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Abertura também recentemente um 
donativo de 50 euros de António 
Carvalho. Com estas últimas 
contribuições, o total angariado 
pela campanha está em 25.389 
euros. O SETUBALENSE agradece 
a estes dois leitores, assim como a 
todos os outros que apoiaram.

Crowdfunding 
do jornal ainda 
recebe apoios

A acção de crowdfunding, recolha 
de fundos, d’O SETUBALENSE 
ainda vai recebendo alguns 
apoios de leitores, apesar de já ter 
formalmente terminado. Na sexta-
feira recebemos o donativo de 100 
euros de João José Mota Ramos. 
Antes desse apoio o jornal recebeu 

Giuseppe Licciardello                             

PENSAR SETÚBAL 

prisioneiro pelos ingleses, tendo ido pa-
rar a um campo de concentração.

Começou então a arquitectar um pla-
no de fuga, tendo conseguido entrar e 
posteriormente saltar de uma camione-
ta em andamento, não sendo detectado 
pelos dois soldados eritreus do veículo. 

Andou a monte durante cerca três 
anos, em território Eritreu. De noite, 
aproximava-se sorrateiramente dos 
acampamentos, principalmente dos 
soldados ingleses e roubava-lhes co-
mida, sobretudo batatas e feijão. 

Dormia de dia e movimentava-se de 
noite. Sempre só. Não pretendia ser 
apanhado por nenhum dos dois lados; 
pelo Eixo, seria  fuzilado ou incorporado 
de novo no exército, numa guerra que 
ele não concordava; pelos Aliados, teria 
sido feito de novo prisioneiro de guerra.

Com o fim da guerra, regressou a Itá-
lia. Nos anos 50, por questões de saúde, 
passou a efectuar viagens nos barcos 
comandados pelo meu pai, tornando-se 
o seu primeiro oficial. 

Nos anos 60 e 70, o zio Pippo vinha 
de férias para Portugal, sendo eu a sua 
principal companhia nas deambula-
ções pela Setúbal de então. Aprendi a 
compreender a sua forma de ser, estar, 
pensar, sentir. Ouvia avidamente todas 
as suas façanhas de guerra. 

Ia muitas vezes comigo ao futebol. 
Gostava muito do Vitória.

Era um homem extremamente inte-
ligente, bondoso, afectivo de forte per-
sonalidade e com um profundo sentido 
de humanidade próprio de quem, como 
ele próprio dizia, ter andado na guerra.

Foi um Homem que me marcou pro-
fundamente. Um segundo Pai.   

O zio Pippo era nosso padrinho de 
baptismo: meu e do meu irmão Luigi.

As pessoas nunca morrem comple-
tamente, enquanto permanecerem no 
espírito e na memória daqueles que vão 
ficando.

Professor 

Ainda na sequência da come-
moração da passagem dos 
75 anos do fim da 2ª Guerra 
Mundial, vamos hoje falar de 

um homem que desempenhou um pa-
pel determinante na minha formação 
pessoal: o meu tio paterno, o zio (tio) 
Pippo, diminutivo de Giuseppe.

Giuseppe Licciardello nasceu em 
Catania (Itália), a 3 de Março de 1910.   

O zio Pippo era Comandante da Mari-
nha Italiana, assim como o meu pai, avô, 
bisavô e trisavô. Todos lobos do mar.

Tal como Portugal, também a Itá-
lia tinha possessões ultramarinas em 
África, tais como a Líbia (Tripolitânia e 
Cirenaica), Etiópia, Eritreia e Somália 
(África Oriental Italiana).  

Em 1929 passou a residir em Asmara, 
capital da Eritreia, tendo montado uma 
fábrica de óleos de peixe que enviava 
para Itália, a fim de serem transforma-
dos em produtos de cosmética, etc.

Nos anos 30 foi designado coman-
dante de porto, em Massawa, tendo 
mantido esse cargo até ao início da 2ª 
Guerra Mundial. 

Era um homem com ideias políticas 
de direita e um profundo crítico de 
Mussolini. Quando em 1940, Benito 
Mussolini, primeiro-ministro italiano do 
regime fascista (auto-intitulado Duce), 
declarou guerra à Inglaterra, a reboque 
da Alemanha nazi, o zio Pippo afirmou 
que era um erro estratégico tremendo, 
porque atrás da Inglaterra vinham os 
Estados Unidos, com o seu enorme po-
tencial e que para além disso, a Itália, em 
geral, e as forças armadas italianas, em 
particular, não estavam em condições 
de suportar uma guerra, tal como se 
veio a verificar. 

Com o início da guerra, o zio Pippo foi 
recrutado para o exército, tendo ime-
diatamente ido para a linha da frente, 
como comandante de um batalhão, 
com a incumbência de defender uma 
elevação, próximo de Asmara. 

 Com os primeiros combates, foi feito 

Giovanni Licciardello

Humberto Lameiras 

Os social-democratas 
de Setúbal vão a votos 
para a concelhia e já 
têm um candidato que 
promete dar mais força 
ao partido 

ELEIÇÕES A 3 DE JULHO

Fernando Monteiro 
avança para a concelhia 
do PSD de Setúbal

A Comissão Política da concelhia do 
PSD de Setúbal vai a votos no próxi-
mo dia 3 de Julho e, para já, perfila-
-se apenas como candidato Fernan-
do Monteiro, actual vice-presidente 
de Nuno Carvalho, que não se pode 
recandidatar por ter cumprido três 
mandatos consecutivos como presi-
dente desta estrutura política.

Embora possam surgir outros can-
didatos até três dias antes das elei-
ções, Fernando Monteiro é aponta-
do como quase certo para liderar os 
próximos dois anos de uma concelhia 
que vai ter pela frente, já em 2021, 
o combate das autárquicas. “O meu 
trabalho, e da minha equipa, vai ser 
reforçar o partido nos órgãos autár-
quicos do concelho”, diz o candidato.

