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Abertura

A 25 de Julho de 2017, o movi-
mento associativo concelhio 
dava as mãos numa iniciativa 
galvanizadora e agregadora 

na defesa, valorização e qualificação 
das associações, coletividades e clubes: 
fundava-se a Associação das Coletivida-
des do Concelho de Setúbal (ACCSet).

Nesta complexa teia de desafios e 
oportunidades, a ACCSet é hoje uma 
estrutura sólida, conhecedora da rea-
lidade associativa local, reivindicativa, 
dinâmica e apostada na defesa do 
movimento associativo, valorizando o 
seu papel de afirmação identitária, na 
coesão territorial e social e na promoção 
desportiva, cultural, recreativa e social.

Quatro anos depois muita coisa acon-
teceu, como reuniões de proximidade 
com as colectividades, mostra jogos tra-
dicionais escolas/colectividades, pales-
tra "Movimento Associativo no Comba-
te à Ditadura”, acção “Salvaguarda dos 
Arquivos Associativos”, Regulamento 
Geral Interno da ACCSet (é um poder de 
auto-regulamentação da associação), 
felicitação às colectividades filiadas por 
ocasião dos seus aniversários, presença 
nas sessões solenes das filiadas, inte-
gração dos órgãos sociais da Federa-
ção Portuguesa dos Jogos Tradicionais, 
edição da publicação on-line “Universo 
Associativo”, espaço associativo cedi-
do pela Câmara Municipal de Setúbal, 
é uma estrutura descentralizada e autó-
noma de novo tipo, uma vez que repre-
senta e desenvolve outros projetos da 
Confederação Portuguesa das Colecti-
vidades, dinamização de iniciativas nas 
comemorações do 25 de Abril, 1º Maio, 
Dia Nacional das Coletividades, Dia de 
Bocage e da Cidade de Setúbal, celebra-
ção do protocolo de colaboração com a 
Junta de Freguesia de Pontes, Gâmbia 
e Alto da Guerra para a capacitação dos 
dirigentes associativos.

Apresentámos também contributos, 

ACCSet : quatro anos depois muita coisa 
aconteceu. Unir para melhor servir

OPINIÃO

Nuno Guerreiro Soares

junto do executivo do Município de Se-
túbal, e que foram bem acolhidos, para 
a Carta do Associativismo Local, Conse-
lho/Fórum Municipal do Associativismo 
Local, Estatuto do Dirigente Associativo 
Local, Guia/Manual Prático do Dirigente 
Associativo Local, Portal do Associati-
vismo no site do Município de Setúbal, 
dinamização de jogos tradicionais nas 
escolas e colectividades. 

Estabelecemos um protocolo de co-
laboração com o Instituto Politécnico 
de Setúbal para actividades formativas 
e pré-profissionais, realização de está-
gios, estudos e investigação, projectos 
de inovação e bolsas de estudo, assim 
como uma parceria com o jornal O SE-
TUBALENSE.

Mais do que um referencial de boas 
práticas associativas, reconhecida e 
prestigiada, queremos a ser uma mais-
-valia para as associações, coletividades 
e clubes do concelho, com a vontade 
coletiva de unir para melhor servir a 
comunidade.

Em final de mandato 2017/2020 (três 
anos), fazemos um balanço positivo.

Vamos candidatar-nos novamente, 
nas eleições no próximo dia 03 de Ou-
tubro, para o mandato 2020/2023.

A associação concelhia deve ter o 
devido prestígio no movimento asso-
ciativo. Apostar mais na formação dos 
dirigentes e na proximidade com as co-
lectividades, na auscultação dos seus 
problemas e dificuldades, tentar junto 
do poder local encontrar solução para 
os mesmos, criando sinergias e aprovei-
tando os recursos existentes. A nossa 
filosofia baseia-se na honestidade, na 
competência e no trabalho. O objetivo 
foi tentar fazer um trabalho honesto e 
de aproximação às colectividades, asso-
ciações clubes, partindo do princípio de 
que o associativismo é um movimento 
para que o mundo seja melhor.
Presidente da ACCSet

Francisco Rodrigues 
dos Santos visitou lar da 
Misericórdia do Montijo

COVID-19

Líder do CDS-PP diz que 
"incompetência do Governo 
também é ameaça para os lares"

O presidente do CDS-PP, Francisco 
Rodrigues do Santos, afirmou ontem 
no Montijo que "a incompetência" 
do Governo no acompanhamento 
dos lares de idosos também é uma 
ameaça para aquelas instituições, tal 
como o vírus da covid-19.

“Nós entendemos que o vírus é 
uma ameaça, mas a incompetência 
do governo também é”, disse à agên-
cia Lusa o líder do CDS-PP, após uma 
visita ao lar de idosos da Santa Casa 
da Misericórdia do Montijo, institui-
ção com 70 utentes que considerou 
ser “um bom exemplo do tratamen-
to que deve ser dado à população 
sénior, apesar dos parcos apoios do 
Estado”.

LUSA

“O que temos visto é um Estado 
cuja negligência grosseira se vai de-
mitindo das suas responsabilidades 
nestas instituições, o que demons-
tra a decadência moral do estado a 
que chegámos nesta pandemia e a 
ocorrência de verdadeiros crimes 
humanitários”, acrescentou.

Francisco Rodrigues dos Santos 
considera que o Governo “está a fa-
zer pouco e a apoiar com meios mui-
to escassos estas instituições [lares 
de idosos]” e lembra que "quarenta 
por cento das mortes por covid-19 
em Portugal ocorreram em lares de 
idosos", que apresentam um “quadro 
geral da pandemia bastante preocu-
pante” e onde há actualmente “mais 
de 70 surtos activos”.

 Embora sem conhecer ainda as 
medidas de contingência aprova-
das no Conselho de Ministros desta 
quinta-feira, Francisco Rodrigues do 
Santos defendeu, no entanto, que 

o Governo, “mais do que estar a in-
ventar categorias e caixinhas para o 
estado em que o país actualmente 
vive, precisa é de iniciar um plano de 
prevenção nacional que evite uma 
segunda vaga [da pandemia] e que, 
sobretudo, não torne necessários 
novos constrangimentos na econo-
mia, que o país não vai suportar”.

“Há um sem número de activi-
dades que não puderam retomar, 
porque não têm as suas orientações 
técnicas de saúde pública desenha-
das pela parte do governo, o que é 
verdadeiramente inadmissível. Nós 
não podemos paralisar com o medo 
do vírus. Temos de retomar a nor-
malidade, com uma convivência 
com esta situação pandémica, que 
compatibilize os deveres de segu-
rança individuais e colectivos com as 
responsabilidades de saúde pública", 
concluiu o líder do CDS-PP.
Lusa

empresa portuguesa, entretanto 
adquirida por uma multinacional 
chinesa”, no qual “os desafios 
do cargo, as relações familiares 
e as reviravoltas da vida são os 
ingredientes principais”, explica a 
Câmara Municipal do Montijo em 
comunicado. 

João Barbosa 
apresenta 
quinta--feira 
“Vidas sem Vida” 
no Montijo

O escritor João Barbosa vai 
apresentar o seu mais recente 
livro, “Vidas sem Vida”, na 
próxima quinta-feira, dia 17, no 
Jardim Casa Mora, Montijo, pelas 
18h00. Trata-se de um romance 
que “conta a história de um 
alto quadro dirigente de uma 
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Durante a viagem até ao Algarve, 
onde os 'azuis' vão disputar um 
jogo de pré-temporada com o 
Portimonense, a comitiva almoçou 
em Grândola, após o presidente 
do Belenenses SAD, Rui Pedro 
Soares, ter confirmado, em 19 
de Agosto, querer construir um 

centro de estágio “de excelência” 
e fixar-se no município. Presente 
no almoço esteve o presidente 
da autarquia, António Figueira 
Mendes, que acolheu e agraciou 
todos os elementos da comitiva, 
liderada pelo presidente e pelo 
treinador Petit.

Belenenses SAD 
recebido em 
Grândola pelo 
presidente do 
município

O plantel e estrutura do 
Belenenses SAD, da I Liga 
portuguesa de futebol, foram 
ontem recebidos pelo presidente 
da Câmara Municipal de Grândola, 
local pretendido para a construção 
de um centro de estágio, com 
as negociações a decorrerem. 

Rogério Matos

Sara Furtado começou 
a ser julgada. Nega ter 
tentado “desfazer-se” 
do bebé, em Novembro 
de 2019

Sara Furtado começou a ser julgada 
por homicídio qualificado tentado 
em Lisboa por ter colocado o pró-
prio bebé num ecoponto após o 
nascimento numa madrugada fria 
de Novembro de 2019. A história da 
sem-abrigo cabo-verdiana passou 
pelo Barreiro, onde saiu de casa da 
mãe em Janeiro desse ano porque 
esta mandou-a trabalhar.

Sara Furtado, hoje com 24 anos, 
contou esta terça-feira em tribunal 
que chegou a Portugal dois anos an-
tes para a casa da mãe, no Barreiro, e 
estudava nas Novas Oportunidades. 
“Chateei-me porque a minha mãe 
quis que eu para além de estudar 
trabalhasse e então saí de casa”. Foi 
viver para a Amadora com o então 
namorado e pai da criança e come-
çou a trabalhar num lar, até Maio. 
“Despedi-me porque dava muito 
trabalho”, disse. O juiz interpelou: 
“mas saiu de casa da mãe porque não 
queria trabalhar e foi trabalhar?”. Sa-
ra simplesmente anuiu.

A acusada disse estar a morar na 
rua desde Junho de 2019, quando 
saiu da casa duma amiga depois do 
então namorado ter saído do país e 
nunca mais saber dele. Apenas sabe 
que se chama “Sócrates”.

Sara começou a viver em Santa 
Apolónia com um sem-abrigo, numa 
tenda, e foi apenas aos sete meses, 
numa consulta, que descobriu que 
estava grávida. Escondeu a gravidez, 
disse que tinha gases e que sofria 
de obstipação. “Escondi a gravidez 
porque tinha vergonha de estar grá-

BARREIRO

Mulher que deitou 
bebé em ecoponto saiu 
de casa porque a mãe 
a mandou trabalhar

vida, a viver na rua num mundo com 
muitos homens e tinha medo que 
o homem com quem morava numa 
tenda me pusesse na rua”, afirmou 
Sara. A arguida admitiu que quan-
do soube que ia ser mãe, aos sete 
meses de gravidez, que queria ter 
o filho. “Queria criá-lo e esperei que 
as coisas melhorassem, mas não 
aconteceu".

A mulher chorou perante as per-
guntas do colectivo de juízes que a 
confrontavam com as contradições 
do discurso. “Se a senhora o queria 
criar, mas ocultava a gravidez por ter 
vergonha do que podiam pensar na 
rua, qual o seu plano? Aparecer na 
rua com um filho e dizer que afinal 
não eram gases?”, questionou o pre-
sidente do colectivo de juízes. “No 
momento em que nasceu, assustei-
-me”, justificou. O juiz contrapôs: 
“A senhora pegou num saco do lixo, 
deu à luz, colocou o bebé no saco 
e colocou-o no ecoponto”. Logo 
questionou e respondeu de segui-
da: “quando alguém coloca algo no 
lixo é para quê? Para desfazer-se”. 
Sara alegou estar desesperada nesse 
momento, mas negou ter querido 
“desfazer-se” do bebé.

