 de Maio.

Durante o sorteio foi explicado 
que, caso seja imposta, por decisão 
judicial, a alteração da composição do 
Campeonato de Portugal, será efec-
tuada nova redistribuição geográfica 
dos clubes pelas séries. O novo clube, 
incluído na série respectiva, ocupa o 
lugar do clube que viu a sua posição 
nas séries ser alterada, e assim suces-
sivamente, até ser ocupado o lugar 
do clube que deixou de participar na 
competição, não sendo necessário 
realizar novo sorteio.

No que respeita aos clubes da re-
gião será de salientar o facto de ape-
nas dois, Oriental Dragon e Pinhal-
novense, começarem o campeonato 

Prova tem início marcado para dia 20 deste mês

DR

a jogar em casa, o Oriental Dragon 
com o Belenenses “B” e o Pinhalno-
vense com o Lusitano de Évora. Os 
restantes jogam todos na condição 
de visitante, o Olímpico nos Açores 
com o Praiense, o Desportivo Fabril 
em Massamá com o Real, o Amora em 
Lagos com o Esperança e o Vitória FC 
no Alentejo com o Moura.

Quadro completo de jogos na pri-
meira jornada:

Série G: Oriental Dragon – Bele-
nenses ”B”; Praiense – Olímpico do 
Montijo; Oriental – Sporting “B”; Real 
– Desportivo Fabril; Ideal – Rabo de 
Peixe; Fontinhas – Estrela Football.

Serie H: Pinhalnovense – Lusitano 
de Évora; Olhanense – Armacenen-
ses; Esperança de Lagos – Amora; 
Moncarapachense – Louletano; Ju-
ventude de Évora – Aljustrelense; 
Moura – Vitória FC. 

No que respeita a confrontos direc-
tos, na Série G, o Olímpico do Monti-

jo – Oriental Dragon realiza-se a 4 de 
Outubro na 2.ª jornada, o Desportivo 
Fabril – Oriental Dragon, no dia 25 de 
Outubro (4.ª jornada) e o Desportivo 
Fabril – Olímpico do Montijo no dia 8 
de Novembro (6.ª jornada).

Na Série H, o primeiro confronto 
entre equipas da região é o Pinhalno-
vense – Amora na 3.ª jornada que se 
disputa a 8 de Outubro, depois temos 
o Vitória FC – Pinhalnovense na 6.ª 
jornada a 8 de Novembro e finalmen-
te o Amora – Vitória FC na 9.ª jornada 
a 20 de Dezembro.

No mesmo dia em que se reali-
zou o sorteio, “Os Armacenenses” 
comunicaram a sua desistência do 
campeonato por falta de condições 
económicas, devido à pandemia. A 
decisão, tomada por unanimidade, 
foi divulgada pelo clube algarvio em 
comunicado, após reunião efectua-
da com todos os órgãos sociais do 
clube. 



06:30 ~ 3.0 m ~ Preia-mar
12:30 ~1.0 m ~ Baixa-mar
18:46 ~ 3.0 m ~ Preia-mar
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DA06:04 ~ 2.9 m ~ Preia-mar 

12:03 ~ 1.1 m ~ Baixa-mar
18:21 ~ 3.0 m ~ Preia-mar

06:04 ~ 2.9 m ~ Preia-mar 
02:03 ~ 1.1 m ~ Baixa-mar 
18:21 ~ 3.0 m ~ Preia-mar

00:08 ~ 0.9m ~ Baixa-mar
06:51 ~ 3.3 m ~ Preia-mar 
12:22 ~ 1.0 m ~ Baixa-mar 
19:06 ~ 3.3 m ~ Preia-mar 
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