Uma missão que não se adivinha 
fácil para um partido que é o terceiro 
mais votado num concelho que re-
forçou a maioria CDU nas autárqui-
cas de 2017, quando os comunistas 
sofreram um desastre eleitoral no 
distrito. E nem mesmo o PS, a viver 
um momento político favorável, con-
seguiu fazer abanar a presidência de 
Maria das Dores Meira, ficando como 
segundo partido com mais votos.

“A minha vontade de continuar a 
dar o meu contributo nasce em novos 
desafios a superar”, e de “continuar 
a colocar a minha energia, e a minha 
experiência ao serviço da sociedade 
e dos militantes do PSD de Setúbal 
para, em conjunto, podermos conti-
nuar a desenvolver e implementar a 
tarefa sempre inacabada de melhoria 

Fernando Monteiro declara apoio a Pedro Tomás para a distrital
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eleitoral para apresentar à popula-
ção através do qual afirma poder 
“ganhar a confiança dos eleitores 
do concelho”.

Com as eleições para a concelhia 
a decorrerem no mesmo dia que as 
eleições da Comissão Política Distri-
tal, para a qual se candidatam à presi-
dência Paulo Ribeiro e Pedro Tomás, 
o voto de Fernando Monteiro vai para 
Pedro Tomás no qual vê “capacidade 
de renovação do partido no distrito”, 
revela.

Com Paulo Ribeiro a vir na conti-
nuidade de Bruno Vitorino, do qual 
tem sido vice-presidente, o voto de 
Fernando Monteiro encontra ainda 
justificação em Pedro Tomás por 
trazer “uma nova dinâmica e capaz 
de apresentar um novo projecto de 
liderança”.

constante da qualidade de vida dos 
setubalenses”, escreve Fenando 
Monteiro aos militantes na apresen-
tação da sua candidatura.

O primeiro objectivo, afirma a O 
SETUBALENSE, é “reforçar a militân-
cia”; um passo que diz fundamental 
para “aumentar a representação 
política do PSD no concelho”. As-
sim, parte do trabalho interno vai 
passar por “implementar novas for-
mas de contacto com os militantes, 
aproveitando os modernos meios 
de comunicação” e “fazer renascer 
uma nova vontade de participação 
activa de todos”.

Quanto ao trabalho externo, para 
o qual quer contar com a “militância 
activa e participativa, onde todos os 
companheiros podem e devem ter 
voz”, está a preparar um programa 



 

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ÁLCACER DO SAL
E MONTEMOR-O-NOVO, C.R.L. 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 19 DE JUNHO DE 2020 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Em complemento do divulgado, no passado dia 20 de Maio de 2020, na Convocatória da Assembleia 
Geral Ordinária da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcácer do Sal e Montemor-o-Novo, C.R.L., 
a ser realizada no dia 19 de Junho de 2020, pelas 17 horas, no seu Balcão sito na Avenida Gago 
Coutinho em Montemor-o-Novo, venho, tendo em consideração: 

a) As medidas em vigor restritivas da aglomeração de pessoas, designadamente as estabelecidas 
através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020 que prorrogou a Situação 
de Calamidade em todo o território nacional até ao dia 14 de Junho, estabeleceram, no n.º 
1 do Artigo 12.º do Anexo à Resolução, o limite de vinte pessoas nas celebrações e outros 
eventos, incluindo os eventos corporativos;

b)	 O	calendário	de	desconfinamento	regulado	na	Resolução	do	Conselho	de	Ministros	n.º	33-
C/2020	de	30	de	Abril,	prevê	que	os	espaços	de	conferência	e	auditórios	possam	passar	a	
ser utilizados, ainda que com as devidas restrições, e desde que sejam adaptadas medidas de 
segurança	e	de	distanciamento	social,	referindo-se	especificamente	na	referida	Resolução	do	
Conselho de Ministros nº 40-A/2020, na alínea c) do nº 2 do Artigo 12º do Anexo, que caberá 
à Direcção-Geral de Saúde emitir orientações quanto à realização de eventos corporativos;

c) Neste seguimento, a Caixa Agrícola já contactou a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, 
na	qualidade	de	Responsável	pela	Proteção	Civil	local,	a	fim	de	recolher	orientações	quanto	
à realização da sua Assembleia Geral Ordinária, a qual, nos termos do disposto no n.º 1 do 
Artigo	18.º	do	DL	n.º	10-A/2020,	de	13	de	Março,	alterado	pelo	DL	n.º	24-A/2020,	de	29	
de	Maio,	terá	de	ser	realizada	até	ao	dia	30	de	Junho,

incentivar os Senhores Associados a privilegiarem o recurso ao voto por correspondência ou 
por representação,	conforme	Pontos	A.	e	B.	infra, bem como a indicar, para os Associados que 
desejem estar presentes na Assembleia Geral, as regras de segurança e higiene que deverão ser 
adoptadas na Assembleia e que cumularão com aquelas que possam encontrar-se em vigor à 
data da reunião,	conforme	Ponto	C.	infra. 

A. Voto por Correspondência

Os	Associados	podem	exercer	o	seu	direito	de	voto	por	correspondência,	nos	termos	do	artigo	
31.º,	n.ºs	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 expressamente indicado em relação a todos os pontos 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 Presidente 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 Alcácer 
do Sal e Montemor-o-Novo, C.R.L, convocada para as ... [colocar a hora e minutos da reunião em 
primeira	convocatória]	do	dia	...	[dia,	mês	e	ano]."	