O MP considera que Sara teve o 
bebé na madrugada do dia quatro 
e este foi só encontrado na tarde 
de dia cinco de Novembro, 37 ho-
ras depois. Sara desmente, diz que 
o deixou na madrugada do mesmo 
dia em que foi encontrado. O bebé 
sobreviveu durante as 36 horas 
que o MP considera ter estado no 
lixo graças ao saco de plástico onde 
Sara o colocou e por estar dentro do 
ecoponto, abrigado das condições 
atmosféricas. Foi entregue a uma 
família de acolhimento de Lisboa. 
A mãe de Sara, a viver no Barreiro, 
tinha admitido em Novembro, ao 
Sexta às 9, que queria ficar com o 
bebé, mas não foi possível perceber 
se algum processo deu entrada no 
tribunal para esse efeito.

Humberto Lameiras

A complexidade da 
decisão e o grande 
tamanho dos dossiers 
apresentados está 
a levar à demora da 
decisão do júri

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Vencedores do concurso 
para novos transportes serão 
conhecidos na próxima semana

O júri do concurso lançado pela Área 
Metropolitana de Lisboa para conces-
são do novo serviço com reforço de 
transportes públicos nos 18 conce-
lhos do seu território, começou esta 
semana a analisar as candidaturas 
apresentadas por sete operadores, 
mas só deverá anunciar resultados 
na próxima semana.

O SETUBALENSE sabe que o re-
sultado deste trabalho de avaliação, 
que chegou a estar previsto para ser 
conhecido ontem, está a ser mais de-
morado devido ao grande volume de 
dossiers apresentados pelos candi-
datos, e pela complexidade que esta 
análise obriga.

Há ainda a considerar que depois 
da avaliação e classificação emanada 
pelo júri, as operadoras concorrentes 
aos quatro lotes que constituem o 
concurso promovido pela Área Me-
tropolitana de Lisboa, ainda terão 
oportunidade de procurar esclareci-
mentos ou avançar com contestação. 
Contudo, está previsto que os novos 
operadores de transportes estejam 
no terreno até ao final de 2021.

Entretanto, tem-se comentado 
que a operadora Transportes Sul do 
Tejo, que actualmente opera na área 
urbana dos concelhos da península 
de Setúbal, terá apresentado apenas 
candidatura ao lote 3, relativo aos 
concelhos de Almada, Seixal, Sesim-
bra e Barreiro, com ligações a Lisboa 
e ao exterior da Área Metropolitana 
de Lisboa. Um assunto sobre o qual a 
empresa controlada pela Arriva nada 
adianta, mas é quase certo que pode-
rá estar no seu alinhamento.

Pelo meio surgiu a questão sobre a 
cedência de terreno por parte da Câ-

A TST poderá ter-se candidatado apenas ao lote 3 

DR

ria sobre a qual a Câmara de Setúbal 
não se pronuncia.

Segundo já adiantou o Jornal Eco-
nómico, ao lote 3 apresentaram-se 
quatro operadoras; para além da 
TST, concorreram ainda a Autoviação 
Cura, do Grupo Cura, a A. Costa Reis 
& Filhos, do Grupo Espírito Santo; 
e a Nex Continental, participada da 
National Express.

Ao lote 4, também referente à 
margem sul, foram apresentadas 
duas propostas, a da Guanaurb, per-
tencente ao Grupo Vimeca/Scoturb 
e a Nex Continental.

mara de Setúbal, aprovada na última 
reunião do executivo, à Transportes 
Sul do Tejo para construir um equipa-
mento de serviço complementar ao 
novo Terminal Interface da cidade, 
terreno este junto do Parque Urbano 
da Várzea. 

Ora se a operadora, porventura, 
não se candidatou ao lote 4, relativo 
a Alcochete, Moita, Montijo, Palmela, 
Setúbal, incluindo ligações ao Bar-
reiro, Setúbal e exterior da Área Me-
tropolitana de Lisboa, fica a questão 
sobre qual o uso que vai dar a este 
equipamento a construir. Uma maté-
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Setúbal

Ana Martins Ventura

Projeto KABADA estará 
em desenvolvimento 
até 2022

EMPREENDEDORISMO

Politécnico de Setúbal desenvolve ferramenta 
digital para avaliar modelos de negócio

O Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) integra o consórcio de sete par-
ceiros que estão a desenvolver uma 
ferramenta digital para avaliação de 
novas ideias de negócio, da qual po-
derão beneficiar novos empreende-
dores, vindos do meio académico ou 
das suas comunidades de influência.

Um trabalho realizado no âmbito 
do “projeto KABADA - Knowledge 
Alliance of Business Idea Assessment: 
Digital Approach, que decorrerá até 
Outubro de 2022”, revela o IPS em 
comunicado.

Coordenado pela BA School of 
Business and Finance da Letónia, 
para além do IPS, o consórcio reúne 
instituições de ensino superior da Re-
pública Checa, Lituânia e Itália, assim 
como parceiros empresariais.

Financiado pelo Programa Eras-
mus+, o KABADA tem como grandes 
objectivos “o desenvolvimento de 
uma mentalidade empreendedora 
junto de investigadores, estudan-
tes e docentes”, que contribuirá para 

Consórcio de sete parceiros vai aplicar Inteligência Artificial à avaliação de negócios

FOTÓGRAFO

tando uma aprendizagem interativa 
sobre o processo de criação de um 
plano de negócios e o seu impacto”.

Luísa Carvalho, docente da Escola 
Superior de Ciências Empresariais 
(ESCE/IPS) e coordenadora da equipa 
de investigadores do IPS que está a 
trabalhar neste projeto, explica que o 
resultado final do projecto “será uma 
ferramenta que inclui algoritmos de 

Inteligência Artificia, que permitirá 
ajudar os empreendedores a avalia-
rem a sua ideia de negócio”.

“Na prática, os utilizadores preen-
chem um conjunto de campos e a 
ferramenta promove um conjunto 
de avaliações baseadas em indica-
dores que podem ajudar a identificar 
riscos e a aferir o eventual sucesso 
do projeto”.

Simão Simões, atleta de remo do Clu-
be Naval Setubalense, sagrou-se vice-
-campeão europeu de Sub-23, durante 
os Campeonatos Europeus, que decor-
reram na cidade de Duisburg na Alema-

CLUBE NAVAL SETUBALENSE 

Simão Simões conquista lugar de vice-campeão europeu sub-23

nha e durante os quais representou a 
Selecção Portuguesa de Remo.

O atleta alcançou esta classifica-
ção lado-a-lado com Tomás Barreto, 
do Real Clube Fluvial Portuense, na 
embarcação 2- LM Light Weight (ca-
tegoria de Pesos Ligeiros).

Também em representação do clu-
be e da Selecção Portuguesa de Remo 
Sub-23, o atleta Dinis Costa brilhou ao 
conquistar o 2º lugar na Final B, em 
embarcação 1X Light Weight (cate-
goria de Pesos Ligeiros).

As provas tiveram início a 5 de Se-
tembro com as eliminatórias durante 

as quais Simão Simões e o seu colega 
de embarcação ficaram em 2ª lugar, 
“tendo que ir à fase seguinte de re-
pescagem, onde conseguiram ven-
cer, deixando para trás a Alemanha, 
Moldávia, Áustria e Hungria”, destaca 
o Clube Naval Setubalense.

Com este resultado a dupla con-
seguiu alcançar um lugar na Final A, 
disputada a 6 de Setembro, “onde, e 
com uma espetacular prestação, após 
os primeiros 1000 metros”, alcançaram 
os atletas das selecções da  Ucrânia e 
Alemanha, conquistando assim o título 
de vice-ampeões europeus na catego-

ria Sub-23/2-LM Light Weight Masculi-
nos com o tempo de 6:57.51 segundos.

O atleta Dinis Costa, através da sua 
prestação em embarcação 1X Light Wei-
ght (categoria de Pesos Ligeiros) passou 
à semi-final A/B, na qual alcançou o 4º 
lugar, tendo sido somente por uma po-
sição que falhou o acesso à Final A.

Ainda assim, na Final B, Dinis Costa 
conseguiu o 2º lugar com o tempo de 
7:18.57 segundos. Um tempo que ape-
nas foi alcançado pelo atleta da Alema-
nha permitindo-lhe ficar à frente da 
França, Áustria, Rússia e Letónia e em 
8º lugar na geral da referida categoria.

EM PALCO
Comemorações 
bocageanas 
com Orquestra 
Metropolitana
de Lisboa
e Tito Paris

As Comemorações Bocageanas 
2020, que celebram a cidade, vida e 
obra do poeta Bocage, trazem ao pla-
co do Fórum Luísa Todi a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa e Tito Paris 
em dois espectáculos diferentes, 
que preenchem as noites de sábado 
e segunda-feira.

Amanhã, a Orquestra Metropolita-
na de Lisboa e o flautista Nuno Inácio 
apresentam, pelas 21h00, “Giochi di 
Uccelli”, na tradução livre “Jogos de 
Pássaros”. Um concerto para flauta e 
orquestra, da autoria do compositor 
Sérgio Azevedo, que será dirigido 
pelo maestro Pedro Amaral.

Para as plateias os bilhetes têm 
um custo de 15,00 Euros e no bal-
cão 12,00 Euros. As reservas podem 
ser feitas através do endereço de 
correio electrónico bilheteira.fmlt@
mun-setubal.pt .

Na noite de segunda-feira, véspera 
de feriado municipal, é a vez de Tito 
Paris subir ao palco do Fórum Muni-
cipal Luísa Todi, pelas 21h30.

Nome grande da música cabo-
-verdiana, Tito Paris nasceu no 
Mindelo, na ilha de São Vicente, a 
30 de Maio de 1963. Aos 19 anos 
rumou a Lisboa, a convite de Bana, 
para integrar o grupo Voz de Cabo 
Verde. Em 1995 lançou o seu pri-
meiro disco de estúdio, “Dança Ma 
Mi Criola”. Depois vieram “Graça De 
Tchega”, em 1996, e “Guilhermina”, 
em 2002.

Em 2017, Tito Paris foi condeco-
rado com o grau de Comendador da 
Ordem do Mérito pelo Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
No mesmo ano regressou aos palcos 
com o álbum “Mim Ê Bô”, que contou 
com a participação de Bana, Boss AC 
e Zeca Baleiro.

Apesar deste espectáculo ter en-
trada gratuita, as reservas também 
devem ser feitas através do correio 
eletrónico bilheteira.fmlt@mun-
-setubal.pt .

Ana Martins Ventura

“a diminuição da taxa de insucesso 
dos novos negócios e o aumento do 
número de empreendedores bem-
-sucedidos”.

