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Abertura detidos o primeiro interrogatório 
judicial no Tribunal Judicial 
de Almada, foi aplicada a 
medida de coacção de prisão 
preventiva a três dos detidos e a 
apresentações no posto policial 
da área de residência a outros 
três”.

Três indivíduos 
em prisão 
preventiva por 
tráfico de droga

Três das seis pessoas detidas 
pela GNR numa operação contra 
o tráfico de droga, na Costa da 
Caparica, Almada, que envolveu 
mais de 100 militares, ficaram em 
prisão preventiva.
A GNR, em comunicado, refere 
que “após a apresentação dos 
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ATÉ 29 DE AGOSTO

Exposição “Frei Agostinho da 
Cruz e a espiritualidade Arrábida” 
Reabriu no passado dia 2 de Junho a 
exposição “Frei Agostinho da Cruz e 
a Espiritualidade Arrábida”, patente 
ao público na galeria de exposições 
temporárias do Museu do Oriente, 
em Lisboa (Alcântara). A mostra, 
inaugurada a 13 de Março, esteve 
encerrada dois meses e meio devido 
à pandemia de covid-19.

Esta iniciativa, um dos cumes 
das comemorações do quarto cen-
tenário da morte do poeta e frade 
arrábido e dos 480 anos do seu 
nascimento, apresenta manuscri-
tos, livros impressos dos séculos 
XVI e XVII, bem como peças de arte 
sacra, pretendendo guiar o visitante 
pelo cerne da espiritualidade secu-
lar centrada no Convento de Santa 
Maria da Arrábida e na serra onde 
se situa. O acervo apresentado é 
variado e conta com pintura e es-
cultura proveniente do Convento 
(hoje propriedade da Fundação 
Oriente), peças da sua biblioteca 
contemporâneas de Frei Agostinho 
da Cruz ou com ele relacionadas, li-
vros provenientes das bibliotecas do 
Seminário de São Paulo de Almada e 
da Associação Cultural Sebastião da 

Mostra patente no Museu do Oriente, em Alcântara, Lisboa
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Gama, manuscritos com poemas do 
autor homenageado que integram o 
espólio de uma colecção particular 
e da Biblioteca Nacional de Portu-
gal, gravuras de uma outra colecção 
privada e, ainda, esculturas empres-
tadas pelo Museu Nacional de Arte 
Antiga e pela paróquia de São Lou-
renço de Azeitão. 

Frei Agostinho da Cruz (1540–1619) 
é quem guia o visitante pela espiritua-
lidade da Serra que tão bem soube 
interpretar, por intermédio dos seus 

versos e das suas palavras. A expo-
sição divide-se em cinco núcleos: 
Franciscanismo; Nossa Senhora da 
Arrábida; os Arrábidos e Azeitão; Frei 
Agostinho da Cruz; e Leituras.

A exposição, organizada pela equi-
pa do Museu do Oriente, tem como 
comissário Ruy Ventura, responsável 
na Diocese de Setúbal pelas comemo-
rações em honra de Frei Agostinho da 
Cruz, poeta, ensaísta e historiador. 
Estará aberta até ao próximo dia 29 
de Agosto de 2020.

A praia Troia-Mar, no concelho de 
Grândola, que abriu a época balnear 
no sábado, é a que tem a maior lo-
tação da costa alentejana, segundo 
uma proposta da Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA).

De acordo com a proposta hoje 
disponibilizada no ‘site’ da APA para 
“consulta informal” da população, 
respeitante à região do litoral alente-
jano, a praia Troia-Mar terá capacida-
de para 3.500 utentes, mais 1.500 do 
que as praias da Comporta, Carvalhal, 
Pego e Melides, também no concelho 
de Grândola, que terão capacidade 
para 2.000 pessoas cada. A praia 
Troia-Bico das Lulas terá capacidade 
para 1.900 pessoas, a Troia-Galé e a 
Atlântica podem receber até 1.300 

REGIÃO
Troia-Mar é a praia com maior capacidade para acolher 
quantidade de banhistas de toda a costa alentejana

e, por último, na praia das Camari-
nhas prevê-se uma lotação de 1.100 
utentes.

No concelho de Odemira, que abre 
a época balnear em 15 de junho, a 
praia das Furnas-Mar é a que terá 
maior capacidade, atingindo os 1.500 
utentes, mais 100 do que a praia da 
Franquia, com 1.400. Furnas-Rio terá 
capacidade para 1.000 pessoas e a 
praia do Malhão Norte para 800.

Já a praia do Farol poderá receber, 
segundo a proposta, 700 utentes, 
Malhão Sul terá uma lotação para 
600, Zambujeira do Mar fica com 
uma capacidade para 500 pessoas, 
Almograve Norte para 300, Carvalhal 
para 200 e as praias de Alterinhos e 
Almograve Sul para 100 pessoas ca-

da. Seguem-se as praias do conce-
lho de Santiago do Cacém, que con-
ta com a vigilância dos nadadores-
-salvadores a partir de 20 de junho e 
que este ano devem poder receber 
em simultâneo 2.900 pessoas. Se-
gundo a proposta divulgada no ‘site’ 
da APA, a Costa de Santo André terá 
capacidade para 2.500 pessoas e a 
Fonte do Cortiço terá uma lotação de 
400 pessoas. No concelho de Sines, 
as praias Vasco da Gama e São Torpes, 
conhecida pela água quente e pela 
prática do surf, terão uma capacidade 
para 2.000 pessoas cada, seguindo-
-se a praia da Vieirinha/Vale Figueiros 
(1.300 utentes), Ilha do Pessegueiro 
(700 pessoas) e a Grande de Porto 
Covo (300). Lusa

Não tenho por hábito; não 
gosto, de escrever em 
causa própria, mesmo 
não passando de uma 

simples e humilde opinião. E escre-
ver é a minha paixão, e não, por-
que a vida assim não quis, a minha 
profissão. Pois essa, com honra e 
orgulho de trabalho feito e dedica-
ção deixada, dia após dia, é, Técni-
co Operativo de Águas Residuais. 
E é por faze-lo com orgulho e 
dedicação, que corrigindo o franzir 
de nariz que o mesmo pode causar 
sempre que o menciono, que faço 
questão de o definir, como ativi-
dade que consiste em tratar água 
residual, suja, portanto e por todos 
nós. E não esgoto, como é vulgar 
chamar, mas que faria do bom 
resultado obtido no objetivo final, 
que ao rio, devolvêssemos, esgoto 
tratado: o que não existe!
Formando com o Sol e o Ar, a 
mágica formula de três elemen-
tos que origina toda e qualquer 
possibilidade de vida. A água, nas 
mil e uma maneiras, tantas delas 
irresponsáveis, como a gastamos e 
dela dependemos e só a natureza 
a conseguindo criar, revela-se, 
ao rarear e num futuro que se 
apresenta bem mais próximo do 
que desejaríamos, um precioso 
bem a conservar. Facto, que valo-
rizando para as gerações futuras 
a importância da minha função 
profissional e de meus colegas, e 
que na nossa península exercemos 
ao serviço da empresa Simarsul, 
permanece, para as contemporâ-
neas, assim como:  aquele anel que 
estando sempre no dedo, dele, já 
só nos apercebemos quando o ti-
ramos para lavar as mãos. Ou seja, 
silenciosa, esquecida e apenas se, 
e quando interrompida, percetível. 
Ora como lavar as mãos é uma das 
medidas que do vírus nos protege, 

Um gesto!

OPINIÃO

António Guerreiro

e não procurando outros exemplos 
domésticos e industriais menos 
agradáveis de pensar, nem subin-
do as águas residuais, ruas ou ave-
nidas ou seguindo livres, sujas e 
soltas, para os rios da nossa região, 
nós, não pudemos parar.
Durante este período, como tan-
tos outros cuja atividade teve 
que continuar, vimos as estradas 
ficarem vazias, as casas cheias e 
os números de contágio e morte a 
aumentarem. E os estudos, a pro-
varem a sua presença, a do vírus, 
no que tratamos, e nós, sentindo o 
perigo diário e o medo de o sermos 
para os demais, próximos ou não. 
Sentimos também, mais do nunca, 
a ausência do subsídio de risco que 
se reforçou merecido, a leveza in-
justa de um salário baixo, a dureza 
de um trabalho exigente, respon-
sável, indispensável e de resultado 
reconhecido. Pelo ambiente, no 
regresso na última década do ma-
risco à região, ou pela sociedade, 
no comtemplar o possível aprovei-
tamento do final conseguido, para 
rega ou uso industrial. 
Deste modo, eu, como colega e 
cidadão e dando-me O SETUBA-
LENSE, no seu exemplo de persis-
tência e luta em que também, os 
seus profissionais não parando, a 
ausência não sentimos, a oportu-
nidade. E estendendo-o a todos, 
em tantas outras profissões, que 
tal como nós não pararam para 
que outros o pudessem fazer e que 
agora, gota a gota, devagar e com 
cuidado vemos voltarem, de más-
cara e distancia cautelosa, deixo 
um gesto de reconhecimento. Que 
permaneçam com suas famílias a 
salvo!
Muito o merecem! 

Autor literário
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MUNICÍPIO DO MONTIJO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL N.º 03/2020

CATARINA MARCELINO ROSA DA SILVA, Presidente da Assembleia 
Municipal do Montijo. 
FAÇO PÚBLICO que, no uso da competência que me é conferida pela 
alínea b) do n.º 1 do artigo 30º. da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos 
termos previstos no n.º 1 e 2 do artigo 27º, do mesmo diploma, bem como o 
n.º 1 e 2 artigo 3º. da Lei 1-A/2020, de 19 de março, convoco V. Exa, para a 
2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, a realizar no próximo dia 19 
de junho de 2020, pelas 21.00 horas, no salão da Sociedade Filarmónica 
1º de Dezembro, sito na Avenida D. João IV, nº 16, em Montijo.
Por questões de segurança e saúde pública, a sessão não admitirá assistência 
presencial do público. Assim, as questões dos munícipes poderão ser 
enviadas antecipadamente para o email: amunicipal@mun-montijo.pt, 
(até às 21 horas, do dia 18 de junho de 2020, véspera) para serem colocadas 
na referida sessão, sendo a resposta, posteriormente, devolvida ao munícipe. 
No referido correio eletrónico, para além das questões a colocar, deverá 
constar o nome completo e o número de identificação civil do interessado, 
autorizando a Assembleia Municipal a utilizar esses dados expressamente 
para fins de registo informático e tratamento administrativo, bem como 
para identificação do interessado na transmissão via Internet. Quaisquer 
questões adicionais poderão ser esclarecidas mediante contato telefónico 
com os serviços da Assembleia Municipal, através do número 212 327 602.