B. Voto por Representação

Nos	termos	do	artigo	31.º,	n.ºs	7	e	seguintes	dos	Estatutos	da	Caixa	Agrícola,	qualquer	Associado	
poderá	votar	por	procuração,	conquanto	constitua	como	mandatário	familiar	seu,	desde	que	maior	
de idade, ou outro Associado, sendo que este só poderá representar um mandante. 

A	procuração	deve	ser	outorgada	em	documento	escrito,	dele	constando	a	identificação	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 Assembleia Geral, com a 
assinatura do mandante reconhecida nos termos legais. 

C. Presença na Assembleia Geral

Para os Associados que venham a estar presentes na Assembleia Geral, adverte-se que, na data 
da	sua	realização	serão	seguidas	as	orientações	específicas	que	venham	a	ser	emanadas	quer	por	
disposito legal subsequente à publicação desta Convocatória, quer pela Direcção Geral de Saúde, 
designadamente quanto aos procedimentos de segurança, saúde e higiene a adaptar na presente reunião.  
Sem embargo do anteriormente expresso, desde já se adverte que, salvo orientação ou instrução 
em	contrário,	terão	de	ser	seguidas	na	Assembleia	Geral	as	indicações	constantes	dos	artigos	6º	a	
8º do Anexo à Resolução n.º 40º-A/2020 do Conselho de Ministros ou as que, à data estejam em 
vigor, sendo que, no mínimo, sempre serão necessariamente adaptados os seguintes procedimentos: 

a) restrição de presença no local da reunião 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.

Alcácer do Sal, 12 de Junho de 2020 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
(Luís	Inácio	Almadanim	de	Nápoles	Santa	Marta)
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Humberto Lameiras

CONTROLO APERTADO

Delegado Regional de Saúde diz que 
reabertura dos centros comerciais 
na Área de Lisboa é necessária

Os centros comerciais e estabele-
cimentos com mais de 400 metros 
quadrados na Área Metropolitana de 
Lisboa (AML), saem hoje do regime 
de suspensão a que estavam obri-
gados devido ao aparecimento de 
vários focos Covid-19 que, surgiram 
neste território, nas últimas semanas.

Para Mário Durval, Delegado Re-
gional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, esta reabertura é esperada e 
desejada, e de riscos controlados. 

O Conselho de Ministros, assim 
como a Direcção-Geral da Saúde, 
clarificam que nestes espaços da 
AML “aplicam-se as regras gerais vi-
gentes para o resto do país”, sendo 
assim “permitidas concentrações até 
20 pessoas”.

Por sua vez, António Sampaio de 
Mattos, presidente da Associação 
Portuguesa de Centros Comerciais, 
em declarações à imprensa, veio 
dizer que estas grandes superfícies 
estão preparadas para abrir, “garan-
tindo todas as condições de segu-
rança aos visitantes e colaboradores 
das lojas”.

E Mário Durval concorda que es-
tes estabelecimentos “vão fazer um 
controlo apertado relativamente 
à frequência e ao uso de meios de 
protecção”. Aliás, acrescenta que os 
responsáveis destes espaços “têm 
estado a trabalhar com a Direcção-
-Geral da Saúde na preparação da rea-
bertura”, e todos “estão conscientes” 
de que se as medidas de contenção 
da pandemia não se verificarem, “ra-
pidamente se muda a situação”.

Bairros pobres mais expostos      
a contágio 
Com a Grande Lisboa responsável pe-
la concentração de 35% dos centros 
do país, assegurando estes cerca de 

50% do emprego total do sector a 
nível nacional, o Delegado Regional 
de Saúde foca a importância de “vol-
tarmos à vida e retomar a economia 
local e nacional”. O reverso da me-
dalha é “entrarmos numa crise muito 
mais profunda com um regresso não 
previsível”.

Reforça Mário Durval que “os pro-
blemas maiores de contágio não es-
tão relacionados com estes espaços 
comerciais”, e aponta que as trans-
missões do novo vírus “estão a acon-
tecer mais nos bairros pobres com 
as pessoas a juntarem-se de maneira 
menos cuidada”. 

Quanto à actual preocupação com 
a elevada percentagem de casos atri-
buídos à AML nos números globais, 
que diariamente estão a ser acrescen-
tados ao total nacional, comenta que 
este território “não atingiu as taxas 
da região norte. Ainda falta muito, 
embora actualmente a norte exista 
uma incidência mais baixa”, afirma e 
acrescenta que a situação “está a ser 
controlada”.

Ao mesmo tempo clarifica que os 
focos na AML estão a incidir mais 
em Odivelas e Amadora; portanto a 
Margem Sul “não está nesta primeira 
linha”. 

Mário Durval afirma 
que é preciso voltar à 
vida e impulsionar a 
economia, mas alerta 
que não se pode facilitar

Mário Durval, 
Delegado 
Regional de 
Saúde de 
Lisboa e Vale 
do Tejo, diz 
que reabertura 
é esperada 
e desejada, 
e de riscos 
controlados
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Setúbal

Humberto Lameiras

A mostra inclui 
várias peças como 
manuscritos, esculturas 
e pinturas que podem 
ser vistas pela primeira 
e única vez 

“FREI AGOSTINHO DA CRUZ E A ESPIRITUALIDADE ARRÁBIDA”

Exposição inédita sobre o frade e poeta grande 
da liberdade está de novo patente ao público   

A mostra inédita sobre Frei Agosti-
nho da Cruz reabriu depois de encer-
rada dois meses devido à situação 
pandémica do Covid-19. Patente 
ao público na galeria de exposições 
temporárias do Museu do Oriente, 
em Lisboa – Alcântara –, a exposição 
“Frei Agostinho da Cruz e a Espiri-
tualidade Arrábida” é um momento 
alto das comemorações do quarto 
centenário da morte do poeta e fra-
de arrábido, e dos 480 anos do seu 
nascimento.