Nos objectivos do KABADA inclui-
-se também uma nova abordagem no 
ensino da Gestão e do Empreendedo-
rismo, uma vez que o protótipo em 
a ser desenvolvido “passará a incor-
porar os planos de estudo, possibili-

Nos Campeonatos 
Europeus de Remo 
Dinis Costa também 
se destacou em 
representação da selecção 
nacional e do CNS
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os dias” e tem ainda “plena 
confiança no projecto e nas 
entidades nele envolvidas” 
e que vai agora servir a 
população. Os CTT funcionam 
assim das 10h às 13h00 e das 
15h00 às 18h00, na Estrada de 
Santo Ovídio, n.º 127. 

CTT do Faralhão 
renascem
para servir
a população

Depois de meio ano de portas 
fechadas, os CTT do Faralhão 
voltam a abrir num novo local. 
A Junta de Freguesia do Sado 
“congratula-se pelo emprenho 
e acções desenvolvidas para 
que os CTT voltassem a prestar 
o serviço, necessário todos 

PUBLICIDADE

Não perca a Revista da Cidade 
com o seu jornal já
na próxima segunda-feira

Freguesia já investiu 
160 mil euros desde 
Março e o restante está 
já ‘guardado’. Auditório 
é destaque

OBRAS PÚBLICAS

São Sebastião com 
meio milhão de euros 
em investimentos
até final de 2020

A Junta de Freguesia de S. Sebastião 
anunciou que, no final deste ano, te-
rão sido injectados 500 mil euros na 
economia local. Este investimento é 
concretizado num investimento de 
160 mil euros em obras, isto desde 
Março, e ainda no lançamento de em-
preitadas no valor de 340 mil euros.

Os responsáveis pela zona des-
tacam os problemas causados pelo 
actual contexto, e pela pandemia Co-
vid-19, relativamente a desemprego 
e outros problemas socioeconómi-
cos, cumprindo assim as “orienta-
ções da Assembleia de Freguesia”, 
que “decidiu incrementar o investi-
mento público”.

Das empreitadas já lançadas, que 
perfazem um total de 160 mil euros, 
destaca-se o investimento na requa-
lificação e manutenção do parque 
escolar (55 mil euros) e algumas in-
tervenções na via pública (106 mil eu-

TRADIÇÃO

Encontro de sons filarmónicos amanhã
no Auditório José Afonso 

O Festival de Bandas Filarmónicas 
da Cidade de Setúbal, que se realiza 
já amanhã, tem o condão de juntar à 
cidade sadina as de Estremoz e Por-
talegre, naquele que se espera que 
seja um encontro cheio de bons sons.

O evento tem palco no Auditório 
José Afonso, a partir das 17h00, e é 
organizado pela Sociedade Musical 
Capricho Setubalense, que conta 
com apoio do município e da União 
de Freguesias de Setúbal.

A dar música aos presentes vão 
estar as bandas da Capricho, da So-
ciedade Filarmónica Luzitana, de 
Estremoz, e a Filarmónica do Crato, 
de Portalegre.

O 16.º Festival de Bandas Filarmó-

nicas da Cidade Setúbal está integra-
do nas Comemorações Bocageanas 
e “pretende divulgar o trabalho de-
senvolvido pelas bandas filarmóni-
cas portuguesas, constituídas por 
músicos amadores”.

O encontro musical terá as devi-
das medidas preventivas devido à 
pandemia Covid-19 e todas as infor-
mações estão ao dispor dos curiosos 
através do email dicul@mun-setu-
bal.pt. R.S.

ros). Aqui, incluem-se as aquisições de 
matérias primas e imobiliário urbano.

Até ao final de 2020 estão ainda 
previstos investimentos, novamente 
com incidência nas escolas e no espa-
ço público, mas ainda na edificação 
de um auditório, cujo concurso para a 
obra deverá ser lançado brevemente. 
Só esta iniciativa, que tem como prin-
cipais objectivos acolher iniciativas 
da comunidade escolar e também do 
movimento associativo, reflecte um 
investimento de 250 mil euros.

Nuno Costa, presidente da Junta 
de Freguesia de S. Sebastião, afirma 
que embora a realização de alguns 
destes investimentos estivesse já 
prevista para este altura, muitos 
foram antecipados, sendo outros 
“fruto da reorientação de priori-
dades do executivo que pretende 
com esta decisão ajudar a alavancar 
a economia local e promover uma 
redução do número de desem-
pregados e de trabalhadores em 
regime de lay-off”, refere a Junta 
de Freguesia de S. Sebastião em 
comunicado.

O autarca diz ainda que esta es-
tratégia “vai beneficiar as famílias e 
minorar as dificuldades sentidas pelo 
tecido empresarial da região”. R.S.

Assembleia de Freguesia apoia investimento para combater desemprego
Bandas de Setúbal, Estremoz e Portalegre actuam lado a lado

DR

DR

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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NA TERÇA-FEIRA
Junta inaugura 
exposição 
fotográfica para 
assinalar Dia 
da Freguesia

“Olhares sobre a Freguesia" intitula 
a exposição de fotografia que vai ser 
inaugurada na próxima terça-feira, 15, 
pela Junta de Montijo e Afonsoeiro 
para comemorar o Dia da Freguesia 
montijense. A inauguração simbólica 
da mostra, da autoria do FotoProject 
e de fotógrafos convidados, vai ter 
lugar pelas 18h00 no espaço exte-
rior da sede da Junta da União das 
Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, 
na Quinta do Páteo d' Água.

Segundo a autarquia, a exposição 
“pretende mostrar os diferentes olha-
res e visões que cada um tem sobre 
os lugares da freguesia, revelando 
simplesmente a essência, a emoção 
e, por diversas vezes, a história que 
um espaço ou um momento trans-
mitem”.

As fotografias “estarão expostas 
pelos diversos pontos de divulgação 
externa da Junta de Freguesia”, no 
âmbito da adaptação das comemo-
rações “às medidas de contingência 
impostas pela actual situação de pan-
demia”, explica a autarquia.

O FotoProject “nasceu de um 
sonho e tem como finalidade a di-
vulgação dos olhares de fotógrafos 
‘não profissionais’”, esclarece a Jun-
ta. “Este é um projecto de partilha, 
composto pelos fotógrafos Alexan-
dre Simões, Artur Fuste, Céu Simões, 
Gregz (Ricardo André), Henrique 
Pereira, Mara Vital, Marco Antunes, 
Marco Figueiredo, Miguel Cardoso e 
Miguel Pinto”, elenca. Carlos Caneira, 
Eduardo Martins e Pedro Moço são 
os fotógrafos convidados que parti-
cipam na exposição.

RECUSA DE AGENDAMENTO DE PROPOSTAENTRE OS DIAS 16 E 22
Vereação da CDU defende 
João Afonso e critica postura 
de Nuno Canta

Município assinala Semana 
Europeia da Mobilidade 
nas plataformas digitais

A vereação da CDU diz que o presi-
dente da Câmara Municipal do Mon-
tijo, Nuno Canta, praticou “abuso de 
poder” ao ter recusado agendar uma 
proposta do vereador do PSD, João 
Afonso. A proposta, para criação de 
um fundo de emergência habitacional, 
foi considerada “ilegal” pelo socialista 
e levou o social-democrata a anunciar 
que iria recorrer aos tribunais.

A Câmara Municipal do Montijo vai 
assinalar a Semana Europeia da Mobi-
lidade, entre 16 e 22 deste mês, com 
um conjunto de iniciativas online de 
sensibilização ambiental.

No site da autarquia, vão ser di-
vulgadas diariamente “sugestões de 
mobilidade suave” que podem ser 
adoptadas pelos munícipes, como 
“andar de bicicleta nas ciclovias, pas-

Em comunicado, os comunistas 
lembram que houve uma situação 
idêntica ocorrida no mandato ante-
rior e, tal como agora, opõem-se à 
decisão de Nuno Canta. 

E sublinham a concluir: “Já neste 
mandato denunciámos e suscitá-
mos, por obrigação legal, situações 
em que o presidente e a gestão PS 
actuam contra a lei”.

sear no Parque Municipal ou utilizar 
os transportes públicos”, revela a 
autarquia. Será ainda divulgado a 
PeddyApp, uma aplicação promo-
vida pela S.Energia que “incentiva os 
alunos a deslocarem-se a pé desde 
a sua casa até à escola, através de 
um registo dos trajectos efectua-
dos, competindo pela atribuição de 
prémios”.

Os independentes 
já preparam lista 
para as Autárquicas 
2021. Presidente da 
União Mutualista foi 
abordado. Mas não 
foi o único

PEDRO SANTOS REJEITA CONVITE

Movimento Montijo Primeiro avança 
com candidatura à Câmara Municipal

As autárquicas já mexem no concelho 
montijense. O Movimento Montijo 
Primeiro vai avançar com uma lista 
candidata à Câmara Municipal nas 
eleições do próximo ano. Pedro 
Santos, presidente da União Mutua-
lista Nossa Senhora da Conceição, foi 
convidado mas diz ter declinado o de-
safio para encabeçar a candidatura.

“Confirmo que o movimento con-
vidou-me e que não aceitei. Exacta-
mente para ser cabeça-de-lista”, disse 
Pedro Santos.

Nuno Canta à conversa com Pedro Santos na Casa da Criança 

DR

A versão da associação é, porém, 
ligeiramente diferente. “Falámos 
com várias pessoas, uma delas foi 
o Pedro Santos. Até hoje não res-
pondeu”, revelou Alcídio Torres, 
presidente do Movimento Montijo 
Primeiro. E ao mesmo tempo refor-
çou: “Sondámos quatro ou cinco 
pessoas, não apenas Pedro Santos, 
no sentido de depois decidirmos em 
função de quem possa apresentar 

mais condições de ganhar.”
O responsável justifica “a vontade 

existente" no seio da associação de 
independentes. “Porque não há al-
ternativas no Montijo. O poder é um 
poder arcaico, decadente, que cada 
vez revolta mais munícipes, porque 
não responde a nada, nem à higiene 
urbana. E a oposição é muito fraca”, 
considerou. “Achamos que temos 
de fazer alguma coisa pela cidada-

nia, com uma candidatura credível, 
forte e para ganhar”, juntou.

Paralelamente, Pedro Santos ne-
gou ter sido abordado em simultâ-
neo pelo Partido Socialista para in-
tegrar a lista que será liderada por 
Nuno Canta à Câmara Municipal. 
“Desminto. Ninguém falou comigo”, 
garantiu. O presidente da União Mu-
tualista não fecha, contudo, a porta 
a essa ou outras hipóteses. “Estarei 
sempre disponível para ajudar a 
minha terra. Mas neste momento o 
meu projecto é a União Mutualista. 
Encaro a possibilidade de integrar 
um projecto de solução para a cida-
de do Montijo. Não ponho de parte 
nem PS nem PSD nem outro partido 
qualquer. Mas só vou num projecto 
que ache que seja bom para a cida-
de do Montijo, com soluções, com 
conteúdo”, concluiu.