ORDEM DE TRABALHOS

PONTO UM - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal 
n.º 848/2020 – “Prestação de Contas do ano de 2019”;

PONTO DOIS - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal 
n.º 849/2020 – “Aplicação do Resultado Líquido do exercício de 2019”;

PONTO TRÊS - Discussão e votação da proposta do Executivo 
Municipal n.º 850/2020 – “2ª Alteração modificativa: Orçamento da 
Receita de 2020; Orçamento da Despesa de 2020; Plano Plurianual 
de Investimentos de 2020-2023; Plano de Atividades Municipal de 
2020-2023”;

PONTO QUATRO - Discussão e votação da proposta do Executivo 
Municipal n.º 858/2020 – “Documentos de Prestação de Contas de 
2019 - SMAS”;

PONTO CINCO - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal 
n.º 859/2020 – “Proposta de aplicação de resultados - SMAS”;

PONTO SEIS - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal 
n.º 860/2020 – “Modificação dos documentos previsionais de 2020: 1ª 
Revisão ao Orçamento - SMAS”;

PONTO SETE - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal 
n.º 861/2020 – “Primeira alteração ao Mapa de Pessoal para 2020 – 
Criação de 2 lugares de Coordenador Técnico da carreira de Assistente 
Técnico - SMAS”;

PONTO OITO - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal 
n.º 795/2020 – “Plano Municipal para a integração de migrantes do 
Montijo (2020-2022);

PONTO NOVE - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal 
n.º 803/2020 – “Pacote de medidas de estímulo económico e social”;

PONTO DEZ - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal 
n.º 821/2020 – “Pacote de medidas tarifárias extraordinárias de resposta 
à pandemia COVID-19 – SMAS”;

PONTO ONZE - Informações do Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
sobre a atividade municipal, prestadas nos termos e para os efeitos da 
alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

Assembleia Municipal do Montijo, 5 de junho de 2020

Humberto Lameiras

Para o presidente 
da Câmara, Joaquim 
Santos, mais um 
adiamento deste 
equipamento é 
“inadmissível” 

SEIXAL CONTINUA À ESPERA

Autarquia contesta decisão 
do Governo em adiar concurso 
do hospital por mais 90 dias

O futuro hospital no Seixal voltou a 
sofrer mais um atraso. Agora o Go-
verno decidiu prorrogar o prazo do 
concurso para a construção e “adiou 
por mais 90 dias a conclusão do 
processo”, dá a saber a Câmara do 
Seixal.

É “inadmissível que mais uma 
vez seja adiada a construção de um 
equipamento que é fundamental 
para os cerca de 500 mil habitantes 
da região", protesta o presidente da 
Câmara, Joaquim Santos. 

"Uma vez mais, a população do 
concelho do Seixal volta a ser pre-
judicada. Mesmo quando em plena 
pandemia se verifica a necessidade 
urgente de mais uma unidade hospi-
talar que dê resposta na Margem Sul, 
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o Governo decide prorrogar o prazo 
das propostas do concurso por mais 
90 dias, que já devia ter sido decidi-
do há um ano", acrescenta Joaquim 
Santos.

Para a Câmara o hospital do Seixal 
“assume-se como a grande priorida-
de”, por isso há vários anos reclama 
junto do Governo a construção deste 
equipamento. Mais ainda quando “o 
Hospital Garcia de Orta, em Almada, 
que serve os munícipes do Seixal, 
Sesimbra e Almada, há muito que se 
encontra em ruptura e sem capaci-
dade de dar resposta à população da 
região”.

O governo comprometeu-se a 
construir o hospital do Seixal em 
2009, mas as promessas têm sido 
constantemente adiadas, já que “11 
anos depois nem sequer foi escolhido 

o projecto”, lembra a autarquia.
Em Dezembro de 2015, após um 

abaixo-assinado com mais de 8 mil 
assinaturas, foi aprovada uma reso-
lução da Assembleia da República no 
sentido da construção urgente deste 
equipamento. 

No Orçamento do Estado para 2017 
foi inscrita uma verba de 10 milhões 
de euros para relançar o projecto e o 
concurso, tendo sido mesmo noticia-
do o seu arranque em Julho de 2017. 

Contudo, só em Junho de 2018, 
com a assinatura de uma nova aden-
da ao acordo inicial, em que a Câmara 
Municipal do Seixal assumiu os custos 
da construção das acessibilidades - 3 
milhões de euros -, foi possível lançar 
novo concurso. 

No entanto, o júri prorrogou o pra-
zo de manutenção das propostas a 
concurso por mais 60 dias úteis, uma 
vez que uma das entidades interve-
nientes, a Administração Central do 
Sistema de Saúde, “não concluiu em 
tempo útil a análise das propostas 
no domínio da arquitectura. Agora, 
esse prazo volta a ser prorrogado, 
“num processo que se arrasta há 
demasiado tempo, prejudicando as 
populações”, protestar o executivo 
municipal.

Orçamento do Estado para 2017 
tinha 10 milhões para relançar 
o projecto e o concurso, tendo 
sido mesmo noticiado o seu 
arranque em Julho do mesmo ano

10 M€
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Setúbal

BREVES

Estudantes do Politécnico 
de Setúbal (IPS) dos cursos 
de Enfermagem, Terapia da 
Fala, Fisioterapia, Desporto 
e Animação e Intervenção 
Sociocultural participam nos 
projetos “All and One” e “Praia 
para Todos”, prestando apoio 
a banhistas com mobilidade 
reduzida, em praias de Setúbal 
e Sesimbra. Em Setúbal os 
projectos incidem sobre 
as praias da Figueirinha e 
Albarquel.

Desafios e propostas de 
desenvolvimento futuro 
de clubes e associações 
desportivas e culturais têm 
estado em debate no Fórum 
Municipal Luísa Todi, com 
intervenções da presidente da 
Câmara, Maria das Dores Meira, 
e do vereador Pedro Pina.
Foram partilhados balanços de 
actividades, projetos, assim 
como dificuldades sentidas 
devido à Covid-19.

POLITÉCNICO
Apoio a 
banhistas com 
deficiência

CULTURA
Movimento
associativo
em debate

Ana Martins Ventura

Acusação do 
Ministério Público 
por crime organizado 
não procedeu, mas 
condenações vão de 
8 a 13 anos de prisão 
efectiva 

JUIZ CRITICOU PJ POR “LACUNAS” E MP POR “DESORGANIZAÇÃO”

Gang condenado por 
branqueamento de capitais, 
furtos, incêndios e explosões

O julgamento do Gang do Multiban-
co regressou ao auditório do Fórum 
Luísa Todi para a leitura da sentença, 
que cumpriu grande parte do que o 
Ministério Público (MP) pediu nas 
alegações finais em Maio: penas 
máximas para os cabecilhas de um 
grupo de 26 arguidos que, entre 
2015 e 2017 realizaram assaltos a 
ATM’s entre os distritos de Setúbal, 
Lisboa, Portalegre e Castelo Branco 
que, entre somas subtraídas, pre-
juízos em edifícios, na via pública e 
em veículos, somam 500 mil euros.

Esta terça-feira o Tribunal de Setú-
bal ditou condenações entre 8 a 13 
anos, para quatro dos arguidos e pe-
nas suspensas, entre 2 a 3 anos, para 
cinco arguidos. Quanto aos restantes 
17 foram absolvidos.

Durante a leitura do acordão, o 
juiz presidente, considerou que as 
provas integradas no processo, nem 
sempre puderam ser consideradas 
como irrefutáveis, embora represen-
tem, na maior parte dos momentos 
da cronologia do processo, fortes in-
dícios de que os cabecilhas do grupo, 
comandavam as mais de 20 pessoas 
envolvidas no esquema de assalto a 
caixas multibanco (ATM’’s) e conse-
quente branqueamento de capitais. 

Este último acto seria realizado 
com recurso a depósito de notas 
marcadas em contas de familiares 
e amigos, para posteriores levanta-
mentos. 

Ou através de compras de produ-

Fórum Luísa Todi acolheu julgamento em tempo de pandemia. Nove arguidos foram condenados e 17 absolvidos

tos de baixo valor com notas de valor 
médio e alto.

O gang, que inclui homens e mu-
lheres a residir nos concelhos de Se-
túbal, Moita e Barreiro, foi também 
condenado pelo furto de extintores 
e lojas de conveniência em bombas 
de gasolina, assalto a uma farmácia, 
assim como o furto de quatro viatu-
ras, às quais mudaram as matriculas.

Contudo, o juiz recordou muitas 
informações que não puderam ser 
integradas no processo como pro-
vas, numa investigação da Polícia 
Judiciária, liderada pelo inspector 
Pedro Varandas, que resultou, de-
pois, “numa estrutura desordenada e 
confusa da acusação, pelo Ministério 
Público”, sustentada em vários mo-
mentos apenas “por indícios”, “sus-
peitas” ou “provas circunstanciais”, 
relacionadas com horas de contactos 
entre os arguidos e horas dos assal-
tos concretizados. 

No entanto o juiz reconheceu “o 
imenso trabalho de investigação” 
levado a cabo, num processo com 
cerca de 30 actos criminais princi-
pais e dezenas de actos consequen-
tes, como troca de notas marcadas, 

tráfico menor, ofensas à integridade 
física e danos materiais.

O Tribunal de Setúbal considerou 
que os veículos furtados e as ima-
gens das passagens pelos pórticos 
das autoestradas colocam os argui-
dos nos locais dos assaltos às ATM, 
assim como os objectos utilizados e 
abandonados em diferentes locais. 
Algumas conversas telefónicas, em-
bora sejam insuficientes para deter-
minarem a condenação dos arguidos 
devido ao teor pouco específico, em 
conjunto com os outros dados foram 
suficientes para “formular um juízo 
de acusação e formulação de pena”.

Os arguidos foram considerados 
responsáveis pelos crimes imputa-
dos, “que determinaram prejuízos 
para imensas pessoas, forte alarme 
social, colocaram em causa a paz 
pública e incutiram sentimentos de 
insegurança”.

A conduta de preparação dos cri-
mes, com a utilização de vestuário 
apropriado e ocultação do rosto e 
impressões digitais e a utilização 
de equipamentos como baterias e 
extintores, embora não tenha sido 
suficiente para considerar a acusação 

proposta pelo MP de crime organiza-
do, foi suficiente para que o Tribunal 
de Setúbal considerasse a “assumida 
determinação dos arguidos em reali-
zar os actos planeados”.

Dois anos de assaltos e violência 
entre Setúbal e Castelo Branco
Entre 2015 e 2017 este Gang do Mul-
tibanco actuou, sabe-se agora, em 
toda a península de Setúbal, Lisboa 
norte, no distrito de Portalegre, on-
de passou pelos concelhos de Ponde 
de Sor e Nisa, e no distrito de Castelo 
Branco, na freguesia de Sarzedas.