Tendo como comissário Ruy Ven-
tura, responsável na Diocese de Se-
túbal pelas comemorações em honra 
deste frade Capuchinho a exposição, 
que pode ser vista a até 29 de Agos-
to, dá a conhecer manuscritos, livros 
impressos dos séculos XVI e XVII, 
bem como peças de arte sacra. 

As peças são acompanhadas por 
versos desta figura, que Ruy Ventu-
ra considera como, “tão relevante 
como Camões e Fernando Pessoa” 

A mostra inclui peças de arte que nunca foram presentes ao público
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te do Convento, assim como peças 
da sua biblioteca sobre o Frei, livros 
provenientes das bibliotecas do 

Seminário de São Paulo de Almada 
e da Associação Cultural Sebastião 
da Gama.

Com cerca de um ano de prepa-
ração, a exposição integra também 
manuscritos com poemas que fazem 
parte do espólio da colecção particu-
lar e da Biblioteca Nacional de Portu-
gal, gravuras de uma colecção priva-
da e, ainda, esculturas emprestadas 
pelo Museu Nacional de Arte Antiga 
e pela paróquia de São Lourenço de 
Azeitão. “Algumas das peças nunca 
foram expostas e outras não eram 
conhecidas”.

Nascido em 1540, Frei Agostinho 
da Cruz veio a morrer em Setúbal em 
1619 depois de ter passado por uma 
vida que podia ter sido rica em bens 
materiais. Conta Ruy Ventura que 
esta figura marcante da espirituali-
dade e da escrita, que dizia “nada ser 
mais importante do que a liberdade”, 
apesar de não pertencer à nobreza 
era de tal forma aceite por esta que 
“podia ter desempenhado um alto 
cargo na corte”. Mas “optou pela 
pobreza e ligação a Deus”.

A sua decisão foi por uma vida na 
mais pobre das ordens, os Capuchi-
nhos. Em 1605 conseguiu permissão 
para viver como eremita na Serra 
da Arrábida, mas sempre aberto às 
pessoas, o poeta da liberdade “teve 
problemas de aceitação” conta o co-
missário. A sua morte, “em Setúbal 
foi assinalada como a morte de um 
santo”.

O Bispo de Setúbal acabou de cons-
tituir a Comissão de Protecção de 
Menores e Pessoas Vulneráveis da 
Diocese de Setúbal. Trata-se de uma 
comissão que terá o encargo de co-
laborar para promover na Diocese 
“um ambiente de segurança, são 
relacionamento e cuidado dos mais 
novos e mais frágeis, refere D. José 
Ornelas.

COM VÁRIAS ÁREAS PROFISSIONAIS

Bispo D. José Ornelas constituiu Comissão de Protecção 
de Menores e Pessoas Vulneráveis

Esta comissão tem ainda por fina-
lidade “prevenir comportamentos 
atentatórios da dignidade destas 
pessoas, acolher e cuidar daqueles 
que possam ser vítimas de abuso e 
comportamentos desviantes”.

A sua constituição integra um 
sacerdote da Diocese de Setúbal e 
membros competentes em diversas 
áreas profissionais relacionadas com 

os objectivos da mesma, assim como 
direito, educação, comunicação, me-
dicina, psicologia, psiquiatria, entre 
outras.

No exercício das suas funções, 
esta Comissão “orientar-se-á pela 
legislação civil e canónica, seguindo 
também as directivas emanadas da 
Santa Sé, da Conferência Episcopal 
Portuguesa e as orientações da Dio-

cese de Setúbal”.
Por um período de três anos es-

tão nomeados para este organismo, 
Maria Graça Tavares Pacheco, como 
coordenadora, Anabela de Fátima 
Pedro de Sousa, o padre Fernando 
Maio de Paiva, Maria da Assunção 
Justino Tomé Guerreiro, Maria Odete 
Nunes Marques da Costa, Pedro Ma-
nuel Marques Afonso e Rosa Almeida.

2ª EDIÇÃO

Mostra 
de Artes 
Performativas 
regressa ao 
concelho 

A Mostra de Artes Performativas 
está de regresso ao concelho, entre 
2 e 10 de Julho, com a sua segunda 
edição. A iniciativa, organizada pela 
Câmara Municipal de Setúbal, conta 
este ano com um programa “com-
posto por performances nacionais de 
múltiplas manifestações artísticas, 
gratuitas, dirigidas a vários públicos”. 
Nesta edição “a liberdade, questões 
de género, o consumo, o trabalho e a 
corporalidade constituem alguns dos 
principais temas”, refere a autarquia 
em comunicado.

Criado com o objectivo de “promo-
ver a interacção, a fruição e a valoriza-
ção do património”, o certame vai con-
tar com “espectáculos que fomentam 
as artes, asseguram a diversificação, a 
descentralização e a difusão da criação 
artística e incentivam a captação de 
diferentes públicos”. 

A sua estreia vai ter lugar no dia 2 
de Julho, no antigo Armazém de Pa-
péis do Sado, actualmente apelidado 
de A Gráfica – Centro de Criação Artís-
tica, “com a exposição “CTRL + ALT + 
ERROR” e, ainda, com o espectáculo 
“Poema à Duração”.

No dia seguinte é a vez de Beatriz 
Dias actuar, com uma dança intitulada 
“Musculus”, “no âmbito da primeira 
edição da plataforma Interferências, 
de apoio à criação artística da Com-
panhia Olga Roriz”. No mesmo local, 
“a MAPS vai dedicar uma conversa 
sobre “Programar em Espaços Não 
Convencionais”. 