Pedro Santos integrou, como in-
dependente, a lista socialista enca-
beçada por Maria Amélia Antunes à 
presidência da Câmara Municipal do 
Montijo em 2009.

Na última reunião do executivo a proposta do PSD aqueceu o debate

Montijo apresenta uma vasta rede de ciclovias

DR

DR

Montijo que a socialista tinha ocupado 
o cargo de vogal no referido 
organismo.  Ivan Gonçalves, 
presidente da concelhia de 
Almada do PS, substituiu a 
montijense (que suspendeu 
o mandato de deputada) na 
bancada parlamentar. 

Catarina 
Marcelino 
nomeada vice- 
-presidente da 
Segurança Social

A montijense Catarina Marcelino 
já está a exercer funções no 
Instituto da Segurança Social 
(ISS). Foi nomeada, em regime 
de substituição, vice-presidente 
do ISS, ao contrário da notícia 
veiculada por O SETUBALENSE na 
edição de quarta-feira, a avançar 

Mário Rui Sobral

MIGUEL CARDOSO 
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Especial
Educação

DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA

------------------------------------- EDITAL N.º 92/2020 ---------------------------------------
----- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTIJO -------------------------------------------------------------------------------------------
----- TORNA PÚBLICO, que nos termos dos n.os 3, 4 e 5 do art.º 9.º, do "Regulamento 
Municipal de Remoção de Veículos Abandonados", aprovado na Reunião do Execu-
tivo Municipal de 31 de Julho de 2002 e ratificado na 2. ª reunião da 5. ª sessão ordinária 
da Assembleia Municipal realizada em 21 de dezembro de 2002, esta Câmara Municipal 
procedeu à remoção de veículos, dos locais onde se encontravam em situação de abando-
no e degradação na via pública. --------------------------------------------------------------------
--- ----------------------------- ASSIM SENDO INFORMA QUE: -----------------------------
----- Os veículos estão à guarda desta Autarquia, no Parque Municipal de Viaturas, sito 
no Parque de Exposições Acácio Dores, no Montijo. --------------------------------------------
 ----- Após notificação, registada com aviso de receção, os proprietários das viaturas a 
seguir enunciadas, veio as citadas notificações devolvidas por desconhecimento da atual 
morada e/ou motivos diversos. ---------------------------------------------------------------------
 ----- Os respetivos titulares devem, no prazo de 15 dias a contar da data da publicação do 
presente edital, e mediante o pagamento das despesas de remoção e depósito, sob pena de 
se considerarem abandonados, procederem ao levantamento dos seguintes veículos: ------

MATRÍCULA MARCA MODELO

74-56-PU DAEWOO MATIZ

39-GA-80 RENAULT KANGO

92-19-JU PEUGEOT 106

81-69-NA VOLKSWAGEN PASSAT

22-67-HB OPEL CORSA

42-32-RF FIAT UNO

52-62-HB OPEL CORSA

25-AL-41 CHRYSLER GRAND VOYAGER

98-97-JT FORD KA

17-07-EL OPEL ASTRA

55-44-SN AUDI A4

62-99-FC HYUNDAI ACCENT

87-46-HF CITROEN AX

91-74-DU OPEL CORSA

----- PARA CONSTAR, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos locais de estilo. ------------------------------------------------------------------------
----- E eu,                                                                     , Chefe da Divisão de Obras, Serviços 
Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida desta Câmara Municipal, o subscrevi. -------------

------------------- Paços do Município de Montijo, 31 de agosto de 2020 ---------------------

O Presidente da Câmara Municipal, 

NOVO CENTRO DE ESTUDOS NO MONTIJO

Nome: Centro Clínico e Pedagógico do Montijo
Proprietário: Susana Evaristo
Data de Abertura: 14 de Dezembro de 2019
Áreas Pedagógicas: Apoio ao estudo, Ocupação de Tempos Livres (OTL), Ensino Especial 
e Explicações.
Áreas Clínicas: Psicologia, Terapia da Fala, Psicomotricidade, Musicoterapia e Hipoterapia. 
O que distingue este espaço neste segmento de mercado: O espaço é um centro inclusivo, 
adaptado a todas as crianças e jovens, com ou sem Necessidades Educativas. Conta com uma 
equipa multidisciplinar de excelência, especializada em Perturbações do Neurodesenvolvi-
mento , do Comportamento e Emocionais. Utilizamos uma metodologia individualizada, 
seguindo um plano pedagógico e ou clínico individual, elaborado pelos professores e tera-
peutas, com base em avaliações realizadas a cada aluno. Privilegiamos também o espírito 
de entreajuda, entre os nossos alunos. Todos nós temos algo para ensinar e quando temos 
oportunidade de o fazer, senti-mo-nos gratos e motivados. Assim, juntos, profissionais, pais 
e criança ou jovem encontraremos o melhor caminho para termos crianças e jovens felizes 
e bem sucedidos. As nossas instalações são recentes, confortáveis e de grandes dimensões. 
Temos 220m2 de área coberta e um terraço com 150m2.

Super@ - Oficina de Estudo 
O Super@ é uma Oficina de Estudo que abriu as portas em setembro de 2013.
Sendo composto por uma equipa de professores/explicadores experientes, pretend-
emos ajudar os alunos a super@r as suas dificuldades e a alcançar os seus objetivos.
Porque não somos todos iguais, temos várias soluções à sua espera.
Temos para lhe oferecer:
Apoio ao estudo para o Ensino Básico e Secundário
Explicação individualizada presencial e online (do 1º ciclo ao Ensino Superior)
Preparação para exames
Português para Estrangeiros
Psicologia
Venha visitar-nos e conhecer a equipa e as instalações com as suas novas adap-
tações ao covid19. Estamos abertos de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 19:30 
e aos sábados, das 9:00 às 13:00. 
Praça dos Descobrimentos, 61
Afonsoeiro, 2870-091 Montijo
212311309/920010916
supera.montijo@hotmail.com

UNITED SCHOOL - CENTRO DE LINGUAS

Neste momento excecional que continuamos a viver, a United School agradece o contributo de 
todos. A transição rápida e eficiente para as aulas online não teria sido possível sem o empenho de 
alunos, pais, professores e equipa administrativa.

Numa altura de muitas incertezas e dificuldades foi com sucesso que, todos juntos, nos consegui-
mos adaptar obtendo resultados muito positivos. Estão de parabéns todos os nossos alunos que 
realizaram os Exames Cambridge English.Conseguiram obter uma taxa de 100% de sucesso. 

Obrigado a todos pela confiança e preferência, que nos incentiva a continuar a dar o nosso melhor.

Este ano letivo vamos continuar a administrar os nossos cursos,online ou nas nossas instalações do 
Montijo e na Charneca da Caparica, em parceria com o Colégio do Vale. Temos  cursos de línguas 
– Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano e Português para Estrangeiros -a partir dos 3 anos 
de idade, durante a semana ou aos sábados.
 
Continuamos a estar presentes em vários colégios, infantários e ATLs, bem como em empresas 
que pretendam ter aulas individuais ou em grupo.
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Montijo

Companhia do Pinhal Novo dá oxigénio 
ao arranque da nova temporada 
do Cinema Teatro Joaquim d'Almeida
A Projectos de Intervenção Artística apresenta 
amanhã a criação O2 em plena Praça da República. 
Figuras animadas, em andas e com máscaras 
“assustadoras”, vão estimular o público a reflectir 
sobre a relação entre o Homem e a natureza

ADELCHI ZILLER

Mário Rui Sobral

A cultura no Montijo está prestes 
a ganhar novo fôlego. Vai respirar 
melhor, já amanhã, a partir das 
21h30, com  a apresentação do 
espectáculo O2 que marca o 
arranque da nova temporada do 
Cinema Teatro Joaquim d' Almeida, 
em plena Praça da República.
Helena Oliveira, 37 anos, produtora 
da companhia pinhalnovense 
Projectos de Intervenção Artística 
(PIA), levanta a ponta do véu 
sobre a criação que nasceu 
em Macau e que é promovida 
pela Artemrede. O espectáculo 
carrega uma mensagem forte que 
estimula a reflexão. “Importante 
é percebermos a necessidade de 
preservação da natureza para que 
consigamos viver em simbiose e 
equilíbrio”, diz Helena Oliveira, que 
também veste a pele de intérprete 
nesta produção.
O2, oxigénio, dá nome a esta 
criação da PIA. Este espectáculo 
é de cortar a respiração?
É um pouco. Deixa-nos um pouco 
aflitos. Fomos convidados a fazer 
esta nova criação em Macau, 
onde vamos desde 2011. Foi na 
nossa última passagem por lá, 
em 2018. Trata-se de uma cidade 
muito intensa a níveis ambientais 
e acompanhámos uma evolução 
grave à medida que os anos 
foram passando. Trabalhamos 
e ensaiamos na rua e, às vezes, 
as condições nem permitiam 
o exercício físico, devido aos 
elevados níveis de poluição.
É então de cortar a respiração 
por  retratar o peso do 
desenvolvimento?
Sim, o peso da evolução, que 

Está nos vossos planos alguma 
criação a incidir sobre este 
contexto pandémico?
Já há obras relacionadas com esse 
tema. Temos em vista uma nova 
criação, mas não sei se abraçaremos 
esse caminho da pandemia. Mas, 
o O2 ainda tem muito para dar, até 
porque este ano não foi possível a 
sua internacionalização. Tínhamos 
algumas actuações agendadas que 
infelizmente foram canceladas.

está a danificar a saúde humana 
e ambiental. Achámos que para 
começar uma criação para Macau, 
esta teria de ser a incidência. 
Ou seja: um alerta para a 
problemática com o lixo e o 
plástico, mas a questão da 
qualidade do ar também é muito 
importante. Começámos a 
trabalhar com algumas pessoas 
de lá, onde fizemos a primeira 
apresentação de laboratório, e 
depois continuámos cá com o 
processo criativo, até que fizemos a 
estreia em casa, em Pinhal Novo, no 
Festival Internacional de Gigantes.
Além desse alerta e das 
máscaras assustadoras, que 
mais reserva este espectáculo 
ao público?
As máscaras não são nada 
assustadoras [risos]. Pretendem 
uniformizar um grupo, representam 
um pouco a sociedade. O que é 
assustador é a problemática em si, 
a mensagem, e não o espectáculo. 
Importante é percebermos a 
necessidade de preservação da 
natureza para que consigamos viver 
em simbiose e equilíbrio. O  público 
vai identificar todas as personagens, 
representativas desde a classe mais 
alta à mais baixa. Até que ponto 
é que integrar essas classes pode 
ajudar à sobrevivência, quando 
acaba o oxigénio, um bem essencial 
a todos?
As personagens vão surgir em 
andas e que mais?
Sim. Mas não podemos revelar 
muito mais. Olhe, vamos ter uma 
coisa muito importante: não 
usamos dinheiro, usamos umas 
notas. Essas notas, no final, ficam 
no chão para o público ficar com 
elas. Essa é que a mensagem final.
Como é que tem sido aceitação 