Sendo um dos casos mais graves 
o da Rua das Flores, em Amora, no 
concelho de Seixal, onde a explosão 
de uma ATM colocou em risco a vida 
23 pessoas que habitavam o prédio.

Embora ao longo da investigação, 
segundo fonte próxima revelou a O 
SETUBALENSE, tinha sido colocada 
a hipótese de os actos deste grupo 
estarem associados aos de um outro, 
cujo julgamento decorre no Tribunal 
de Coimbra, e que chegou a fazer as-
saltos em ATM’s do distrito de Setú-
bal, até à leitura da sentença não foi 
possível ligar os grupos.
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PUBLICIDADE

sede da Câmara ocorrido na noite 
de 4 para 5 de Outubro de 1910, 
aquando da implantação da 
República, mas havia sido levado em 
data incerta, por um tabelião. Tendo 
depois integrado, por engano, o 
acervo do município de Grândola.
Devolvidos agora a Setúbal 

estes documentos constituem 
“oito cadernos cosidos numa 
capa de pergaminho, com datas 
compreendidas entre 1618 e 1802, 
importante para compreender a 
evolução social e económica nas 
idades Moderna e Contemporânea”, 
revela a autarquia.

Documento 
histórico regressa 
ao acervo do 
Arquivo Municipal

O Arquivo Municipal de Setúbal 
conta agora com um livro do 
século XVII, e que, segundo a 
Câmara de Setúbal “traz um novo 
olhar sobre a história”.
O livro, que contém actas de 
vereações, acórdãos e deliberações, 
escapou ao atentado ao edifício-

Ana Martins Ventura

Obras em áreas 
ajardinadas, pérgula, 
parque infantil e nova 
iluminação pública

PROGRAMA “OUVIR A POPULAÇÃO, CONSTRUIR O FUTURO”

Espaços públicos do Bairro Afonso Costa requalificados 
com investimento superior a 90 mil euros

Espaços e equipamentos de utilização 
pública do Bairro Afonso Costa estão 
a ser requalificados através de uma 
operação urbanística da Câmara de 
Setúbal, com um orçamento superior a 
90 mil euros. Segundo avança a autar-

quia em comunicado, “os trabalhos, a 
realizar por empreitada e também por 
administração directa, ou seja, com re-
cursos próprios, técnicos e humanos, 
do município e da junta de freguesia, 
incluem um conjunto de repavimen-
tações rodoviárias e de beneficiações 
do espaço público, com acções foca-
das na praça central do Bairro Afonso 
Costa”, localizada nas imediações da 
Escola Básica do Bairro Afonso Costa. 
Ficam reabilitados os espaços verdes, 
a zona de pérgula e o parque infantil. 
Assim como toda a iluminação pública, 
com novas luminárias. 

As intervenções, executadas em 

conjunto com a Junta de Freguesia 
de São Sebastião, dão resposta ao 
conjunto de necessidades que vêm 
sendo apontadas por moradores, nas 
reuniões dinamizadas no âmbito do 
projecto “Ouvir a População, Cons-
truir o Futuro”. 

E esta operação, orçada em cerca 
de 92 mil euros, já com a participa-
ção da Junta de Freguesia de São 
Sebastião no terreno, contempla 
ainda um leque de repavimentações 
rodoviárias, nas ruas Dr. Luís Teixeira 
de Macedo e Castro e Dr. José Leite 
de Vasconcelos e em troços das ruas 
da Fé e Henrique Constantino.

Bairro tem conquistado um conjunto de requalificações através
da participação pública cidadã

DR
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Mário Rui Sobral

Cadeia de 
supermercados procura 
melhor localização e vai 
reunir com Nuno Canta 
na próxima semana

ATRACTIVIDADE IMUNE À PANDEMIA

Espanhola Mercadona disposta
a investir milhões para
se instalar no concelho

A atractividade do Montijo na cap-
tação de investimentos revelou-se 
imune aos efeitos da crise provocada 
pelo novo coronavírus e a atestá-lo 
está o recente interesse manifes-
tado por uma marca espanhola em 
instalar-se no concelho. A cadeia de 
supermercados Mercadona, com 
várias lojas a norte do País, pretende 
expandir-se para a zona de Lisboa e 
tem a intenção de construir um novo 
espaço comercial no território monti-
jense, disse o presidente da Câmara 
Municipal, Nuno Canta.

O investimento “não deverá ser in-
ferior a 10 milhões de euros”, avan-
çou o autarca a O SETUBALENSE. A 
intenção foi comunicada “já após o 
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início da fase de desconfinamento” 
e representa “mais um exemplo das 
políticas de promoção e estratégia 
de afirmação bem sucedidas do ter-
ritório a nível regional, nacional e 
internacional”, que se reflectem “no 
interesse dos investidores” nas mais 
variadas áreas.

“A Mercadona escolheu o Montijo, 
tem estado à procura de um terreno 
e na próxima semana teremos uma 
reunião, provavelmente para se falar 
de questões técnicas. A intenção é 
uma coisa, a concretização é outra”, 
revelou o socialista, admitindo, no 
entanto, que o investimento “difi-
cilmente fugirá” do território monti-
jense. “Certo é que continua a existir 
procura internacional em investir no 
Montijo, mesmo numa conjuntura co-
mo a actual”, frisou. O SETUBALEN-
SE tentou apurar mais pormenores 
junto da direcção de comunicação da 
marca espanhola em Portugal mas 
até ao fecho desta edição não obteve 
resposta.

O interesse da Mercadona no 
Montijo não é, porém, único entre 
investidores. Nuno Canta salientou 

ainda que, nesta fase, também está 
em cima da mesa a possibilidade de 
a cidade vir a acolher a construção 
de “mais uma unidade hoteleira”, 
lembrando que está em andamento 
o processo de  instalação de “uma 
das maiores clínicas de hemodiálise 
de toda a região de Lisboa, com um 
total de 50 camas, na zona industrial 
do Pau Queimado”.

A revelação do chefe do executi-
vo camarário surgiu no seguimento 
de uma análise às contas consolida-
das de 2019 – englobam as contas 
da Câmara, dos SMAS e da Escola 
Profissional do Montijo – que vão 
ser discutidas na reunião de câmara 
desta sexta-feira e que mostram “re-
sultados melhores dos que os do ano 
anterior”. O município vai apresentar 
um saldo de gerência referente ao 
exercício de 2019 na ordem dos “13,8 
milhões de euros (mais 2,1 milhões 
face ao ano anterior)” e um resulta-
do líquido positivo no valor de “5,5 
milhões de euros que compara com 
os 5,3 milhões de euros de 2018”. A 
dívida voltou a conhecer uma redu-
ção substancial.

AEROPORTO 

APOIO ALIMENTAR

Nuno Canta aplaude Costa
e desafia Rui Garcia
a mudar de posição

Autarquia já distribuiu
11 682 refeições ao domicílio

Nuno Canta viu com bons olhos o 
facto de António Costa ter reforça-
do, durante uma visita à Portela no 
passado dia 5, que o novo aeroporto 
no Montijo é para avançar. 
Para o autarca montijense a constru-
ção da infra-estrutura aeroportuária 
na Base Aérea n. º 6 “é agora mais 
fundamental à recuperação do País 
do que era antes” e o socialista até 
desafia o homólogo do município 
da Moita a mudar a posição desfa-
vorável emitida na Declaração de 
Impacte Ambiental, que impede, ao 
abrigo da lei em vigor, que o projecto 
avance.

O processo está, para já, refém 
da 'luz verde' de todos os municí-
pios considerados afectados com 
a construção e instalação do aero-
porto, como é o caso da Moita, e a 
situação não é fácil de ultrapassar. 
“Há soluções, uma delas pode passar 
pela evocação do interesse nacional 
do investimento”, considera o autar-
ca montijense. 

“Mas, mais do que isso, esperemos 

A Câmara Municipal do Montijo con-
tabilizou um total de 11 682 refeições 
– 9 108 quentes e 2 574 intermédias 
(pequenos almoços e lanches) – con-
feccionadas e entregues gratuita-
mente ao domicílio das pessoas mais 
vulneráveis do concelho, entre 30 de 
Março e 31 de Maio último.

O número de solicitações através 
da Linha Municipal de Apoio aumen-
tou significativamente nesses dois 
meses, face à pandemia, abrangendo 
“51 agregados familiares diferentes”, 
segundo os dados divulgados pela 
autarquia. “As refeições têm sido so-
licitadas por idosos, famílias caren-
ciadas e também casos positivos de 
Covid-19 que estão em tratamento 
domiciliário”, detalha a edilidade. 
Nuno Canta, presidente da Câmara, 

que o senhor presidente da Câmara 
Municipal da Moita venha a ter uma 
visão diferente do que a que tem 
tido até agora. Esperemos que a si-
tuação se ultrapasse”, acrescenta, 
num repto lançado ao autarca do 
município vizinho, Rui Garcia.

Nuno Canta sublinha que “o 
primeiro-ministro está a ver bem 
a necessidade de investimento es-
trangeiro”, que não tenha “impacte 
no Orçamento do Estado”, para res-
ponder “a uma futura procura turís-
tica” e que permita “criar emprego 
na região”. 

António Costa, reforça o autarca 
montijense, “faz a leitura correcta 
em relação ao relançamento da 
economia, da retoma”. E a concluir, 
atira: "Não podemos iludir a crise 
do emprego com o extremismo am-
biental. É necessária uma perspecti-
va de desenvolvimento sustentável, 
que coloque em pé de igualdade o 
Ambiente, a economia e os aspectos 
sociais. Nenhum deve ser privilegia-
do em detrimento de outro.” M.R.S.

acrescenta que entre esses casos 
contam-se várias “famílias que perde-
ram o emprego e outras que tinham 
empregos precários e que caíram 
nessa necessidade”.

“Até ao momento, temos consegui-
do garantir refeições quentes a toda a 
gente em situação vulnerável”, vinca 
o edil.  Em meados de Maio, os servi-
ços municipais chegaram a fornecer 
mais de 250 refeições diárias. A mé-
dia situa-se agora entre as 100 e as 
120. Ainda assim, Nuno Canta revela 
que vai reforçar o investimento na re-
de de apoio alimentar. De resto, na 
ordem de trabalhos da reunião de 
câmara que vai ter lugar esta tarde 
(15h00) consta a atribuição de um 
apoio financeiro ao Banco Alimentar 
de Setúbal Contra a Fome. M.R.S.

Nuno Canta espera receber mais investimentos no concelho
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d' Água. Intitulada “Santo António 
– Artesanato de Barcelos”, a 
exposição visa assinalar as 
celebrações dos santos populares 
e resulta de uma parceria 
entre as câmaras montijense 
e barcelense. “A exposição é 
composta por peças de dimensões 

consideráveis”, revela a autarquia 
do Montijo. A mostra vai estar 
patente até 30 de Junho, de 
segunda a sexta-feira, das 14h00 
às 17h30. A entrada é livre, sendo 
permitida apenas “a presença de 
duas pessoas de cada vez”, com 
uso de máscara obrigatório.