No dia 4 de Julho, o evento pros-
segue no Jardim do Bonfim, com Ca-
tarina Requeijo a interpretar “Muita 
Tralha Pouca Tralha”. Por sua vez, “no 
mesmo local, o Teatro Só apresenta 
“Sómente”, peça que faz o retracto de 
um homem que permaneceu jovem 
de coração, mas que está preso num 
corpo desgastado pela passagem do 
tempo”. A iniciativa termina no dia 
10 de Julho, depois de uma semana 
repleta de espectáculos. 

Maria Carolina Coelho

e o poeta “mais importante da Arrá-
bida”. O acervo que escolheu conta 
com pinturas e escultura provenien-
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Caetano a partilhar a canção da 
saudade”. Por sua vez, no dia 27 
é a vez da fadista Susana Martins 
actuar na União das Freguesias 
de Setúbal. Em Julho o programa 
conta com “actuações de Maria 
do Céu Freitas, de Joana Lança e 
de Carla Lança”. 

“Além da vertente humana é 
também uma forma de continuar 
a apoiar os artistas locais”, refere 
a autarquia. Este projecto “está 
integrado no programa municipal 
Setúbal em Casa com Arte, com um 
conjunto de iniciativas pensadas 
para o tempo de pandemia”.

Noites de
Fado estão
de regresso
ao concelho

As noites do programa Fado, 
promovidas pela Câmara 
Municipal de Setúbal, estão de 
regresso “em apontamentos 
musicais por todas as freguesias 
do concelho”. A iniciativa 
recomeça sábado, na freguesia 
do Sado, “com a fadista Maria 

Humberto Lameiras

Acção de higienização 
está enquadrada na 
estratégia municipal 
de combate à pandemia 
da Covid-19

PROTECÇÃO AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR

Junta de Freguesia de S. Sebastião limpa e desinfecta 
espaços exteriores de escolas públicas

Com o objectivo de manter os alunos 
dos jardins de infância das escolas das 
Manteigadas e do Bairro N.ª Sr.ª da 
Conceição o mais defendidos possí-
vel do novo corona vírus, a Junta de 
Freguesia de S. Sebastião, em cola-
boração com a Câmara de Setúbal, 
tem vindo a proceder à limpeza, de-
sinfecção e higienização dos espaços 
exteriores destes estabelecimentos 
de ensino.

Esta operação começou na última 
semana de Maio na envolvente dos 
17 equipamentos de ensino público 
pré-escolar e, para além dos espaços 
exteriores, inclui os equipamentos 
lúdicos, utilizados pelos alunos do 
pré-escolar nestas localidades.

No âmbito desta operação, a de-
correr durante este mês, compete 
à Câmara Municipal a desinfecção 
dos restantes jardins de infância da 
freguesia, ou seja, os da Azeda, Bela 
Vista, Peixe Frito, Bairro Afonso Costa 
e Luísa Todi.

Segundo a Junta de Freguesia de S. 
Sebastião, as acções nestes estabe-
lecimentos de ensino “enquadram-
-se numa estratégia municipal de 
combate à propagação da pande-
mia Covid-19, na qual está incluída 
a formação, pela Marinha Portu-
guesa, dos assistentes operacionais 
afectos às valências de pré-escolar 
sobre procedimentos relacionados 
com a desinfecção para protecção 
contra a doença causada pelo novo 
coronavírus”.

A isto acrescenta a mesma enti-
dade, que “em todos os estabeleci-
mentos de ensino pré-escolar público 
estão a ser entregues aos funcioná-
rios e responsáveis pela limpeza 
diária das instalações, equipamen-
tos de protecção individual, como 

PUBLICIDADE

bibes, viseiras, máscaras, aventais 
de plástico e luvas”. Nesta iniciativa 
são ainda “reforçados os materiais e 
produtos de limpeza e desinfecção 
com a distribuição de esfregonas, 
baldes, panos, caixotes lixos, sacos 
lixo, borrifadores, álcool gel, lixívia e 
desinfectante”.

Substituição de persianas
No jardim de infância das Man-

teigadas, a Junta de Freguesia de S. 
Sebastião procedeu, ainda no final 
de Maio, à “substituição integral 
das persianas do edifício do ensino 
pré-escolar da EB/JI das Mantei-
gadas”.

Esta intervenção realizada “a tem-
po do reinício das actividades do pré-
-escolar, consistiu na substituição 
de todas as persianas de plástico 
das janelas do edifício, por estores 
térmicos, aumentando significativa-
mente o conforto acústico e térmico 
nas salas”.

Refere a Juta de Freguesia que esta 
acção “foi ao encontro das reivindi-
cações da coordenação daquele esta-
belecimento de ensino que apontava 
alguns danos e inoperacionalidade 
das persianas”.

Para esta reparação a junta “adqui-
riu e montou novos estores de alumí-
nio, com poliuretano injectado no seu 
interior”. Para além de proporcionar 
mais conforto, este material “permi-
te reduzir o consumo energético, na 
medida em que regula a temperatura 
no interior”.

Lembra o presidente da junta, 
Nuno Costa, que “estas obras estão 
incluídas num conjunto alargado 
de intervenções no parque escolar 
que estavam previstas para Março, 
tendo sido adiadas devido ao Esta-
do de Emergência provocado pela 
pandemia de Covid-19”. Agora es-
tão a ser “retomadas as acções de 
requalificação nas escolas básicas, 
tentando aproveitar o facto de não 
estarem a decorrer aulas em alguns 
edifícios, nomeadamente em esta-
belecimentos que não tenham pré-
-escolar integrado”.