ENTREVISTA HELENA OLIVEIRA REALÇA MENSAGEM DO ESPECTÁCULO

do público a este trabalho?
Este ano com a pandemia 
temos muito menos pessoas. O 
ano passado tivemos grandes 
enchentes. É um espectáculo 
distinto dos outros. Estimula uma 
reflexão que não está tão distante 
daquilo que, nestes últimos seis 
meses, temos estado a viver.
Por onde vai passar ainda este 
espectáculo?
Esta sexta-feira [hoje] actuamos 

no Seixal e amanhã no Montijo. 
Seguem-se apresentações em 
Pombal e, depois, em Outubro, 
Lagos e Tomar. Mas vamos ver. A 
nossa luta em conseguir fazer os 
espectáculos não é apenas com a 
pandemia, é também com S. Pedro, 
é esperar que não chova, porque 
estamos a falar de actuações na 
rua. Agora com a Covid-19, de cada 
vez que conseguimos fazer um 
espectáculo já é uma vitória.
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AlcocheteA Câmara Municipal de Alcochete 
atribuiu ao Clube Taurino um 
apoio de actividade pontual no 
valor de 625 euros, no âmbito do 
Programa Municipal de Apoio 
Extraordinário ao Movimento 
Associativo. O montante concedido  
pretende  suportar, de acordo com 

Autarquia concede 
apoio de actividade 
pontual ao Clube Taurino 

comunicado da autarquia, “o hastear 
de bandeiras ao som do hino da 
Restauração cantado por crianças 
para assinalar a Restauração do 
concelho, a produção de um vídeo 
para comemorar a Queima do 
Judas e a saída dos Bate-Folhas e o 
Piquenique d’Ascensão”. 

Maria Carolina Coelho

Com 90 anos, 
representou no 
decorrer da sua vida 
as duas maiores 
colectividades de 
Alcochete

LUTO

Faleceu Carlos Almeida Lóia, figura 
importante para o movimento 
associativo do município 

Carlos Almeida Lóia, uma das figuras 
mais conhecidas em Alcochete, fa-
leceu na manhã da passada quarta-
-feira, aos 90 anos, no Centro Hospi-
talar Barreiro Montijo, depois de ter 
estado internado durante largo pe-
ríodo nesta unidade hospitalar. Pai 
de Carlos Lóia, treinador que subiu 
as equipas do Grupo desportivo Al-
cochetense e do Clube Olímpico do 
Montijo à 3.ª Divisão, Carlos Almei-
da Lóia dedicou grande parte da sua 
vida ao movimento associativo de 
Alcochete, representando as duas 
maiores colectividades do concelho. 
O corpo foi ontem cremado pelas 
11h00 no crematório da Quinta do 
Conde.

No Grupo Desportivo Alcocheten-
se, era o sócio activo n.º1, clube onde 
desempenhou, durante muitos anos, 
a função de massagista das camadas 

Com o objectivo de reforçar o con-
trolo de moscas, melgas, mosquitos, 
baratas, carraças, formigas, pulgas 
ou outras pragas que possam surgir 
nos espaços públicos do concelho, 
a Câmara Municipal de Alcochete 
colocou em prática no início desta 
semana mais uma campanha de de-
sinsectização. 

“Os tratamentos foram efectuados 

Carlos Almeida Lóia

DR

jovens. Na Sociedade Imparcial 15 de 
Janeiro de 1898, da qual também era 
sócio, foi, para além de músico du-
rante 40 anos, instrutor de música 
ao longo de três décadas.

As duas colectividades manifes-
taram o pesar e assinalaram o luto 
através de uma publicação na página 
que administram, respectivamente, 
na rede social Facebook. “O nosso 
emblema e as nossas cores estão 
de luto. Faleceu o nosso sócio no 
activo nº.1. Carlos Almeida Lóia 
manteve sempre uma interligação 
muito próxima com o nosso clube, 
acompanhando-o sempre dentro e 
fora do relvado. O nosso GDA ficou 
mais pobre, mas o seu contributo 
e paixão será eternamente relem-
brada por todos nós”, pode ler-se na 
nota escrita pelo Grupo Desportivo 
Alcochetense.

Por sua vez, a Sociedade Imparcial 
15 de Janeiro de 1898 deixou as se-
guintes palavras: “É com sentido pe-
sar que comunicamos o falecimento 
de Carlos Almeida Lóia, sócio e um 
antigo músico da Banda de Alcoche-
te, que nos acompanhou por várias 
décadas. Gostaríamos, antes de 
mais, de endereçar os nossos mais 
sentidos pêsames à família. Foi sem-
pre uma pessoa com forte ligação 
ao associativismo e em particular à 
Sociedade, onde, para além de sócio, 
foi também músico e director”. 

À família enlutada, e a toda a co-
munidade de Alcochete, O SETUBA-
LENSE endereça as mais sentidas 
condolências.

ESPAÇOS PÚBLICOS DO CONCELHO

Câmara Municipal avança com campanha 
de desinsectização para controlo de pragas 

ESTUÁRIO DO TEJO

Passeios no 
Bote Leão 
apresentam 
património 
natural 

A Câmara Municipal de Alcoche-
te, numa parceria com a Fundação 
Salinas do Samouco, encontra-se a 
promover duas viagens a bordo da 
embarcação Bote Leão, com o ob-
jectivo de proporcionar à população 
a observação de aves existentes no 
Estuário do Tejo. O primeiro passeio, 
que vai contar com “um guia a bor-
do e um folheto informativo sobre 
as espécies do Estuário”, tendo como 
“destino o Sítio das Hortas para dar 
a conhecer o património natural do 
concelho”, está agendado para as 
17h30 do dia 19 de Setembro, refere 
a autarquia em comunicado.

Por sua vez, no dia 17 de Outubro, 
a viagem vai começar pelas 15h00 e 
tem como destino “a Ponta d’Erva”. 
“O Estuário do Tejo é um ex-libris na 
observação de aves, que conta com 
diversidade de aves e que lhe confere 
o estatuto da mais importante zona 
húmida de Portugal e uma das mais 
relevantes da Europa. Do Sítio das 
Hortas avista-se o sapal de Pancas, 
local de onde se alimentam espécies 
de avifauna aquática e podem ser ob-
servadas espécies de vegetação ha-
lófila, isto é, tolerante ao sal”, explica 
a mesma nota.

Com uma limitação de 18 pessoas 
por viagem, o passeio a bordo da 
embarcação da autarquia requer 
marcação prévia, devendo a reserva 
dos bilhetes “ser feita no Posto de 
Turismo de Alcochete, por telefone 
212 348 655 ou por e-mail: posto.
turismo@cm-alcochete.pt”. O custo 
do bilhete para um adulto é de cinco 
euros, e para uma criança é de 2,5 
euros, mas o município disponibili-
za, ainda, “descontos especiais pa-
ra famílias para passeios regulares 
e temáticos”. Desta forma, o valor 
para duas pessoas passa a ser de 
7,50 euros, para três pessoas de 10 
euros, para quatro de 12,50 euros 
e para cinco de 15 euros. Já para as 
“crianças até 6 anos, dos 6 aos 17 
anos e para os idosos com mais de 
65, a entrada tem um preço tabelado 
de 2,50 euros”.

através de pulverização, junto de to-
dos os espaços públicos do concelho 
de Alcochete. Foram alvo de espe-
cial atenção as áreas potencialmen-
te sujeitas a uma maior infestação, 
tais como os espaços ajardinados, 
as margens de linhas de água ou do 
rio, entre outros”, explica a autarquia 
através de comunicado. 

No passado mês de Junho o municí-

pio promoveu uma campanha com o 
mesmo intuito, na qual “os produtos a 
aplicar foram, também, o Microsin ou 
o Vixin Super, que estão ambos devi-
damente autorizados pela Direcção-
-Geral de Saúde”. Aquando da sua 
realização, a Câmara Municipal alerta 
a população para o facto de não ser 
“permitida a circulação de pessoas e 
animais no local sujeito a tratamento”. 

BREVES

A Junta de Alcochete vai 
proporcionar aos habitantes 
da freguesia mais uma sessão 
de “Cinema ao Ar Livre”, com 
a transmissão amanhã d’A 
Gaiola Dourada, pelas 21h30, 
na Praça Rancho Folclórico 
Danças e Cantares do Passil. 
Os espectadores vão poder 
assistir à comédia com regras 
de distanciamento social.

A evolução das obras 
de urbanização no 
empreendimento Tagus Bay, 
onde “serão substituídas as 
infra-estruturas de subsolo”, 
motivaram ao encerramento 
da Avenida 5 de Outubro 
ao trânsito até dia 25, “no 
troço compreendido entre 
o Largo da Feira e a Rua da 
Tacôa”, explica a autarquia em 
comunicado. 

O Núcleo Sede do Museu 
Municipal de Alcochete vai 
receber, a partir de domingo, 
a iniciativa ‘Domingo no 
Museu’, com o objectivo de 
proporcionar visitas guiadas 
à população, dando-lhe a 
oportunidade, segundo 
explica o município em nota 
de imprensa, “para descobrir o 
concelho, que dispõe de traços 
próprios”.

PASSIL
A Gaiola Dourada 
transmitida 
ao ar livre 

ATÉ DIA 25
Avenida 5 
de Outubro 
encerrada 

VISITAS GUIADAS
‘Domingo no 
Museu’ está 
de regresso



10 O SETUBALENSE 11 de Setembro de 2020

ANUNCIE
NO SEU 
DIÁRIO

DA REGIÃO

Classificados

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

ASSEMBLEIA - GERAL 

CONVOCATÓRIA 

Nos termos legais e estatutários convoca-se a Assembleia-Geral do CENSA - Centro Social de S. Brás do Samouco para reunir 
ordinariamente no dia 11 de Setembro de 2020, pelas 20 horas e 30 minutos, na sua sede, na Praça da República nº 51, em 
Samouco, com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto 1 - Informações diversas, 
Ponto 2 - Discussão e votação das alterações ao Regulamento Interno. 
Ponto 3 - Discussão e votação do Relatório e Contas relativos ao exercício do ano de 2019. 

(De acordo com o nº 3 do Artº 27º dos Estatutos, se à hora marcada não se verificar a existência de quorum, a reunião realizar-
se-á meia hora mais tarde com os associados presentes) 

Samouco, 28 de Agosto de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia

(José Cupertino Caetano Henriques) 

Nota: - Os participantes deverão garantir o cumprimento das normas emanadas pela DGS, em vigor à data da Assembleia. 

Cavalheiro divorciado, 
Pretende conhecer senhora até 
60 anos. Deixe mensagem com 

nome e localidade onde vive

911 993 034

Precisa-se M/F Cabeleireiro
c/ carteira de clientes para 

aluguer de cadeira em salão 

de cabeleireiro.