Santo António 
em exposição 
na Quinta do 
Páteo d' Água

Uma dezena e meia de peças em 
barro, da autoria de outros tantos 
artistas de Barcelos, sobre a figura 
de Santo António vão estar em 
exposição no Montijo. A mostra 
vai ser inaugurada já amanhã, 
pelas 16h00, na Ermida de Santo 
António na Quinta do Páteo

UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
-ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA- 

MONTIJO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

CONVOCATÓRIA 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral da União Mutualista Nossa Senhora da Conceição-AM 
vem, nos termos da alínea a) do n.º · 1 do art.º 87 do Código das Associações Mutualistas, (CAM), 
convocar os associados da União Mutualista Nossa Senhora da Conceição-AM, para a Assembleia 
Geral Ordinária, que terá lugar no dia 30 de junho de 2020, pelas 20:00 horas. nas instalações 
do Edifício da Galeria Municipal, sito na Rua Almirante Cândido dos Reis nº 12, em Montijo, 
com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 

Ponto um - Apresentação, discussão e votação do Relatório e Contas e Parecer do Conselho Fiscal 
referentes ao ano de 2019, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art.º 77 do CAM. 

Ponto dois - Autorização para a celebração de contrato de promessa compra e venda da fração A 
(cave n.º 1), sita na Rua do Hospital n.º 1, nos termos da alínea 1) do n.º 1 do art.º 77 do CAM. 

Ponto três - Autorização para a celebração de contrato de promessa compra e venda da fração F 
(loja), sita na Rua do Hospital n.º 3 nos termos da alínea 1) do n.º 1 do art.º 77 do CAM. 

Ponto quatro - Fixação remuneratória dos membros do Conselho de Administração, nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do art.º 77 do CAM. 

Ponto quinto - Informações gerais.

Nos termos do n.º 1 do art.º 84 do Código das Associações Mutualistas (CAM), a falta de quórum de 
funcionamento,na hora supramencionada, determina que a Assembleia Geral Ordinária se realize, 
em segunda convocatória, uma hora mais tarde com qualquer número de presenças. 

Montijo, 08 de junho de 2020  

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Maria das Mercês Gomes Borges)

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DO MONTIJO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA 

Nos termos do Artigo 48 º n º. 1 dos Estatutos desta Associação, 
convoco a Assembleia Geral Ordinária para o dia 25 de Junho de 
2020, pelas 20h30 horas, na sua Sede/Quartel, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:

Ponto 1 - Discussão e aprovação do Relatório e Contas do exercício 
de 2019 e do parecer do Conselho Fiscal . 
Ponto 2 - Informações da direção.
Ponto 3 - Assuntos de ocasião.

Se à hora marcada na presente Convocatória não estiver presente o 
número legal de Sócios que permita o seu funcionamento, a Assembleia 
Geral Ordinária iniciará os trabalhos 30 minutos depois com o número 
de sócios presentes.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

João Paulo Fonseca Marques Dinis 

PUBLICIDADE

A oferta de Cursos Técnicos Profis-
sionais de nível 4 (12.º ano) em áreas 
de formação vai ser abrangente na 
Escola Profissional do Montijo (EPM), 
no próximo ano lectivo (2020-2021).

Segundo a escola, considerada 
uma das principais referências no en-
sino profissional, estão já garantidos 
os cursos de “hotelaria e restauração 

Formação em hotelaria 
e restauração, turismo 
e lazer, metalurgia e 
metalomecânica, e 
ciências informáticas

PRÓXIMO ANO LECTIVO PREPARADO

Escola Profissional do Montijo garante oferta abrangente 
de cursos técnicos de nível 4 para 2020-2021

(Curso Técnico de Cozinha e Pastela-
ria e Curso Técnico de Restaurante/
Bar); turismo e lazer (Curso Técnico 
de Turismo); metalurgia e metalome-
cânica (Curso Técnico de Manutenção 
Industrial-Eletromecânica; e ciências 
informáticas (Curso Técnico de Ges-
tão e Programação de Sistemas In-
formáticos)”.

Mas antes, ou seja, ainda no ac-
tual ano letivo, a EPM irá apresentar 
“o Curso de Educação Formação de 
Operador de Informática, com equi-
valência ao 9.º ano”.

Em comunicado, a EPM lembra 
que “a formação profissional, em 
determinada área, é uma aposta 

e uma mais-valia diferenciadora 
que pode assumir um papel fun-
damental no alavancar de futuras 
oportunidades de carreira”. Até 
porque, defende, “o nível médio 
de qualificação, cada vez mais exi-
gido pelo tecido empresarial, só é 
possível através de uma formação 
profissionalizante”.

A EPM sublinha, de resto, as van-
tagens desta formação de dupla cer-
tificação. “O ensino profissional alia a 
parte escolar à profissional e, através 
da formação em contexto de traba-
lho, é possível a aquisição de com-
petências, garantindo um primeiro 
contacto com o mercado de traba-

lho”. Mais: “Esta prática em contexto 
laboral permite adquirir experiências, 
aplicar conhecimentos, desenvolver 
relações interpessoais e conhecer, de 
perto, o funcionamento das organi-
zações onde, de futuro, poderão vir 
a trabalhar”, reforça.

Além disso, o ensino profissional 
“permite a continuidade dos estu-
dos e o ingresso no Ensino Supe-
rior”, bem como “a frequência num 
Curso Técnico Superior Profissional 
(CTeSP)”, que não confere um grau 
académico mas sim “o nível 5 do 
Quadro Nacional de Qualificações”, 
possibilitando “a transição para uma 
licenciatura”.Comunidade educativa da EPM

DR
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Morada: Av. D. Manuel I, nº 74 B - Setúbal 
Contacto: 916 864 136 / 265 761 195

Horário 
Segunda a Sexta 
9h00 às 13h00 

e das 15h00 às 18h00

# Fique em casa Tudo o que precisa perto de si... 
 Apoie o comércio local

D. TERESA
PARAPSICÓLOGA - MÉDIA

Trata de problemas: Espirituais, 
Curas, Invejas, Bruxedos, Saúde, 

Amor, Justiça

40 Anos de Experiência 
em Portugal

Telf: 211 566 838 / 920 194 790 / 914 544 601 

Enfermeiro Raul Santos
Presta serviços ao Domicilio 

Apoio a acamados, pensos, injeções, tratamentos, 
revitalização de sistema imunitário e outros serviços.

Telm: 91 229 10 04

Médica dentista é primeira portuguesa em 
comité científico de academia americana
Montijense destaca-se
na área da Medicina 
Dentária do Sono. 
Este ano já havia 
sido eleita para a 
academia europeia da 
especialidade 

DR

Mário Rui Sobral

Foi contactada pela presidente 
da American Academy of Dental 
Sleep Medicine (AADSM), Nancy 
Addy, a 17 de Abril. Susana Falardo 
Ramos, directora da Clínica N. Sra. 
da Atalaia, no Montijo, acabava 
de ser nomeada para o comité 
científico daquela instituição norte-
americana. 
A tomada de posse, face à 
pandemia, teve lugar a 29 de Maio, 
por plataforma digital. O mandato 
foi iniciado três dias depois e 
passou a ser a primeira médica 
dentista portuguesa a integrar, 
em simultâneo, os órgãos das 
academias europeia e americana da 
Medicina Dentária do Sono.
Que leitura lhe merece esta 
recente nomeação para a 
academia americana, depois 
de ter integrado a 18 de Janeiro 
o conselho científico da 
academia europeia (EADSM) da 
especialidade?
Desde que conclui a minha 
licenciatura em 1996, a formação 
contínua pós-graduada fez 
sempre parte do meu percurso 
académico e clínico. Ao longo dos 
anos, fui traçando objectivos, 
escolhendo novos caminhos 

mecanismo protector das apneias. 
Os sinais são desgastes de esmalte 
dentário, sensibilidade dentária, 
tensão muscular ao nível da face 
e pescoço, dores ao nível da 
articulação temporo-mandibular, 
podendo causar enxaquecas. 
E nas crianças?
As manifestações são distintas 
das dos adultos, levando muitas 
vezes a um falso diagnóstico 
de Hiperactividade e Défice de 
Atenção. Os mais frequentes são 
ressonar, transpiração excessiva 
nocturna, dormir com a boca a 
aberta, dificuldade ao acordar, 
irritabilidade, enurese (fazer 
“urinar na cama”). Apresentam 
dificuldades comportamentais e de 
rendimento escolar, mastigam com 
a boca aberta e muito rápido ou 
muito lento. 
O “Bruxismo do Sono” nas crianças 
também é muito comum e, além de 
se relacionar com as apneias, pode 
estar relacionado com a troca da 
dentição e comportamentos psico-
sociais abusivos, como o “bullying”.
Como está implantada a 
Medicina Dentária do Sono no 
nosso distrito? 
Em Portugal, começa agora a dar 
os primeiros passos. Deveremos 
ser não mais de 10, os médicos 
dentistas dedicados a esta 
área. Com o título de “ Qualified 
Dentist”, pela academia europeia, 
somos neste momento quatro. 
Pela academia americana, sou a 
primeira. Julgo que, no Distrito 
de Setúbal, a Clinica Médico 
Dentária N. Sra. da Atalaia, onde 
colaboro com uma equipa médica 
e terapêutica multidisciplinar 
especializada na área, é a primeira a 
incorporar esta competência.

e alcançando novas metas. A 
eleição para a EADSM e agora a 
nomeação da AADSM representam 
o reconhecimento de todo o 
meu percurso académico, dos 
sacrifícios económicos, pessoais e 
profissionais que tive de tomar. 
Por outro lado, ao ser a primeira 
médica dentista portuguesa a 
integrar simultaneamente o comité 
científico destas duas academias 
coloca sobre os meus ombros 
uma responsabilidade acrescida, 
mas que não me intimida. Estou 
muito feliz e grata por este 
reconhecimento.
Concretamente, que funções vai 
desempenhar?
Ao contrário da EADSM, onde 
ocupo o cargo de “Principal 
Secretary”, na AADSM não existe 
atribuição de cargos, mas sim um 