Os cuidados de desinfecção dos espaços escolares é uma operação de continuidade 

DR
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O hotel onde Jaime e a 
família estão abrigados 
desde o fim de Maio 
“não pode ficar mais 
tempo responsável pela 
situação”, revela 
o gerente
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Setúbal

Família sem casa desde 2017
tem de sair hoje do Hotel Bocage

Jaime Couto, Cesarina Couto e o fi-
lho estão abrigados no Hotel Bocage 
desde o fim de Maio. A família espe-
rava encontrar apoio para arrendar 
uma casa antes que o dia de sair 
chegasse, mas o gerente do hotel 
dá o dia de hoje como prazo final e 
a solução ainda não está firmada. 

O Centro Distrital da Segurança 
Social de Setúbal está numa corri-
da contra o tempo, para encontrar 
soluções adequadas a esta família 
que, desde 2017, vive de pensão em 
pensão.

O apoio alimentar e vestuário tem 
chegado a partir da Associação de 
Socorros Mútuos Setubalense (AS-
MS), e antes estava a ser prestado 
pela Cáritas. Também o padre Con-
stantino Alves, da paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição disponibilizou 
alimentação e apoio para agilização 
documentos e contacto que a família 
necessitasse. E o abrigo ficou garan-
tido porque o gerente do Hotel Bo-
cage assumiu a estada da família “até 
as entidades com responsabilidade 
social resolverem a situação”, mas 
passaram duas semanas “e por mais 
que esteja disponível para ajudar, a 
família não poderá ficar mais tempo 
aqui, sem que haja uma resposta”, 
explica Vitor Henriques.

Prestes a terminar o prazo dado 
pelo hotel, a Segurança Social já está 
“a tratar de habitação para a família, 
tendo feito a proposta de apoiar fi-
nanceiramente o arrendamento de 
uma habitação” segundo chegou ao 
conhecimento de O SETUBALENSE, 
através da Associação de Socorros 
Mútuos Setubalense. 

“No entanto a família recusou 
a proposta e pede uma habitação 
social, motivo pelo qual o centro 
distrital já está encaminhar o caso 
para a Câmara Municipal de Setúbal”.

Ana Martins Ventura

CASO TEM ESTADO A SER APOIADO POR VOLUNTÁRIOS E IPSS

O SETUBALENSE

Segurança Social sugere renda apoiada, mas a família afirma não ter condições e pede habitação municipal

angariar dinheiro para pagar alguns 
dias da estadia da família no hotel.

Na expectativa da rua              
desde 2017
Desde que tiveram de deixar a sua 
casa em 2017, devido à violência do-
méstica que sofriam às mãos de um 
filho toxicodependente, o problema 
que a família enfrenta no momento 
de arrendar casa “são os meses de 
caução que os proprietários pedem 
e o fiador”, refere Cesarina. “Nós não 
temos 1 500,00 euros para dar de 
uma vez, nem fiador. Temos sim o 
dinheiro para pagar a renda do mês 
e ninguém aceita fazer um acordo, 
para irmos pagando a caução aos 
poucos”, explica.

Por isso há mais de um ano que 
passam de “pensão em pensão”, sem 
residência fixa. Uma situação que se 
tem agravado devido à doença on-
cológica de Cesarina e aos cuidados 
constantes que o filho que os acom-
panha precisa, devido a quadro de 
esquizofrenia.

Chegaram a ter uma casa alugada, 
mas tiveram que a deixar porque o 
filho durante os surtos da doença 
danificou mobílias, portas e paredes.

Depois disso, ficaram “na pensão 
Luísa Todi”, até que a proprietária 
disse que “tinham de sair”. 

Foi quando Jaime, em recurso 
temporário, no fim de Maio, alugou 
por algumas noites um quarto no 
Hotel Bocage.

“Não tinha muito dinheiro, só con-
seguia pagar três noites e depois não 
sabia o que ira comer nem o que iria 
fazer, mas era melhor do que ficar 
na rua”, revela.

“Sim é verdade que no passado já 
nos ofereceram ajuda de alojamen-
to e não quisemos aceitar”, assume 
Cesarina. “Mas essas respostas pas-
savam por ficarmos os três a viver 
em diferentes instituições”, alega. “E 
não é isso que queremos. Queremos 
uma casa e podemos pagar, desde 
que seja um valor justo”.

O SETUBALENSE contactou o 
Centro Distrital da Segurança Social 
de Setúbal, mas até ao momento não 
obteve qualquer resposta. E, num 
primeiro momento, em contacto 
com a Câmara Municipal de Setúbal, 
a resposta informal que obteve foi 
de que estes casos são da responsa-
bilidade da Segurança Social.

Fernando Paulino, vereador 
socialista na Câmara de Setúbal, 
tem acompanhado o caso de 
Jaime e Cesarina e afirma que, 
“em primeira instância será 
sempre a Segurança Social a 
entidade responsável pelas 
respostas”. 
Apenas depois o caso é 
reencaminhado “para a 
Câmara, no caso de serem 
necessários outros meios, 
como a habitação social”. Meios 
que o PS reconhece, “não são 
fáceis de agilizar, porque a lista 

Planos PS e PSD exigem resposta social 
diferenciada para casos de emergência 

pelo PSD a 3 de Junho, em 
reunião de Câmara, no âmbito de 
um conjunto de 23 medidas para 
ultrapassar a crise criada pela 
Covid-19. No entanto, o pacote 
de medidas não foi aprovado 
com votos contra da CDU e a 
abstenção do PS”.

Apesar das medidas não 
aprovadas o PSD garante 
que “não vai desistir” de criar 
soluções para casos como este, 
“sendo fundamental a resposta 
social chegar às famílias em 
tempo útil”.

Apesar de a família ter alguns ren-
dimentos para pagar a mensalidade 
de uma renda “não está a conseguir 
encontrar, por si, uma casa. Tal-
vez neste um caso seja necessário 
além de apoio financeiro, também 
acompanhamento no quotidiano, 
por técnicos”.