Tlm. 926 899 272 - Setúbal

Empresário, 
separado pretende 

companheira.
Tlm.: 919 701 360

Precisa-se de Pedreiro e Servente
Trabalho em Palmela em part time.
Telefone: 962063048 ou 935594842

AGÊNCIA FUNERÁRIA PARREIRA 
TELEF: 212 300 461

N.  18-06-1945 - F.  28-08-2020

ALBERTO DOS SANTOS CORREIA 
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua esposa, e Restante família vêm 
por este meio agradecer a todos que se 
dignaram a acompanhar numa última 
homenagem a seu ente querido à sua 
última morada ou que de outra forma 
manifestaram o seu pesar.

          EMPRESA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
ESTÁ A RECRUTAR

•ENCARREGADOS DE OBRA
•PEDREIROS
•SERVENTES

 
Zona: Lisboa

Setúbal - Sesimbra

Contacto: 
218969114 geral@lva-ace.pt

Escola Secundária Dom Manuel Martins

Procedimento de recrutamento de trabalhadores em situação de valorização 
profissional, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo 

parcial (3,5horas diárias), para a carreira de assistente operacional.

A Diretora da Escola Secundária Dom Manuel Martins, Setúbal, torna público, que 
decorre o procedimento de recrutamento de 2 trabalhadores em situação de valorização 
profissional para a carreira de assistente operacional de grau1.As candidaturas devem 
processar-se até 10 dias úteis após a publicação do presente anúncio. Para mais infor-
mações, os interessados devem consultar a página ou o átrio  a escola. Este concurso é 
válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar 2020/2021.

Setúbal, 7 de setembro de 2020
A Diretora

Clemência Funenga

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

Edital
N.º 168/DAFRH-DAAG/2020

Festa das Vindimas – Proibição de estacionamento de veículos, corte e 
condicionamento de vias

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara 
Municipal de Palmela:

No uso das competências que lhe estão atribuídas pelo artigo 35.º, n.º 1, alínea 
t) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro e para efeitos do estipulado no artigo 56.º e nos termos 
da alínea rr) do nº. 1 do artigo 33.º do mesmo regime e artigos 7.º, 8.º e 9.º 
do Código da Estrada, torna público que durante a realização dos eventos 
“Vindimas 2020”,  será condicionada a circulação e interdito o estacionamento 
de veículos nas vias de circulação rodoviária na vila de Palmela, freguesia de 
Palmela, nos dias, locais e horários que a seguir se apresentam:
Proibição do estacionamento de veículos, corte e condicionamento de vias

Dia 12 de Setembro a partir das 19.00h e até à 01:00h do dia 13 de setembro

• Estrada do Cemitério

Dia 20 de Setembro a partir das 19.00h e até à 01:00h do dia 21 de setembro

• Acessos ao Largo 5 de Outubro

A infração estará sujeita a penalização (reboque e coima).
Para constar se lavrou o presente Edital que vai ser afixado nos lugares 
públicos do costume.

Palmela, 10 de setembro de 2020.

O Presidente da Câmara

  ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Necrologia
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PUBLICIDADE

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

Necrologia

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 09/09/2020

ANA MARIA DE JESUS
RAMINHOS DOS SANTOS
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seu, filho, nora, netos, sobrinhos e restante família, 
têm o doloroso dever de participar o falecimento da sua 
ente muito querida e de agradecer reconhecidamente 
a todos os que se dignaram acopmpanhá-la à sua 
última morada, bem como aos que das mais diversas 
formas lhes manifestaram pesar.

FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

ARNALDO 
JOSÉ CANAS 

PENA

ROSÁLIA MARIA 
PISCO MENDES DE 
OLIVEIRA SANTOS

EUCLIDES JOSÉ
DE JESUS 
MENDÃO

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.

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Rosália Maria Pisco Mendes 
de Oliveira Santos. A família vem por esta 
via agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram a acompanhar o funeral ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram as suas 
condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Euclides José de Jesus Mendão. 
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.

(1946 – 2020)(1944 – 2020)(1946 – 2020)(1947 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento
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Região

Humberto Lameiras

A acção de rua está 
agendada para as 
18h00 e vai exigir que 
a Área Metropolita da 
Lisboa e o Governo 
tomem medidas

CONCENTRAÇÃO VAI EXIGIR REFORÇO DE SERVIÇO

Utentes de transportes da margem sul 
marcam protesto para quarta-feira

A Comissão de Utentes de Transpor-
tes da Margem Sul reivindica o “refor-
ço dos transportes públicos”, como 
medida “necessária para respeitar as 
recomendações da Direcção-Geral da 
Saúde. Para se fazer ouvir, tem agen-
dado para a próxima quarta-feira, dia 
16, um protesto onde vão manifestar 
o seu descontentamento.  

A acção irá decorrer pelas 18h00, 
no Largo 5 de Outubro ( jardim da 
Cova da Piedade), em Almada.

Esta concentração, avança a co-
missão em comunicado, visa “exigir o 
aumento da oferta e denunciar a falta 
de acções concretas para impedir o 
contágio de Covid-19 nos transportes 
públicos”.

Na rua, os utentes vão afirmar que 
“os anúncios de novos barcos para 
a travessia fluvial do Tejo repetem-
-se sem a efectiva aquisição dos 

Os utentes lembram que, apesar de prometida a aquisição de novos barcos, esta ainda não se concretizou  

DR

resposta imediata às deficiências do 
serviço de transporte rodoviário”.

A concentração vai relembrar que 
“muitos destes problemas não são 
novos, porém foram agravados pelo 
surto epidémico de Covid-19”, o que 
mais se acentua com o aumento de 
utentes dos transportes públicos 
depois da criação do Passe Intermo-
dal para toda a Área Metropolitana 
de Lisboa, desde Abril de 2019. Daí 
exigir da “Área Metropolitana de Lis-
boa e do Governo a tomada urgente 

de medidas”. 
A Comissão de Utentes de Trans-

portes da Margem Sul representa 
os utentes da Fertagus, Metro Sul 
do Tejo, Transtejo e Transportes Sul 
do Tejo, e tem realizado diversas ac-
ções pelo aumento da frequência dos 
transportes públicos de modo a evi-
tar a sobrelotação das composições 
e autocarros. Exigência que “ganha 
especial relevo face ao tradicional 
aumento de utentes após as férias 
escolares”.

A Câmara Municipal de Alcácer do 
Sal vai adquirir à Rodoviária do Alen-
tejo, para este ano lectivo, serviços 
de carregamento de passes de trans-
portes escolares dos alunos do 1º, 2º 
e 3º ciclos do ensino básico, ensino 
secundário e profissional. Com este 
investimento de 167 197,05 euros, 
a autarquia pretende “assegurar o 
transporte de todos os alunos do con-
celho entre a sua área de residência 
e os estabelecimentos de ensino que 
frequentam”, refere em comunicado.

A proposta, aprovada na reunião 
de Câmara de ontem, contempla 

AQUISIÇÃO À RODOVIÁRIA DO ALENTEJO

Alcácer do Sal vai contratar serviço para mobilidade de alunos

ainda a aquisição de serviço de 
transporte escolar em veículos au-
tomóveis ligeiros de passageiros (tá-
xis) a três empresas, uma para cada 
circuito distinto. Ou seja, o circuito 
Herdade do Pinheiro, Herdade de 
Santa Maria de Espim e Monte das 
Faias, o circuito Casebres e Herdade 
do Ramalhão e o circuito Quinta do 
Ouvidor, Herdade da Serrinha e Pal-
ma. Neste caso o investimento mu-
nicipal total será de 34 712,88 euros.

No mesmo comunicado, a au-
tarquia lembra que na reunião do 
executivo de 27 de Agosto “foram 

adjudicados à Rodoviária do Alentejo 
dois circuitos especiais de transpor-
tes escolares, no valor de 52 429,51 
euros”. 

O Município assegura ainda no-
ve circuitos especiais, com recurso 
aos seus autocarros e carrinhas, e 
garante o transporte de 68 crianças 
e jovens, do pré-escolar ao ensino 
secundário, além de manter um 
protocolo com a Câmara Municipal 
de Grândola com vista ao transporte 
de quatro crianças que frequentam 
o 1º ciclo do ensino básico em Água 
Derramada. 

DESCONCENTRA

Novo projecto 
de artes de 
rua começa 
hoje a animar 
o Seixal

Diversos espaços exteriores do conce-
lho do Seixal vão receber, já a partir de 
hoje até dia 27, e no dia 3 de Outubro, 
o Desconcentra; este o mais recente 
projecto cultural da Câmara Municipal.

Esta primeira edição leva às várias 
freguesias do concelho propostas ar-
tísticas multidisciplinares nas áreas do 
teatro, do circo contemporâneo, do 
teatro físico e de formas animadas e 
do cineconcerto, oriundas de vários 
pontos do país.

"Neste regresso à normalidade, este 
é um projecto de vanguarda no nosso 
concelho que levará a cultura a todos, 
de forma descentralizada e com toda 
a segurança, preconizando os valores 
básicos da democratização cultural 
e promovendo o acesso à criação ar-
tística e fruição cultural no concelho 
do Seixal", comenta o presidente da 
Câmara, Joaquim Santos. 

Alguns dos parques e jardins do con-
celho recebem assim os espectáculos 
dos Projectos de Intervenção Artística, 
de Palmela, da Companhia Erva Dani-
nha, do Porto, do Teatro do Mar e de 
Charlie Mancini, ambos de Sines. 

O Teatro da Terra, companhia re-
sidente no concelho do Seixal, fará 
também um conjunto de apresenta-
ções de uma criação de 2014, agora 
recriada com grupos corais alentejanos 
do concelho e com a participação dos 
Tocá Rufar. A iniciativa é a “afirmação 
de um projecto de descentralização da 
oferta cultural municipal, que olha para 
os espaços públicos como lugares de 
fruição cultural, atribuindo-lhes novos 
sentidos, transformando-os em palcos 
para as mais diversas manifestações 
artísticas”, refere a autarquia.

A reserva de bilhetes pode ser fei-
ta para um ou mais espectáculos do 
programa, mediante o preenchimento 
de formulário electrónico, através dos 
serviços da Câmara. 

Hoje, o Parque Municipal do Serra-
do, às 21h30, recebe o O2 Oxygen e o 
Projecto de Intervenção Artística de 
Palmela. Trata-se de artes performa-
tivas de rua e teatro físico e formas 
animadas. 

barcos”, que a “Fertagus circula para 
lá dos dois terços de capacidade em 
hora de ponta (nos comboios entre 
Setúbal e Roma-Areeiro)”, e que “o 
Metro Sul do Tejo continua a circular 
com bastante ruído e queixas dos 
moradores”.

Vai ser também apontado o con-
curso para as concessões da Carris 
Metropolitana, neste momento já 
com o júri a analisar as candidaturas, 
com a comissão a afirmar que este 
“avança, mas não dá garantias de 
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interrupção no fornecimento 
de água tanto no Pego como em 
Lagoas, pelo período de quatro 
horas, avisa a Câmara Municipal. 
Esta intervenção na rede, garante 
a autarquia, que é um trabalho 
necessário para “melhorar a 
qualidade do serviço prestado”. 