ENTREVISTA SUSANA FALARDO RAMOS

programa que teremos de cumprir 
durante um ano de mandato. Os 
14 membros internacionais, que 
constituem o comité, terão de 
decidir e promover: programas 
de investigação na área da 
Medicina Dentária do Sono (quer 
na formação de clínicos, quer na 
educação e promoção ao nível 
da Saúde Pública); recomendar 
à AADSM candidatos para o 
Prémio Anual de Investigação e o 
Prémio Pierre Robin, atribuídos 
no congresso anual. E seleccionar 
palestrante e temas a abordar 
para o comité organizador desse 
congresso da AADSM, além de 
recomendar tópicos para o NIH 
Practice-Based Research Network 
(o NIH é o Instituto Americano de 
Saúde Pública).
Esta área clínica trata os 

distúrbios respiratórios do 
sono. Quais os sintomas e as 
consequências? 
A medicina dentária do sono trata 
não só os distúrbios respiratórios 
do sono. Os sintomas mais 
conhecidos são o Síndrome de 
Apneia e Hipopneia Obstrutiva 
do Sono. Mas também trata os 
distúrbios de movimento, como 
o “Bruxismo do Sono”. Estas 
patologias afectam tanto adultos 
como crianças.
Nos adultos os sinais e sintomas 
são sono não reparador, cansaço 
ao despertar, alterações cognitivas 
e comportamentais (perda de 
memória, falta de concentração e 
irritabilidade), sonolência excessiva 
diurna e alterações metabólicas.
O “Bruxismo do Sono” pode 
surgir de forma isolada ou como 

Susana Ramos ao lado da estátua de George Washington em South Sioux City, Nebraska
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AlcocheteCom a 3.ª fase de 
desconfinamento, os restaurantes 
e similares foram autorizados a 
reabrir portas. O município de 
Alcochete, por este motivo, criou o 
projecto “Reabrir com Segurança”, 
através de “medidas que passam 
pela isenção de taxas, redução 

Autarquia cria “Reabrir 
com Segurança” para 
apoiar restauração 

da factura da água e autorizações 
especiais para aumento de 
esplanadas”.  Para além disto, cada 
estabelecimento “recebeu um kit, 
composto por dois selos de que 
cumpre as normas de segurança, 
álcool-gel, autocolantes para o 
chão e sacos para o take-away”.

Maria Carolina Coelho

Autarquia reduziu 
dívida em 266 mil 
euros, apesar do   
financiamento na Escola 
Básica do Valbom

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Município encerra 2019 com saldo de gerência de 8,5 M€ 

A Câmara Municipal de Alcochete encer-
rou o exercício financeiro de 2019 com 
um saldo de gerência que ultrapassa os 
8 milhões e 500 mil euros, refere a au-
tarquia de gestão socialista. As contas, 
aprovadas na reunião de 27 de Maio, 
demonstraram ainda que o executivo 
municipal conseguiu reduzir o valor da 
dívida em mais de 266 mil euros, di-
minuindo o montante em falta para 7 
milhões e 694 euros, “com a ressalva de 
estar incluído o financiamento de 1 mi-
lhão e 230 mil euros da requalificação e 
ampliação da Escola Básica do Valbom”. 

Na mesma reunião, para além de 
apresentado o saldo de execução 
orçamental do ano passado, foi tam-
bém aprovado “o mapa dos fluxos de 
caixa de 2019 e a 1ª revisão aos orça-
mentos da receita e da despesa e às 
grandes opções do plano (PPI e AMR) 
de 2020”, documentos estes “apro-
vados por maioria com a abstenção 
dos vereadores da CDU e do PSD”.

“Faz sentido não estarmos confina-
dos àquilo que são as verbas disponí-
veis para utilizarmos no exercício das 
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nossas funções quando temos um sal-
do de gerência” de mais de 8 milhões 
de euros, afirma o presidente do muni-
cípio, Fernando Pinto, acrescentando 
que “a Lei n.º 4-B/2020, de 6 de Abril, 
veio estabelecer o regime excepcional 
de cumprimento das medidas previstas 
no programa e isto permite ao órgão 
executivo integrar o saldo de gerência 
por via da respectiva revisão”, referindo 
que este tem vindo a crescer, pois em 
2017 foi de mais de 4 milhões e 300 mil 
euros, enquanto que em 2018 “registou 
um acréscimo de 0,13%”.

No que diz respeito à execução, 
Fernando Pinto realça que “os resulta-
dos são francamente positivos”, com 
a receita a rondar os 101%, ou seja, 
mais de 18 milhões e 940 mil euros, 
enquanto que em relação “à despe-
sa, o grau de execução é de 73,96%”, 
correspondendo a mais de 18 milhões 
e 929 mil euros. Nas actividades consi-
deradas relevantes, o autarca diz que a 
taxa de execução atingiu os “90,65%”, 
na qual “estão incluídas as despesas 
de capital, nomeadamente as amor-
tizações e outras despesas correntes 
à Amarsul, Simarsul e EDP”.

Os documentos vão ser, em segui-
da, “remetidos à Assembleia Munici-
pal para ratificação”. 

Presidente satisfeito com 
investimentos
De acordo com o presidente do municí-
pio, as grandes obras realizadas em 2019, 
assim como os investimentos feitos, “ti-

veram o melhor resultado de sempre na 
história da autarquia” pois representam 
“um grau de execução de 39,83%, o que 
equivale, em termos de valores absolu-
tos”, a mais de 3 milhões e 471 mil euros. 

Estes valores assentam “em dois pi-
lares essenciais: primeiro, reforçar as 
rubricas já existentes, mas com dotação 
insuficiente; segundo tem a ver com 
obras de valor significativo, nomeada-
mente a requalificação e a ampliação 
do estaleiro municipal, a requalificação 
do parque de merendas da Fonte da Se-
nhora, a construção da vedação do furo 
de água do Batel (FR1), a requalificação 
do polidesportivo de São Francisco e 
do pavilhão municipal de Alcochete, 
a criação de um novo parque infantil e 
a aquisição de viaturas, entre outros”.

Documentos foram aprovados por maioria, com a abstenção dos 
vereadores da CDU e do PSD
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DA REGIÃO

Na impossibilidade de se 
poder comemorar “a tradicional 
festa de São João Baptista, 
Santo Padroeiro de Alcochete” 
presencialmente, devido ao facto 
“de se viverem tempos de maior 
recolhimento”, o município 
lançou o convite “à população 
das freguesias do concelho, 
assim como ao comércio local”, 
de “assinalarem o momento 
com o contributo possível, seja 
com uma bandeirola à janela, 
uma varanda enfeitada, uma 
montra com o altar do São João 

Tradição Festa de São João 
Baptista comemorada à janela  

ou apenas com um pequeno 
manjerico à porta”. Para além 
disto, “também a representação 
simbólica das fogueiras pode ser 
assegurada com uma pequena 
luz/vela na janela”.

“De cariz popular, esta 
comemoração, profundamente 
enraizada na identidade local 
e celebrada a 24 de Junho, é 
uma referência no calendário 
religioso e marca o início do 
Verão alcochetano na sua 
vertente convivial”, refere a 
autarquia em comunicado. 
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Humberto Lameiras

Humberto Lameiras

No nível máximo vão 
estar 84 equipas, 
470 operacionais, 
114 veículos e 2 
helicópteros em 
Grândola e Montijo

PCP diz que os 
trabalhadores estão 
a ser prejudicados. 
Querem reforço dos 
serviços públicos

ELEITOS REUNIRAM COM ELÍSIO OLIVEIRA 

Deputados socialistas satisfeitos 
com dispositivo de emergência
de combate a fogos rurais

O dispositivo de emergência de com-
bate a incêndios rurais no distrito de 
Setúbal está “preparado com diver-
sos níveis de prontidão e empenho 
operacional”, avançou o Comandante 
Distrital de Operações de Socorros, 
Elísio Oliveira, em reunião por vídeo 
conferência com os deputados socia-
listas eleitos pela região.

Nesta reunião solicitada pelos de-
putados socialistas, o comandante 
especificou que no território do distri-
to “estarão disponíveis, no nível má-
ximo, 84 equipas, 470 operacionais, 
114 veículos e 2 helicópteros, situados 
em Grândola e no Montijo. Quanto 
aos efectivos, há um aumento de 13% 
relativamente ao ano anterior”. 

Com 230 postos de vigia a nível na-
cional, oito deles situam-se no distri-
to de Setúbal e integram a directiva 
nacional operacional que consagra A Festa do Avante foi discutida na última reunião da DORS
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o dispositivo especial de combate a 
incêndios rurais, para o corrente ano. 
Neste momento, e até ao fim do mês, 
os meios estão no nível reforçado 3, 
o penúltimo, de prontidão de empe-
nhamento operacional.

Em comunicado, os eleitos socialis-
tas referem que, nesta fase, “a nível 
nacional, estão afectos 9 512 opera-
cionais, 2 236 veículos e 60 meios 
aéreos, os quais ficaram disponíveis 
a 1 de Junho, com a  limitação de  
alguns helicópteros, considerando 
que se aguarda  decisão do Tribu-
nal Administrativo de Loulé de uma 
providencia cautelar interposta por 
uma empresa, no âmbito do con-
curso aberto em Novembro último, 
pela Força Área e que se anseia pela 
resolução”.

Parlamentares dizem que Gover-
no planeou atempadamente
Mesmo assim, “os recursos constan-
tes do dispositivo nacional podem e 
devem ser posicionados em fun-
ção do risco, pelo que essa gestão 
previne as eventuais necessidades 
nos locais onde esses meios aéreos 
deviam estar”. A isto acrescentam 
que “o Governo fez o planeamento 
atempadamente e tornou-o público”.

Este ano há a particularidade de 
“ter de existir atenção acrescida em 

razão do período pandémico que 
vivemos, tendo de ser assegurados 
planos de contingência”.

Na reunião com o comandante 
Elísio Oliveira participaram os par-
lamentares Catarina Marcelino, Fili-
pe Pacheco, Sofia Araújo e Clarisse 
Campos, e ainda Eurídice Pereira que 
acompanha matérias de emergên-
cia e protecção civil, no âmbito da 
Comissão Parlamentar de Direitos 
Constitucionais, Direitos, Liberdades 
e Garantias.

Quanto ao trabalho multidisci-
plinar que está em curso e que, no 
passado 21 de Maio, em Conselho de 
Ministro, consideram os deputados 
que “teve passos decisivos como 
a aprovação do Plano Nacional de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais”, 
que se prevê ter um período de 
auscultação pública. Deste plano, 
fazem parte um conjunto de diplo-
mas sobre floresta e que tem na sua 
essência políticas de restruturação 
da paisagem bem como a criação de 
um programa de Transformação da 
Paisagem, destinado a “territórios de 
floresta com elevada perigosidade 
de incêndio”, entre outras iniciativas 
que, “definitivamente, abordam as 
respostas aos incêndios rurais de 
forma integrada e estruturante”, 
avaliam os deputados.

EM REUNIÃO DA DORS

Comunistas acusam grandes 
empresas de se aproveitarem 
da crise pandémica

O PCP considera que as grandes 
empresas estão a “aproveitar a crise 
para aumentar a exploração dos tra-
balhadores e o saque dos recursos 
públicos”, o que exemplifica com “o 
uso e abuso do lay-off por parte de 
grandes empresas e multinacionais 
com muitas dezenas de milhões de 
euros de lucro”. 