Em declarações a O SETUBALEN-

SE, Cesarina diz que já falou com 
uma assistente social, que garantiu 
que tudo iria ser resolvido e que em 
breve estaria a receber o RSI [Rendi-
mento Social de Inserção]. Admitiu 
que a casa ia ser mais difícil, porque 
há muitos pedidos, por causa da 
pandemia, mas estavam também a 
tentar”, comenta.

Segundo Cesarina, o marido, Jai-
me, tem ido todos os dias à porta do 
edifício da Segurança Social “e o que 
lhe dizem é que estão em teletraba-
lho e que tem de aguardar”.

Desde que souberam do caso os 
setubalenses uniram-se e não para-
ram de tentar soluções. Um grupo 
de voluntários chegou, inclusive, a 

é grande e não há habitações 
disponíveis”. Motivo que leva 
o partido a sugerir a criação de 
gabinetes locais de resposta de 
emergência, “envolvendo juntas 
de freguesias, IPSS, Câmaras e 
Segurança Social”.

Também o PSD assume 
a necessidade de um plano 
diferente na resposta social, 
através de “um fundo e 
emergência social”, aponta 
o vereador social democrata 
Fernando Monteiro.

“Uma proposta apresentada 
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LIQUIDAÇÃO DO ACTIVO 
TRIBUNAL JUDICIAL DE CUBA 

Juízo de Comércio de Setúbal – Juiz 1 | Processo 3707/19.5T8STB – In-
solvência de Pessoa Singular (REQUERIDA) 
Insolvente: MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA 
Administrador da Insolvência: António José de Azevedo Coutinho 

Faz-se saber pelo Administrador da Insolvência, no processo acima refe-
renciado, de MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA, a correr seus 
termos no Juízo de Comércio de Setúbal – Juiz 1, Tribunal Judicial da 
Comarca de Setúbal, foi ordenada a liquidação do activo por Negociação 
Particular com recurso a propostas em carta fechada, a serem remetidas 
até ao dia 10 de julho de 2020, para inicio do prazo de envio das propostas 
considera-se a data de publicação do respetivo anuncio. 

São estabelecidas as condições abaixo indicadas referentes à liquidação 
do activo imóvel da massa insolvente:

1. Venda Judicial, mediante a apresentação de propostas em subscri-
to fechado, cuja abertura se efectuará no escritório do Administrador da 
Insolvência;

2. Valor base; 70.500,00€;

3. Para mostra do imóvel ou outras informações contactar o Administra-
dor de Insolvência através dos contactos: Telefone: 245 203 550 E-mail: 
azevedocoutinho.ai@sapo.pt;

4. As propostas deverão ser remetidas via postal para o Administrador 
de Insolvência, Dr. António José de Azevedo Coutinho, Avenida do Brasil, 
nº 1, 1º esquerdo, 7300 – 068 Portalegre;

5. A abertura dos subscritos e a leitura das propostas serão efetuadas no 
dia 13 de julho de 2020, pelas 15:00 horas, no escritório do Administrador 
da Insolvência, sito na Avenida do Brasil, nº1, 1ºesquerdo, 7300 – 068 
Portalegre, face à situação de pandemia COVID 19, a presença dos interes-
sados, está condicionada ao cumprimento das normas impostas pelo atual 
panorama, pelo que, todos os presente deverão usar máscaras de proteção 
individual, assim como, manter a distancia de segurança; 

6. O subscrito deverá mencionar o nome, o endereço completo e o nú-
mero da identificação fiscal do proponente, assim como a frase «CONTÉM 
PROPOSTA PARA O PIRE Nº 3707/19.5T8STB, da massa insolvente de 
«MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA». 

7. A proposta deverá indicar o nome, o endereço completo e o número 
da identificação fiscal do proponente, a identificação do processo, bem 
como indicar claramente a que se propõe;

8. Nos termos do nº1 do art. 897 do CPC, deverão os ofertantes, juntar 
à sua proposta, como caução, um cheque visado e/ou bancário, à ordem 
de Massa Insolvente de MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA, no 
montante correspondente a 20% do valor da proposta, ou garantia bancária 
no mesmo valor. 

9. O bem será vendido no estado em que se encontra e tal como está 
descrito no auto de apreensão;

10. O Administrador da Insolvência e credores, reservam-se a faculdade 
de não aceitar ou rejeitar quaisquer propostas que considerem não se adequar 
aos interesses da massa insolvente;

11. O proponente cuja proposta for aceite, será notificado para que 
no prazo máximo de quinze dias, a contar da data da notificação, pagar a 
totalidade do valor da adjudicação dos bens;

12. Nesse prazo deverão ser liquidados, pelo adjudicatário, os impostos 
que sejam devidos; 

O Administrador de Insolvência,
António José de Azevedo Coutinho

Verba Descrição

Nº 1 Fração Autónoma designada pela letra “J”, correspon-
dente ao terceiro andar esquerdo, da freguesia de Setú-
bal, (S. Sebastião), descrito na CRP de Setúbal sob o nº 
5695/20050704-J 

Ana Martins Ventura

Sara Marinho vai 
questionar autoridades 
sobre actuação solitária 
da GNR durante as 
buscas

DESAPARECIDO EM AZEITÃO

Filha de João Marinho 
não aceita que investigação 
criminal seja arquivada

O desaparecimento de João Marinho 
continua sem respostas mas a filha, 
Sara Marinho, defende que a procu-
ra pelo seu pai não cessou. Um ano 
depois do desaparecimento, em de-
clarações a O SETUBALENSE, garante 
que o pai “nunca será esquecido” e 
que vai questionar autoridades sobre 
as buscas realizadas. Entretanto, a 
Polícia Judiciária (PJ) já afastou a hi-
pótese de crime e propôs ao Ministé-
rio Público (MP) o arquivamento da 
investigação criminal.