Interrupção no 
fornecimento 
de água em 
Grândola

A Câmara de Grândola vai 
proceder, amanhã, a partir das 
8h00, à ligação do troço da rede 
pública de abastecimento de 
água no loteamento L1, às macro 
e infra-estruturas gerais do Pego 
e Lagoas.
Esta intervenção vai implicar a 

Apolítica e o futebol estão 
vezes demais juntos, com 
relações que lançam dú-
vida sobre a racionalidade 

das decisões tomadas por políticos 
sobre assuntos relacionados com 
futebol.
Esta não é uma realidade apenas 
portuguesa. É uma realidade numa 
grande parte dos países onde o 
futebol tem a mesma importância 
que se verifica em Portugal.
Por esse motivo, o exercício de 
apoio a um clube por parte de 
entidades públicas, dirigidas por 
políticos, tem que merecer um cri-
tério que siga o interesse público. 
É este o critério que tem que estar 
presente em qualquer decisão por 
quem é titular de cargos públicos.
O Vitória Futebol Clube tem mo-
dalidades para lá do futebol. Re-
presenta uma região como poucas 
instituições conseguirão fazer. 
O concelho e região de Setúbal 
são mencionados em inúmeras 
ocasiões pelo país e europa fora 
devido ao Vitória. De uma forma e 
circunstância em que dificilmente 
qualquer outra instituição conse-
guiria ter sucesso.
A dimensão do Vitória estende-se 
ao desporto, à imagem da região 
de Setúbal e ao próprio carácter 
cultural pela forma como o clube 
está presente na história do último 
século da região.
Quanto custaria ao erário público 
erguer uma organização que servi-

O interesse público 
do Vitória

OPINIÃO

Nuno Carvalho

ria a região com as modalidades e 
atletas que o Vitória tem? E quanto 
se pagaria em publicidade para 
alcançar o público que o Vitória 
alcança, carregando a marca de 
Setúbal consigo?
Considerar que o Vitória consegue 
cumprir estes objetivos sem o 
sucesso desportivo que tem tido 
no futebol, é uma pura ilusão. O 
sucesso desportivo do Vitória tem 
servido a região de Setúbal e o seu 
interesse público.
É evidente e notório que a decisão 
definitiva sobre o Vitória Futebol 
Clube tem que ser célere e dentro 
de um prazo que não afete o inte-
resse público da região.
Foi este o propósito que me levou 
a subscrever e apoiar o documento 
proposto em reunião durante a 
reunião da Câmara Municipal de 
Setúbal, no dia de 2 setembro, em 
que estive presente na qualidade 
de vereador.
E é inegável que tem que estar pre-
sente o interesse público da região 
na celeridade e nas considerações 
que conduzem à decisão final 
sobre Vitória. Existe mais alguma 
instituição da nossa região que 
consiga desempenhar o papel que 
o Vitória desempenha? É evidente 
que não. Por isso, há um claro inte-
resse em que o sucesso desportivo 
do Vitória possa continuar a servir 
a região.

Deputado do PSD

A procura de espaço 
rural em Alcácer do Sal 
para empreendimentos 
turísticos vai obrigar a 
‘redesenhar’ plano na 
freguesia da Comporta  

INTERVENÇÃO EM ZONA RURAL

Zona dos Montes da 
Comporta vai ser alvo de 
plano de ordenamento 

Os Montes da Comporta, em Alcácer 
do Sal, vão ser alvo de um Plano de 
Intervenção em Espaço Rural (PIER). 
A proposta, para esta zona da fregue-
sia da Comporta, já foi aprovada pelo 
executivo municipal. E segue agora 
para aprovação na próxima sessão 
de Assembleia Municipal.

Esta decisão surge “depois do mu-
nicípio ter assistido, nos últimos anos, 
à instrução de vários processos nos 
termos do Regime Jurídico da Edifi-
cação e Urbanização para esta zona”, 
refere a autarquia em comunicado. 
Trata-se na sua maioria de empreen-
dimentos turísticos em espaço rural, 
na tipologia de Hotel Rural. À Câmara 
chegaram ainda “pedidos com vista à 

Plano visa integrar ordenamento no PDM e assegurar infra-estruturas na zona

DR

construção de habitação do proprie-
tário agricultor para essa área, loca-
lizada em solo rústico face ao Plano 
Director Municipal”.

Realça a autarquia que “também o 
Plano Director Municipal de Alcácer 
do Sal não contempla uma Unidade 
Operativa de Planeamento e Gestão 
nem Unidade de Execução para a 
zona em questão, nem identifica os 
Montes da Comporta com alguma 
particularidade específica”.

Sendo assim, foi necessário recor-
rer aos aspectos estratégicos gerais 
estipulados no Plano Director Muni-
cipal, “o qual se considera insuficiente 

face às pretensões existentes para o 
local, uma vez que os projectos equa-
cionados para aquela área implicarão 
uma sobrecarga nas infra-estruturas 
existentes, não só a nível dos acessos 
mas também das demais infra-estru-
turas básicas, ficando também defini-
das as camas turísticas admissíveis”.

Acrescenta a autarquia que as 
pretensões actuais a nível de camas 
turísticas para os Montes da Com-
porta totalizam aproximadamente 
as 1 400. 

A decisão de avançar para a ela-
boração de um PIER foi tomada 
depois de reunião entre a Câmara 
e a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alen-
tejo, tendo ficado “salvaguardado o 
correcto ordenamento do território 
e o cumprimento das normas legais e 
regulamentares vigentes”. Uma pro-
posta referente ao estabelecimento 
de medidas preventivas no âmbito 
do PIER dos Montes da Comporta 
“foi também aprovada, na mesma 
reunião”.
H.L.

Pretensões 
actuais a nível 
de camas 
turísticas 
totalizam 
cerca de 1 400
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Desporto

Miguel Nunes Azevedo

DESPROMOÇÃO AO CAMPEONATO DE PORTUGAL

Paulo Gomes quer Vitória 
"ressarcido de todos 
os estragos causados"

A lidar com uma situação “que não 
desejaria ao pior inimigo”, Paulo 
Gomes dirigiu-se aos vitorianos 
através de um vídeo publicado nas 
redes sociais do Vitória, no qual volta 
a apontar o dedo à Liga e comenta o 
momento actual e o que está a ser 
feito para preparar o clube para o 
futuro imediato.

“Trabalhámos nas soluções pos-
síveis, tendo em conta o momento 
actual. Passou por rescindir com 
jogadores cujo valor era muito alto 
para o Campeonato de Portugal, ten-
tar manter a identidade com alguns 
jogadores, definir qual o perfil do 
atleta que representará o Vitória no 
CNS, terminar na base com o projec-
to de sub-23 e integrar grande parte 
dos atletas na equipa principal e criar 
uma nova equipa na II Distrital, que 
jogará com atletas sub-23, juniores 
e alguns jogadores que por cá passa-
ram e têm muito orgulho em voltar”, 

Presidente do VFC dirigiu-se aos vitorianos através de um vídeo publicado nas redes sociais do clube
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explicou o presidente dos sadinos.
Confiante de que a razão está do 

lado sadino, o presidente reforçou 
o pedido feito pela autarquia – que, 
como O SETUBALENSE noticiou, en-
dereçou uma carta a Pedro Proença 
-, que apelou à intervenção do pre-
sidente da Liga junto do TAD. “Faze-
mos um apelo a que a Liga responda 
ao TAD em tempo útil, para que a 
decisão saia antes do dia 18 e seja 
reposta a verdade e possamos ser 
ressarcidos de todos os estragos 
causados no Vitória, que repenti-
namente ficou sem receitas e viu-se 
obrigado a perder activos pelo valor 
auferido e pela justa-causa das res-
cisões nos seus contratos”, afirmou 
Paulo Gomes, que destaca o trabalho 
feito pela direcção nos últimos dias 
e defende que uma demissão nesta 
altura seria prejudicial. 

“Abandonar o barco seria bem 
pior. Este facto é demasiado grave 
para fazermos de conta que nada 
aconteceu e estamos a criar soluções 
para que, durante este mês, possam 

ser apresentadas e que os sócios as 
possam validar, independentemente 
de quem poderá estar à frente dos 
destinos do clube. Neste momento 
apenas interessa a estabilidade e é 
para isso que trabalhamos”, afirmou.

Em resposta aos sócios que pe-
dem mais informações sobre o mo-
mento actual, Paulo Gomes assegura 
que nos próximos dias serão divulga-
das “informações regulares” sobre a 
actividade do clube. 

“Não desejo ao meu maior inimigo 
a situação que tivemos de enfrentar 
– uma época em que as despesas ul-
trapassam os três milhões de euros 
à receita, uma pandemia que parou 
movimentos financeiros e, por fim, 
esta descida de divisão. O plano des-
ta direcção ficou ferido na essência 
e os factos têm de ser debatidos e 
legitimados, porque o clube é dos 
sócios”, acrescentou, afirmando 
que foi criado um endereço de e-
-mail para receber as questões dos 
associados, de modo a “esclarecer 
enigmas e fake news”. 

Miguel Nunes Azevedo

Antigo defesa-central 
do Vitória destaca, 
ainda, a importância de 
Lito Vidigal nos quatro 
últimos encontros da 
temporada

Reforço do APOEL (Chipre) depois 
de rescindir com o Vitória, Artur Jor-
ge comentou a descida dos sadinos 
numa entrevista concedida ontem 
à Renascença, falando num “golpe 
duríssimo” para o grupo.

"Apanhou-nos completamente 
de surpresa. Se tivéssemos essa 
percepção, não teríamos celebrado 
como celebrámos na noite anterior. 
Nem faria sentido. Fizemos o nosso 
trabalho, vencemos e festejámos. 
Foi uma bomba total, um choque. 
Ninguém fazia a menor ideia. Não 
sei se a direcção sabia, ou não, até 
porque festejou connosco, mas no 
dia seguinte caiu tudo sobre a cidade 
e o clube", afirmou.

Quanto regresso aos trabalhos, o 
defesa recorda o clima instável. “Foi 
muito estranho, não tínhamos equipa 
técnica, apenas um treinador interi-
no, sem reforços do costume como 
se vê nas pré-épocas e sem a certe-
za se iríamos competir num escalão 
ou noutro. Erámos bombardeados 

ARTUR JORGE

Descida inesperada 
"foi uma bomba total, 
um choque"

todos os dias com notícias. Foi uma 
apresentação muito complicada e 
horrível para funcionários que tra-
balham lá há tantos anos”, afirmou, 
falando ainda sobre as reuniões de 
Paulo Gomes com os jogadores: “Não 
abriu totalmente [a porta à saída dos 
jogadores], porque o Vitória ainda ti-
nha alguma esperança de alguma mu-
dança até ao início do campeonato. 
Falou connosco e tentámos chegar 
a um acordo que agradasse a todos: 
uns de uma forma, outros de outra. 
Cada situação foi tratada de forma 
específica.”