E aponta os casos da “Autoeuropa, 
Visteon, Delphi, Navigator e a TST, 
que afectam mais de 9 mil trabalha-
dores no distrito”, e a estes acrescen-
tam “os mais de 10 mil trabalhadores 
que foram para o desemprego neste 
período, principalmente os contra-
tados a prazo ou a trabalharem por 
conta de empresas prestadoras de 
serviços, caso das empresas de tra-
balho temporário”.

Esta é uma das primeiras conclu-
sões saídas da última reunião da Di-
recção da Organização Regional de 
Setúbal do PCP (DORS), que indica 
ainda que esta crise pandémica veio 
“demonstrar que em muitas empre-
sas as obrigações legais com a Hi-

giene e Saúde no Trabalho não são 
respeitadas, nem foram adoptados 
planos de contingência que garan-
tam a saúde dos trabalhadores, como 
eram obrigadas”.

Ainda referindo esta crise deriva-
da da pandemia da Covid-19, os co-
munistas da região, consideram que 
a mesma “colocou em evidência o 
papel fundamental e insubstituível 
dos serviços públicos na resposta às 
necessidades dos trabalhadores e 
populações, nomeadamente o Ser-
viço Nacional de Saúde, serviços 
públicos e trabalhadores que viram 
agora ser reconhecido, quer o seu 
insubstituível papel, quer os seus 
méritos, mas a que tardam serem 
compensados através da valoriza-
ção dos seus salários e carreiras, e 
da atribuição do subsídio de insalu-
bridade e risco”.

No documento emitido pela DORS 
é ainda referido que os comunistas 
vão continuar a lutar contra o “agra-
vamento das condições de trabalho 
e ataque aos direitos laborais”, assim 
como a “redução dos rendimentos 
dos trabalhadores da península”.

A DORS do PCP analisou ainda a 
preparação do XXI Congresso que se 
realizará sob o lema “Organizar, Lutar, 
Avançar – Democracia e Socialismo”, 
o andamento da Campanha Nacio-
nal de Fundos, as Comemorações do 
Centenário do PCP, a preparação da 
Festa do Avante!, e iniciativas políti-
cas do partido”.

DR
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Esta emergência de saúde 
pública confrontou-nos com 
crueza com problemas que 
conhecíamos e que exigem 

novas medidas estruturais no pós-
-crise. Quando se fala em voltar à 
natureza, dito assim, de forma vaga, 
é possível uma certa sensação de “cha-
vão”. Que volta é essa? Estamos tão 
habituados em termos civilizacionais 
ao egoísmo na nossa relação com o 
ambiente, que à partida esta viagem 
ou nos soa logo a coisa turística ou a 
missão impossível. Por exemplo, du-
rante o confinamento, apercebemo-
-nos de forma clara que o planeta 
respirou e passou melhor sem nós. 
Desfizemo-nos em elogios, epifanias 
e promessas de mudança de vida. No 
entanto, assim que recebemos carta 
de alforria, voltámos num piscar de 

De volta à natureza: se não agora, então quando?

OPINIÃO

Maria Antónia 
de Almeida Santos 

Deputada do Partido Socialista
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olhos a praticar a descartabilidade 
ambientalmente tóxica, habitual nos 
nossos estilos de vida. O melhor sím-
bolo (ou o pior) desta situação são as 
máscaras profiláticas que flutuam já 
nos oceanos, envenenando a vida e 
as marés.

A humanidade tem de deixar de ser 
predadora do ambiente para passar 
a sua guardiã. E reconhecer que a vi-
da no planeta obedece a uma cadeia 
ambiental. Da saúde dela depende a 
nossa e, cada vez mais, a nossa qua-
lidade de vida futura e até a nossa 
sobrevivência. Nunca, como agora, 
teremos tido uma perceção tão con-
creta e imediata de quanto liberdade 
e responsabilidade estão intimamente 
ligadas.

Se temos de voltar à natureza, en-
tão como? Pelo reconhecimento da 

o despontar da consciência verde e da 
revolução ecológica. Agora, temos de 
passar à urgência da ação politicamen-
te efetiva, concertada e coordenada. 
A União Europeia deu um passo de 
gigante com a adoção da nova Estra-
tégia de Biodiversidade e da Estraté-
gia do Prado ao Prato. Quer-se travar 
a perda de biodiversidade na Europa 
e passar do “somos o que comemos” 
para o ”somos também o modo como 
produzimos o que comemos”. A novi-
dade é a conciliação com os de estilos 
de vida, políticas económicas ou meios 
de subsistência quando se fala em sus-
tentabilidade. Aposta-se na redução 
do desperdício alimentar, na pesqui-
sa, na partilha de conhecimento e no 
reconhecimento da importância do 
trabalhador agro-alimentar. O objetivo 
é a segurança alimentar pelo combate 

à fraude alimentar e pela promoção 
da transição para uma dieta saudável 
porque é ambientalmente sustentá-
vel. “Saudável” e “sustentável” não são 
um binómio. São complementares e 
a pegada ambiental começa mesmo 
no prato.

Voltar à natureza é também reequa-
cionar as cidades. O novo mundo pós-
-pandemia terá de entender a cidade 
sobrepovoada como rastilho para a 
contaminação e tirar conclusões.

Da última vez que escrevi aqui, falei 
da conjugação única da Península de 
Setúbal, a nível da fauna, da flora, da 
serra e do mar, como uma bênção. Mas 
é algo mais. É uma responsabilidade 
nossa e um atestado de dever. necessidade de ir além da pedagogia 

e didática ambientais. O ativismo e as 
campanhas de sensibilização e cons-
ciencialização têm já décadas. Foram 

o PS de Amada diz que “durante 
anos o executivo municipal, liderado 
pela CDU, recusou-se a cumprir a 
Lei n.º 8/2009 que determina a 
obrigatoriedade da instituição do 
Conselho Municipal da Juventude 
nos concelhos que não o possuem”. 
Em lugar desta estrutura “funcionou 

o Fórum Municipal da Juventude 
que “não possuía competências 
tão abrangentes como o Conselho 
Municipal de Juventude”.  As 
associações jovens de Almada 
podem agora “ser parte activa na 
construção das políticas públicas do 
concelho”.

Almada aprova 
Regulamento 
do Conselho da 
Juventude

Por proposta da Câmara Municipal 
de Almada, de gestão socialista, a 
Assembleia Municipal aprovou o 
Regulamento do Conselho Municipal 
da Juventude, com os votos 
favoráveis de todos os deputados 
municipais, com excepção dos 
eleitos pela CDU. Em comunicado, 

Considerando que: 
a) Estava convocada para o dia 30 de 
Março de 2020 a realização da Assem-
bleia Geral Ordinária de Março de 2020 
da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Entre 
Tejo e Sado, C.R.L.; 
b) Na decorrência da decretação do Estado 
de Emergência pelo Senhor Presidente 
da República e das medidas de execução 
então anunciadas pelo Governo, desig-
nadamente através do Decreto-Lei n° 10-
A/2020, de 13 de Março, com posteriores 
alterações, que determinou medidas de 
limitação à realização de reuniões e as-
sembleias e que, no seu artigo 18.° esta-
beleceu que "As assembleias gerais das 
sociedades comerciais, das associações 
ou das cooperativas que devam ter lugar 
por imposição legal ou estatutária, podem 
ser realizadas até 30 de junho de 2020", 
através de anúncio publicado no dia 19 
de Março de 2020, determinei a descon-
vocação dessa Assembleia Geral para vir 
a ser realizada até 30 de Junho de 2020; 
c) No dia 30 de Abril de 2020, foi levan-
tado o Estado de Emergência, tendo sido 
decretada a Situação de Calamidade em 
território nacional através da publicação 
da Resolução do Conselho de Ministros 
n.° 33-A/2020 que, no Artigo 18.° do seu 
Anexo I, estabeleceu a proibição de cele-
brações e outros eventos que implicassem 
a aglomeração de mais de dez pessoas; 
d) No dia 17 de Maio de 2020 foi pror-
rogada a declaração da Situação de Ca-
lamidade pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.° 38/2020, que manteve 
aquela regra; 
e) Todavia e nos termos do calendário de 
desconfinamento regulado na Resolução 
do Conselho de Ministros n.° 33-C/2020 de 
30 de Abril, está previsto que os espaços de 
conferência e auditórios possam passar a ser 
utilizados, ainda que com as devidas restri-
ções, e desde que sejam adoptadas medidas 
de segurança e de distanciamento social; 
f) Os pontos da Ordem de Trabalhos que 
legalmente devem ser votados na Assem-
bleia Geral anual de Março não foram ainda 
discutidos ou deliberados; 
Venho, nos termos do n.° 2 do artigo 26.° 
e dos artigos 27.° e 28.° dos Estatutos da 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Entre 
Tejo e Sado, C.R.L., pessoa colectiva n° 
503848271„ com sede na Av.ª D. João IV 
n°2, no Montijo, matriculada na Conser-
vatória do Registo Comercial de Montijo 
sob o mesmo número, com o capital social 
realizado de 5.762.345€ (variável), atento o 
expresso nos Considerandos e na convicção 
de que, nos termos da lei, tal venha a ser 
possível, convocar todos os Associados no 
pleno gozo dos seus direitos, a reunirem-se, 
em Assembleia Geral Ordinária, no dia 25 
de Junho de 2020, pelas 16,30 horas, na 
sede da Instituição, para discutir e votar as 
matérias da seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 
1. Discussão e votação do Relatório de Ges-
tão e das Contas da Caixa Agrícola relativo 
ao exercício de 2019 e do relatório anual 

do Conselho Fiscal. 2. Deliberação sobre 
a Proposta de Aplicação de Resultados. 3. 
Apreciação geral sobre a Administração e 
Fiscalização da Caixa Agrícola. 4. Apre-
sentação e apreciação do relatório com os 
resultados da avaliação anual das políticas 
de remuneração praticadas na Caixa Agrí-
cola. 5. Deliberação sobre a exoneração de 
Associados e fixação do valor do reembolso 
dos titulos de capital. 6. Determinação da 
remuneração dos Membros da Mesa da 
Assembleia Geral, e do Órgão de Fiscali-
zação. 7. Discussão de outros assuntos com 
interesse para a Caixa Agrícola. 
Se, à hora marcada, não se encontrar pre-
sente mais de metade dos Associados, a 
Assembleia Geral reunirá, em segunda 
convocatória, uma hora depois, com qual-
quer número. 
Tomando em consideração as medidas em 
vigor restritivas da aglomeração de pessoas, 
as quais poderão ainda vigorar à data da rea-
lização da Assembleia Geral, incentiva-se 
os Senhores Associados a privilegiarem 
o recurso ao voto por correspondência 
ou por representação. 

A. Voto por Correspondência 
Os Associados podem exercer o seu direito 
de voto por correspondência, nos termos 
do artigo 31.0, n.°s 3 a 6 dos Estatutos da 
Caixa Agrícola desde que sejam cumpridos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 
i. solicitar atempadamente, por escrito, ao 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
os boletins correspondentes a cada ponto da 

ordem de trabalhos e a carta que os deverá 
capear; ii. o sentido do voto seja expressa-
mente indicado em relação a todos os pon-
tos da ordem de trabalhos; iii. Os boletins 
dêem entrada na sede da Caixa Agrícola 
até às dezasseis horas do segundo dia útil 
anterior ao da Assembleia Geral, sendo a 
data e hora da entrada registada em livro, 
registo que será encerrado pelo Presiden-
te da Mesa da Assembleia Geral logo que 
terminado o prazo da sua válida recepção. 
Cada boletim deverá ser dobrado em quatro 
e inserido em sobrescrito, em cujo rosto 
será inscrito "Votação do(a) Associado(a) ... 
[nome ou designação do Associado] para o 
Ponto ... [inscrever o número] da Ordem de 
Trabalhos da Assembleia Geral da Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo de Entre Tejo 
e Sado, C.R.L., convocada para as 16,30h 
do dia 25/06/2020" 

B. Voto por Representação 
Nos termos do artigo 31.°, n.°s 7 e seguintes 
dos Estatutos da Caixa Agrícola, qualquer 
Associado poderá votar por procuração, 
conquanto constitua como mandatário fa-
miliar seu, desde que maior de idade, ou 
outro Associado, sendo que este só poderá 
representar um mandante. 
A procuração deve ser outorgada em do-
cumento escrito, dele constando a identi-
ficação do mandante e a identificação do 
mandatário, pelo menos através dos seus 
nomes completos, números de identificação 
civil e respectivas moradas, data, hora e 
local da realização da Assembleia e ponto 

ou pontos da ordem de trabalhos para a 
qual confere o mandato e, querendo, o 
respectivo sentido de voto. 
A procuração deverá ainda ser datada e 
dirigida ao Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, com a assinatura do mandante 
reconhecida nos termos legais. 

C. Presença na Assembleia Geral 
Para o caso dos Associados que ainda 
assim desejem estar presentes na As-
sembleia Geral, adverte-se de que serão 
adoptados todos os procedimentos de 
segurança, saúde e higiene que à data da 
realização da Assembleia Geral estejam 
em vigor e que acumulem com os seguin-
tes que serão necessariamente adoptados: 
a) restrição de presença no local da reu-
nião de uma pessoa em representação de 
cada Associado, designadamente no que 
se refere a Associados pessoas colectivas; 
b) distanciamento físico mínimo de dois 
(2) metros entre os presentes na reunião; 
c) uso obrigatório de máscara ou viseira; 
d) utilização das soluções desinfectantes 
cutâneas aquando da entrada na reunião. 

Montijo, 9 de Junho de 2020 

O Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral 

(Cmdt António Dias Santos Maduro)

CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ENTRE TEJO E SADO, C.R.L. 
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Desporto

PRÉMIOS O SETUBALENSE ~ O SEU DIÁRIO DA REGIÃO

1.º Makaridze  8

2.º Artur Jorge  4

3.º José Semedo  3

4.º Carlinhos  3

1.º Carlinhos   3

2.º Guedes  3 

3.º Berto  3

4.º Zequinha  2

1.º Sílvio  
2.º Zequinha  
3.º Jubal  
 

Será atribuído no final da época 
ao jogador que mais se destaque 
nesta categoria

1.º Éber Bessa  4

2.º Guedes  2

3.º Nuno Valente  2

4.º Zequinha    2

CLASSIFICAÇÃO  CITAÇÕES CLASSIFICAÇÃO  GOLOS CLASSIFICAÇÃO  CLASSIFICAÇÃO  CITAÇÕES CLASSIFICAÇÃO  ASSISTÊNCIAS

PRÉMIO REGULARIDADE PRÉMIO MELHOR MARCADOR PRÉMIO DISCIPLINA PRÉMIO REVELAÇÃO PRÉMIO ASSISTÊNCIAS

Vitória permite empate do Santa Clara 
após operar reviravolta no marcador

Na partida que marcou o regresso do 
Vitória FC à competição no Estádio do 
Bonfim, o conjunto treinado por Julio 
Velázquez cedeu na quarta-feira um 
empate (2-2) diante do Santa Clara. 
O resultado teve um sabor agridoce 
uma vez que depois de terem ope-
rado a reviravolta no marcador (com 
golos de Berto e Antonucci), os sadi-
nos permitiram, aos 86 minutos, que 
os açorianos repusessem a igualdade 
através de Crysan.

Com este desfecho, e a conse-
quente conquista de um ponto, o 
Vitória alcançou a fasquia dos 30 
pontos e mantém uma vantagem 
de 10 para os lugares de despro-
moção quando faltam disputar oito 
jornadas na prova. A equipa está 

Golos de Berto e Antonucci 
não foram suficientes para 
o reencontro com 
os triunfos

SADINOS NÃO GANHAM HÁ OITO JORNADAS

da área, surgiu oportuno a encostar 
para o tento da reviravolta (2-1).

Apesar do revés, o Santa Clara não 
se deu por vencido e logrou a igual-
dade aos 86 minutos, momento em 
que o avançado brasileiro Crysan, que 
entrou aos 74 minutos, aproveitou a 
confusão na área sadina para rematar 
para o 2-2, resultado com que termi-
nou o encontro em Setúbal.

«Merecíamos os três pontos»
Na partida que três meses depois 
marcou o regresso ao Bonfim, o Vi-
tória somou o seu oitavo jogo sem 
vencer na Liga, mas o treinador Julio 
Velázquez opta por destacar outro 
dado. “É a questão do copo meio 
cheio ou vazio. Olho para o lado po-
sitivo das coisas. Não ganhamos há 
oito, mas estamos há quatro jornadas 
sem perder e isso é positivo e motivo 
para nos deixar contentes.” 

Para o técnico espanhol, os sadi-
nos foram melhores que os açoria-
nos. “Fomos superiores em todos os 
momentos. Merecíamos claramente 
os três pontos. O adversário não foi 
superior na primeira parte, período 
em que fomos muito condicionados 
pelo vento. Fizemos um jogo em 
que merecíamos os três pontos”, 
disse, discordando da acusação de 
João Henriques de a sua equipa ser 
faltosa. “Respeito a opinião, mas não 
concordo”.

falta cometida por Mansilla sobre 
Carlos Júnior. O 1-0 para os insulares 
reflectia o domínio exercido pelos 
comandados de João Henriques no 
primeiro tempo em que o Vitória 
pouco fez para marcar.

Foi já em tempo de compensação, 
quando já nada o fazia prever, que os 
comandados de Julio Velázquez, no 
primeiro remate que fizeram à baliza 
contrária, chegaram à igualdade, aos 
45+4 minutos. Após assistência de 
Artur Jorge (eleito por O SETUBA-
LENSE melhor elemento em campo), 
o avançado Berto aproveitou uma saí-
da extemporânea do guarda-redes 
Marco para repor – com um ‘chapéu’ 
– o empate (1-1) no derradeiro lance 
do primeiro tempo.

Após o intervalo, o Vitória, galvani-
zado pelo golo obtido no final do pri-
meiro tempo, entrou mais dinâmico e 
veloz. Essa atitude quase permitiu à 
equipa operar a reviravolta no marca-
dor na sequência de um cabeceamen-
to de Guedes, aos 58 minutos, que 
só não deu golo devido a uma defesa 
atenta do guarda-redes Marco.

Depois do aviso, a equipa setu-
balense acabou mesmo a celebrar. 
Éber Bessa e Antonucci, jogadores 
lançados por Julio Velázquez aos 60 
minutos, construíram o lance que 
permitiu ao Vitória chegar ao 2-1. Aos 
78, o brasileiro cruzou na direita e o 
italiano, livre de marcação, no interior 

precisamente há oito jogos sem 
vencer, mas, por outro lado, como 
fez questão de frisar o treinador Ju-
lio Velázquez no final do encontro, 
obteve quatro empates nas últimas 
jornadas (Portimonense, Benfica, 
Marítimo e Santa Clara).

Mais de três meses depois de te-
rem empatado 1-1 com o Benfica, os 
jogadores voltaram a jogar em Se-
túbal, mas, desta vez, sem o calor 
dos adeptos nas bancadas devido à 
pandemia da Covid-19. Pela frente, 
na partida da 26.ª jornada, o Vitória 
encontrou um Santa Clara moraliza-
do pelo triunfo (3-2) obtido na ronda 
passada sobre o Sporting de Braga.

Com uma entrada assertiva, os 

açorianos conseguiram dominar o 
meio-campo e ameaçar por duas 
vezes a baliza contrária logo nos 
minutos iniciais. Aos 9 e 10 minu-
tos, os brasileiros Carlos Júnior e 
César Martins, respectivamente, 
ficaram muito perto de inaugurar o 
marcador. O primeiro viu Artur Jor-
ge “voar” para evitar de cabeça um 
golo que parecia certo, enquanto o 
segundo cabeçeou à trave da baliza 
de Makaridze.

Numa primeira parte em que o 
Santa Clara dominou a seu bel-pra-
zer o encontro, o golo chegou com 
naturalidade na transformação de 
uma grande penalidade, aos 38 mi-
nutos, por Thiago Santana, após uma 

VITÓRIA
FC

2
SANTA  
CLARA

2

Ricardo Lopes Pereira

VFC
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ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

PUBLICIDADE

Nos 16 jogos realizados os 
jovens almadenses obtiveram 
14 vitórias e dois empates. Ou 
seja, não averbaram qualquer 
derrota, marcaram 88 golos e 
sofreram apenas oito. A cerimónia 
decorreu nas instalações do clube 
no Instituto Piaget, em Almada, 

onde para além dos jogadores 
compareceu também o staff 
técnico que tornou possível esta 
realidade. De referir que esta 
equipa já na época anterior havia 
vencido a Série “E” e terminado a 
fase final da 3.ª Divisão Distrital, 
em segundo lugar.

Iniciados “A” 
da AD Almada 
receberam 
faixas de 
campeão 

Os Iniciados “A” da Associação 
Desportiva de Almada 2015, que 
terminou o Campeonato Distrital 
da 2.ª Divisão em primeiro lugar 
com 44 pontos, mais oito que o 
Amora “B”, segundo classificado, 
receberam as faixas de campeão 
(simbólico), no dia 6 de Junho. 