O papel de Lito Vidigal
As últimas jornadas da última época 
foram particularmente complicadas, 
com a permanência em risco e com 
uma mudança de treinador. Contudo, 
Artur Jorge defende que a decisão da 
administração foi correta e destaca 
o papel de Lito Vidigal na reta final. 

“Foi uma época de imensas dificul-
dades, mas ao mesmo tempo de su-
cesso, porque o objectivo tinha sido 
alcançado. O que aconteceu depois já 
não diz respeito ao grupo de trabalho. 
Lito Vidigal teve um papel importante 
porque já conhecia grande parte do 
plantel. Com tão poucas jornadas por 
jogar, quando se decide mudar, teria 
de ser alguém que já conhecesse o 
plantel. Havia esse conhecimento 
mútuo. Mudou o 'chip' ao grupo e 
teve o seu mérito, mesmo só estan-
do connosco uns 25 dias”, afirmou. 

O antigo camisola 4 sublinhou 
que o técnico “apelou mais ao lado 
psicológico do que a grandes ques-
tões técnicas” e recordou o empate 
em Alvalade, que se mostrou fulcral 
para as contas: “No estágio no dia 
anterior, o Tondela ganha ao Braga 
há hora de jantar e ficou um clima 
pesado. Tínhamos consciência da 
importância do resultado contra o 
Sporting, depois de um adversário 
direto ganhar ao Braga. O mérito foi 
do Lito nessa noite, no papel que teve 
antes e depois do jogo. Era vital, pelo 
menos, empatar. Antes do jogo havia 
um ambiente de muita esperança e 
correu tudo bem.”Artur Jorge



11 de Setembro de 2020 O SETUBALENSE 15

K1 júnior e Cátia Serôdio repetiu a 
proeza em K1 Veterano A Feminino. 
Na classificação colectiva o Clube de 
Canoagem de Amora terminou em 
quarto lugar, atrás de CN Ponte de 
Lima, CN Prado e GCD Recreativo 
de Gemeses.  Na competição 
participaram também outros 

clubes da região que obtiveram 
classificações mais modestas. O CN 
Sesimbra terminou em 29.º lugar, o 
CC Setúbal em 30.º e a Associação 
Naval Amorense em 32.º. Em termos 
individuais, Artur Tomaz, do Clube de 
Canoagem de Setúbal, conquistou o 
título em K1 Veterano B.

Clube de 
Canoagem 
de Amora 
conquista dois 
títulos nacionais

O Clube de Canoagem de Amora 
obteve dois títulos de campeão 
no Campeonato Nacional de 
Fundo que se realizou no passado 
fim-de-semana no Centro de Alto 
Rendimento de Montemor-o-Velho. 
João Alves Duarte conquistou o 
título de campeão nacional em 

TAÇA DE PORTUGAL 

Sorteio foi 
simpático 
para os clubes 
da região  

À primeira vista fica a ideia que o sor-
teio da primeira eliminatória Taça de 
Portugal foi simpático para as equipas 
da nossa região porque quatro delas 
ficaram isentas e as outras vão jogar 
todas em casa.

Vitória Futebol Clube, Olímpico do 
Montijo, Amora e Sesimbra fazem 
parte do lote das 21 equipas que fi-
caram isentas e por conseguintes já 
têm presença garantida na segunda 
eliminatória da competição.  

No que respeita às outras equipas 
sobressai um facto curioso, todas elas 
jogam na condição de visitadas e ape-
nas uma, o Pinhalnovense, não tem 
por adversário um clube açoriano. 

O Desportivo Fabril recebe o Rabo 
de Peixe no Estádio Alfredo da Silva, o 
Oriental Dragon joga no Juncal com o 
Faial, o Barreirense defronta o Mada-
lena no Campo da Verderena e o Pi-
nhalnovense discute a eliminatória no 
Campo Santos Jorge com o Atlético. 

Na primeira eliminatória da Taça de 
Portugal, que se disputa no dia 27 de 
Setembro, participam 131 clubes, sen-
do 88 do Campeonato de Portugal e 
43 dos campeonatos distritais. 

Os clubes da Liga Pro integram a 
prova na 2.ª eliminatória e os emble-
mas da Liga NOS entram na competi-
ção apenas na 3.ª eliminatória. 

José Pina

Vitória, Olímpico, 
Amora e Sesimbra 
ficaram isentos e Fabril, 
O. Dragon, Barreirense 
e Pinhalnovense jogam 
todos em casa

HÓQUEI EM PATINS

Sesimbra 
começa 
prova de 
apuramento 
no Funchal 

A prova de apuramento para o Cam-
peonato Nacional da 2.ª Divisão de 
Hóquei em Patins, em que participa 
o Grupo Desportivo de Sesimbra, tem 
início este fim-de-semana com a rea-
lização das duas primeiras jornadas.

A equipa sesimbrense, que vai 
tentar garantir a continuidade no 
escalão secundário do hóquei em 
patins nacional, defronta nesta prova 
o Campo de Ourique, HC Sintra (que 
disputaram na época passada a 2.ª Di-
visão) e ainda o Mealhada, Marítimo 
e Vilafranquense, que se apuraram 
na fase pré-preliminar da 3.ª Divisão 
Nacional.

Será uma competição por pontos 
em que todos jogam contra todos, 
numa só volta. No final, os três pri-
meiros classificados ficam na segun-
da divisão e os restantes disputam o 
campeonato nacional da 3.ª divisão.

A primeira jornada realiza-se no 
sábado mas o GD Sesimbra só joga 
no domingo porque o encontro com 
o Campo de Ourique foi adiado pa-
ra quarta-feira, dia 16 de Setembro, 
às 20h30, devido à deslocação da 
equipa sesimbrense à Madeira para 
defrontar o Marítimo. 

Portanto, o GD Sesimbra começa 
a sua campanha no domingo às 17 
horas, defrontando o Marítimo, no 
Funchal, em jogo relativo à 2.ª jorna-
da e volta a jogar na quarta-feira se-
guinte, no seu pavilhão com o Campo 
de Ourique, em jogo a contar para a 
primeira jornada.

A competição prossegue com 
jornadas duplas ao fim de semana, 
realizando-se a última (5.ª) no dia 26 
de Setembro.  

José Pina

Depois da viagem 
no fim-de-semana 
à Madeira recebe na 
quarta-feira o Campo 
de Ourique

O Olímpico do Montijo aos poucos 
vai apresentando a constituição do 
plantel da sua equipa de futebol sénior 
que se prepara para disputar o Cam-
peonato de Portugal, sob o comando 
de Rui Narciso que na época passada 
orientou o Amora.

Nesta altura são 10 os jogadores 
apresentados. Os guarda-redes, 
Miguel Lázaro (ex-Alverca) e João 

CAMPEONATO DE PORTUGAL
Plantel do Olímpico do Montijo continua a crescer

Ascenso (ex-Amora); os defesas, 
Miguel Ângelo (ex-Sintrense), Bruno 
Saraiva (ex-Amora) e Rodrigo Antunes 
(ex-Sub 23 do Vitória FC); os médios, 
Diogo Lobo (ex-Sub 23 do Vitória FC), 
João Cardoso (ex-júnior) e Alexandre 
Sousa (ex-Amora); e, os avançados, 
Lucas Gabriel (ex-júnior do Paços de 
Ferreira) e Victor Veloso (ex-Sub 23 do 
Vitória FC). Entre os jogadores contra-

tados será de salientar três vindos do 
Amora e outros tantos provenientes 
da extinta equipa sub-23 do Vitória 
Futebol Clube.

A estreia do Olímpico do Montijo 
que vai participar na Série G, junta-
mente com Oriental Dragon e Des-
portivo Fabril, será nos Açores, mais 
propriamente na Ilha Terceira, frente 
ao Praiense, da Praia da Vitória. J.P.

José Pina

No histórico de 
confrontos directos  
vantagem é do Mafra 
mas os piedenses 
querem contrariar

CAMPEONATO DA II LIGA ESTÁ DE VOLTA

Cova da Piedade quer entrar 
com o pé direito na competição 

A II Liga de Futebol Profissional ar-
rancou ontem à noite com a realiza-
ção do Estoril – Arouca e prossegue 
hoje com o Feirense – Desportivo de 
Chaves. Tem continuidade amanhã 
com a realização de mais dois encon-
tros e termina no domingo, dia em 
que se disputam os restantes jogos, 
contando-se entre eles o Cova da 
Piedade – Mafra.

Depois de toda a polémica gerada 
com a anunciada despromoção do 
Cova da Piedade e Casa Pia, ambos 
vão continuar em competição bene-
ficiando da decisão da Liga que não 
aceitou a filiação do Desportivo das 
Aves e Vitória FC, devido ao alegado 
incumprimento de algumas normas.

As dúvidas existentes em relação 
à competição em que ia participar 
atrasaram não só o início da prepa-
ração mas também a construção da 
própria equipa, que nesta primeira 
jornada defronta o Mafra no estádio 
municipal José Martins Vieira. 

Para trás ficaram alguns jogos de 
preparação que serviram essen-
cialmente para Toni Pereira, o novo 
treinador, avaliar o potencial dos jo-
gadores colocados à sua disposição 

II Liga arrancou ontem à noite com a realização do Estoril – Arouca
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nesta época de 2020/21.   
O plantel, que ainda não está 

completo, integra neste momento 
os seguintes jogadores: Iuri Miguel, 
Márcio Rosa e Cléber Santana (ex-
-Amora), guarda-redes; Kakuba, 
Yan Victor, Simão Júnior, Chico Chen, 
João Amorim (ex-Varzim), Kiko Zarabi 
(ex-Torreense), e Filipe Cascão (ex-
-Lusitano de Évora), defesas; Thabo 
Cele, Francisco Varela, João Patrão, 
Robson Shimabuku, Miguel Rosa, 
Gonçalo Maria (ex-Loures), médios; 
Edinho, Balogun, Nelsinho, Wilson 
Kenidy (ex-Casa Pia) e João Vieira (ex-
-Vilafranquense), avançados.

Os piedenses, que disputam a II 
Liga pela quinta vez consecutiva, 
à semelhança do que aconteceu a 
época passada, voltam a defrontar o 
Mafra na primeira jornada, mas agora 

jogando em casa. 
 O jogo realiza-se no domingo às 

11h45 e será transmitido em directo 
pela Sport TV que funcionará co-
mo uma boa oportunidade para os 
adeptos das duas equipas matarem 
saudades do futebol.

O último teste para o encontro 
foi realizado na quarta-feira com o 
Benfica “B”, no Seixal, e embora o 
resultado tenha sido negativo (3-0) 
a prestação da equipa foi positiva. 
De qualquer forma, no histórico de 
confrontos entre Cova da Piedade e 
Mafra, num total de quatro jogos, to-
dos a contar para a II Liga, a vantagem 
é da equipa de Mafra que venceu por 
três vezes e empatou uma, no outro 
encontro. Quer isto dizer que o Cova 
da Piedade nunca venceu o seu ad-
versário.
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