NOVAS AQUISIÇÕES
União de Santiago está a construir 
uma equipa recheada de estrelas

O U. Santiago está em maré alta no que 
respeita a reforços para a sua equipa 
de futebol sénior. Depois de ter asse-
gurado o concurso de Pedro Pereira, o 
clube alentejano acaba de anunciar a 
contratação do médio defensivo Fran-
ça e do avançado Amândio Ramião, 
que na época anterior representaram 
o Oriental Dragon. 

França nasceu há 30 anos na Costa 
de Caparica mas foi no Belenenses que 
começou a dar os primeiros pontapés 
na bola, com apenas 10 anos. Fez aí 
praticamente toda a sua formação, 
depois ingressou no Charneca de 
Caparica, Pescadores e V. Setúbal. 
Estreou-se como sénior no clube da 
sua terra, teve uma breve passagem 
pelo Monte de Caparica e ingressou no 
Cova da Piedade onde conquistou o 
seu primeiro título de campeão distri-
tal. Depois ingressou no Amora, con-
quistando mais um título de campeão 
e duas taças associativas, o Desportivo 
Fabril com outro um título e agora o 
Oriental Dragon com nova subida de 
divisão.

É um dos jogadores mais cotados 
do campeonato na sua posição e nas 
últimas cinco épocas tem partilhado 
o meio campo com PP [que também 
é reforço do U. Santiago], com quem 
joga praticamente de "olhos fecha-
dos". “O PP é um jogador único com 
uma qualidade enorme. Tenho tido 
o privilégio de formar dupla com ele 
no meio campo e tem dado frutos”, 
disse a propósito França, um dos mais 
recentes reforços do clube alentejano.  

Pedro Pereira (PP), um dos médios 
de maior qualidade a actuar no futebol 
distrital, que muitos apelidam de má-
gico pela facilidade que tem no passe 
e na forma teleguiada como coloca a 
bola nos companheiros, tem actual-
mente 32 anos. Desenvolveu grande 
parte da sua carreira no Amora mas 
representou também o Barreirense, 
Desportivo Fabril e Oriental Dragon. 
Nas últimas três temporadas obteve 
outros tantos títulos de campeão dis-
trital (embora o deste ano não tenha 

sido atribuído) e conquistou também 
três taças associativas. 

Para além de França e Pedro Pereira, 
o U. Santiago garantiu ainda Amândio 
Ramião, Nuno Cunha e Tiago Farinha, 
todos do Oriental Dragon, elevando 
assim para cinco o número de jogado-
res contratados ao clube que terminou 
a época em primeiro lugar. 

Amândio Ramião, que está de 
regresso ao clube, é um jogador de 
referência, de grande qualidade e 
um dos avançados mais temidos 
de qualquer equipa adversária pela 
grande apetência que tem em fazer 
golos. Na sua anterior passagem pelo 
U. Santiago marcou 35 golos, 29 para 
o campeonato, três para a Taça AF Se-
túbal e outros tantos para a Taça de 
Portugal. No Oriental Dragon esteve 
muito tempo lesionado mas mesmo 
assim ainda conseguiu fazer o gosto 
ao pé, em nove ocasiões. A sua carreira 
de jogador começou nas escolinhas do 
Barreirense e prosseguiu depois no 
CRI, Desportivo Portugal, FC Saillon 
(Suíça), SV Reutte (Áustria), Quinta 
do Conde, Coruchense, U. Santiago, 
Casa Pia, Olímpico do Montijo e Orien-
tal Dragon.

Nuno Cunha é defesa central, tem 
24 anos, passou pela formação do Pi-
nhalnovense e do V. Setúbal, repre-
sentou também Barreirense e Olímpi-
co do Montijo e na última temporada 
o Oriental Dragon.

Tiago Farinha tem 23 anos, é 
também defesa central mas pode 
igualmente ser utilizado como mé-
dio defensivo. Começou a jogar no 
Desportivo Portugal e passou depois 
pelo Barreirense, Olímpico de Montijo, 
Desportivo Fabril, Cova da Piedade “B” 
e Oriental Dragon.

Para além destes jogadores, a 
equipa de Santiago do Cacém que na 
próxima época vai ser orientada por 
Vítor Madeira (ex-Vasco da Gama) 
contratou também na região do litoral 
alentejano João André e Tiago Ferreira 
(ex-Estrela de Santo André) e Elson 
Tavares (ex-V. Gama de Sines).   J.P.

Bruninho, o melhor marcador do 
Campeonato Distrital da 1.ª Divisão 
vai ser jogador do Barreirense na pró-
xima temporada, anunciou o clube.

Este era sem dúvida alguma um 
dos jogadores mais disputados no 
mercado pelo facto de ser um dos 
mais valiosos do campeonato e, pelo 
que sabemos, foi o Barreirense que 
ganhou a corrida em que estiveram 
envolvidos outros emblemas.

Com este reforço, e outros que a 
seu tempo serão tornados públicos, 
há já quem diga que o histórico clube 
barreirense se vai apresentar na nova 

BARREIRENSE
Bruninho é reforço para a próxima temporada

época desportiva como um dos mais 
sérios candidatos à vitória final.

Na atípica época de 2019 / 2020 
classificou-se em segundo lugar, posi-
ção que lhe permite disputar a primei-
ra eliminatória da Taça de Portugal 
mas a sua ambição vai muito mais 
para além disso.

Na preparação da nova temporada 
o primeiro passo foi dado no sentido 
de contratar um técnico competen-
te para liderar o projecto e, nesse 
sentido, fez regressar à Verderena o 
ex-treinador do Alcochetense Pedro 
Duarte, curiosamente o último técni-
co a levar o Barreirense à conquista 
do título.

Mas voltando a Bruninho, importa 
dizer que tem 30 anos, começou a 
praticar futebol no Arrentela, pas-
sou depois pelo Paio Pires, Amora, 

Benfica de Macau, Windsor (Macau), 
Monte de Caparica, voltou ao Amora, 
Desportivo Fabril e Oriental Dragon. 

No seu palmarés conta com um tí-
tulo de Campeão Nacional e uma Taça 
de Macau conquistados pelo Benfica; 
três títulos de Campeão Distrital na 
AF Setúbal pelo Amora, Desportivo 
Fabril e Oriental Dragon (embora 
este último não tenha sido atribuí-
do, devido à pandemia) e ainda uma 
Taça “Joaquim José Sousa Marques”, 
conquistada pelo Amora.

Para além de Bruninho, os alvi-
-rubros já garantiram também a 
continuidade do capitão de equipa 
Crisanto, médio defensivo de 34 anos 
que vai cumprir a oitava época conse-
cutiva no clube e do guarda-redes Ke-
vin Bernardeco, de 27 anos, também 
uma referência do clube. J.P.

Jogador estava a ser 
cobiçado por vários 
clubes

França, PP e Ramião são reforços de peso para o clube 

DR
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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

Classificados

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 Clínico

      PRECISA-SE 
PADEIRO/A

ZONA PALMELA

CONTATO 928053156

      PRECISA-SE M/F
Pasteleiro com experiência

Tempo inteiro
Baixa da Banheira
Telm: 966826750

          Associação Idade de Ouro (Lar em Palmela)
Temos vagas.

Assistência - Médica e Enfermagem.
Contact. 917417583

CONVOCATÓRIA 

Ao abrigo da alínea b) do nº2 do art.º 22° dos Estatutos, convoca-se uma Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar no Salão da Santa Casa da Misericórdia de Canha, no dia 27 de junho 
de 2020, pelas 14h00, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 - Discussão e aprovação do Relatório de Atividades e Contas do ano de 2019;

2 - Ratificação das ações desencadeadas pelo Decreto-Lei N°10-J/2020, de 26 de março 
(COVID 19) sobre os empréstimos vigentes; 

3- Informações diversas.

Informa-se que os documentos aprovados pela Mesa Administrativa, elaborados sob su-
pervisão do Técnico Oficial de Contas da Instituição e auditados pelo Revisor Oficial de 
Contas da Instituição, se encontram disponíveis para consulta nos Serviços Administrativos, 
entre as 10 e as 17 horas nos dias úteis, a partir do dia 15 de junho. 

Atenção: se à hora marcada não houver quórum, de acordo com o nº1 do art.º 24° dos 
Estatutos, a Assembleia reunirá em 2ª convocatória, 30 minutos depois, com qualquer 
número de Irmãos presentes. 

Canha, 04 de junho de 2020 

A Presidente da Assembleia Geral 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MONTIJO 

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Nos termos do artº 23° do Compromisso, convoco todos os Irmãos da 

Misericórdia de Montijo, no pleno gozo dos seus direitos, para reunir, em 

Assembleia Geral Ordinária, no dia 26 de junho de 2020, pelas 20,30h, 

na Rua António Tavares Marques nº 115 - Sede Social, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos:

Ponto 1 - Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas de   

                    Gerência e Certificação Legal de Contas referentes ao ano 2019.

Ponto 2 - Pedido de autorização á Assembleia para aquisição duma

                 garagem em leilão. 

Ponto 3 - Registo de Alteração de Estatutos da SCMM. 

Ponto 4 - Outros assuntos de interesse geral. 

Montijo, 01 junho de 2020 

O Presidente da Assembleia Geral 

(João Manuel Pereira Afonso)

Nota: Nos termos do nº 1 do artº 24° do Compromisso, a Assemleia reunirá 

meia hora depois da 1 ª convocatória, se há hora marcada não se encontrar 

presente a maioria dos Irmãos. . 

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO
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N.A: 31-12-1937     F.A: 04-06-2020

ANTÓNIO MANUEL
GOUVEIA GOMES

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua família na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, vêm por este meio agradecer a todas 
as pessoas que acompanharam o seu ente querido 
à última morada, bem como aos que de outra forma, 
lhes manifestaram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA JACOB
TELEF: 212 310 800 • 210 883 111

SERVIÇO PERMANENTE 933 768 797

Necrologia

PUBLICIDADE

MARIA HELENA 
FERNANDES 

BATISTA

EDGAR MATOS 
SANTANA

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Maria Helena Fernandes Batista. 
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 Edgar Matos Santana. A família 
vem por esta via agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram a acompanhar o fune-
ral ou que, de qualquer outra forma, manifes-
taram as suas condolências.

(1940 – 2020) (1939 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

AMÉRICO 
VIDAL BORGES 

SERRENHO

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Américo Vidal Borges Serrenho. 
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.

(1941 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

MARIA
MARTINS 
NÓBREGA

A funerária Armindo lamenta informar o 
falecimento de Maria Martins Nóbrega. A 
família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar 
o funeral ou que, de qualquer outra forma, 
manifestaram as suas condolências.

(1940 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Mãe não tem limite

É tempo sem hora

Luz que não apaga

Mãe, na sua graça, é eternidade!

 (24/05/1941 
A 11/06/2013)

MARIA ROSA 
FRANCISCO
RODRIGUES  
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