Sara Marinho sempre defendeu as 
hipóteses de crime ou acidente no 
desaparecimento do pai, embora a 
PJ tenha afastado desde o início a 
primeira. A filha do septuagenário 
comenta que as autoridades “con-
cluíram que não há indícios de crime, 
motivo pelo qual o caso passará agora 
só para os desaparecimentos”.

Polícia Judiciária já afastou hipótese de crime no desaparecimento de João Marinho

DR

Uma resolução que Sara Marinho 
contesta e afirma que voltará a ques-
tionar a autoridades sobre “como 
foram feitas as buscas por parte da 
GNR” e “solicitar ajuda do departa-
mento de desaparecidos”.

As dúvidas em torno da acção 
da GNR persistem porque o Posto 
de Comando Territorial de Azeitão 
“tem poucos efectivos, não tendo 
sido envolvidas outras autoridades”. 
Por isso, alega que outras diligências 
deveriam ter sido tomadas. “Mas não 
presenciamos um grande envolvi-
mento das autoridades” e, depois, “o 
tribunal refugiou-se no segredo de 
justiça para não prestar informações”.

Um parecer que Sara Marinho 
mantém desde o início do caso. Em 
2019, também referiu a O SETUBA-
LENSE que “as buscas deveriam ter 
sido imediatas” e que a actuação da 
GNR no terreno “só veio a a aconte-
cer segunda-feira [dia 10 de Junho] 
da parte da tarde”. Na época, Sara 
Marinho considerou que as autorida-
des deveriam repensar a actuação em 
casos como este, porque a lei diz que 
o auto de desaparecimento só pode 
ser formalizado após 48h00. “E nesse 
tempo, pode acontecer muita coisa. É 
preciso que as autoridades revejam a 
actuação em casos de desaparecidos”.

Prima foi última pessoa a falar 
com João Marinho
João Ribeiro Pereira Marinho foi visto 
pela última vez em Brejos de Azeitão, 
na manhã de 9 de Junho de 2019.

Pelas 9h00 saiu de casa ao encon-
tro de um grupo com o qual faz ca-
minhadas. Nesse dia saiu mais tarde 
de casa e desencontrou-se do primo, 
que participa na mesma actividade.

Segundo a família deixou óculos 
e telemóvel em casa, assim como o 
cartão multibanco, mas teria algum 
dinheiro em espécie consigo. Vestia 
pólo e calções azuis-escuros e calçava 
mocassins beges.

A esposa do primo foi a última 
pessoa a ver João Marinho. Disse-
-lhe que o marido já tinha saído para 
a caminhada e indicou o percurso que 
o grupo seguia, ao longo da Estrada 
Nacional 10.

Pelo final da manhã a família ques-
tionou a demora de João Marinho, 
porque habitualmente pelas 11h00 
já estava a regressar a casa. Foi lança-
do o alerta entre vizinhos e amigos e 
começou a procura  nas imediações.

Seguiu-se o contacto com hospitais 
e a denúncia sobre potencial desa-
parecimento no Posto Territorial da 
Guarda Nacional Republicana, em 
Azeitão.



8 O SETUBALENSE 15 de Junho de 2020

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
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

Setúbal

Humberto Lameiras

A funcionar há um 
ano, a Unidade 
de Hospitalização 
Domiciliária do Centro 
Hospitalar de Setúbal 
já acompanhou 165 
doentes 

SEMPRE EM PERMANÊNCIA

Hospitalização Domiciliária 
de Setúbal reconhecida pelo 
elevado grau de satisfação

A Unidade de Hospitalização Domici-
liária do Centro Hospitalar de Setúbal 
(CHS) completou o seu primeiro ano 
de funcionamento. Trata-se de uma 
unidade que proporciona aos uten-
tes a Hospitalização Domiciliária, 
um novo modelo de internamento 
que se constitui como uma alterna-
tiva ao internamento tradicional, no 
conforto do lar e com o apoio directo 
da família.

Na Unidade de Hospitalização 
Domiciliária já foram admitidos 165 
doentes, sendo a grande maioria com 
patologia infecciosa e com necessi-
dade de antibioterapia endoveno-
sa, refere comunicado do CHS, que 
indica ainda que destes, 60% são 
do sexo feminino, maioritariamente 
com idade superior a 61 anos, sendo 
o mais novo com 18 e o mais velho 
com 100 anos. “O grau de satisfação 
de utentes e familiares relativamen-
te ao internamento domiciliário foi 
superior a 98%”.

Outro dado, indica que foram per-
corridos pela equipa deste serviço 
mais de 36 mil quilómetros, numa 
área geográfica que abrange Setúbal, 
Palmela, Pinhal Novo, Quinta do Anjo, 
Azeitão, Quinta do Conde, Poceirão 
e Águas de Moura.

A Hospitalização Domiciliária “per-

mite assistência médica e de enfer-
magem no domicílio, e assegura todo 
o tipo de cuidados, tal como no inter-
namento hospitalar convencional”, 
refere a administração do CHS. 

A equipa assistencial é composta 
por médicos, enfermeiros e assis-
tente social, em articulação com os 
restantes serviços hospitalares.

“É um trabalho de equipa, ao lon-
go das 24 horas e 365 dias por ano, 
desenvolvido com um objectivo do 
bem-estar do doente e família”, pelo 
que “o número e tipo de visitas diárias 
a efectuar são ajustados, de acordo 
as necessidades específicas de cada 
doente”.  

Refere ainda o hospital que a ad-
missão “está condicionada à verifi-
cação de critérios clínicos, sociais e 
geográficos definidos”, sendo este 
sistema “de carácter voluntário e 
após a aceitação do doente e família”.

A Hospitalização Domiciliária 
assenta na prestação de cuidados 

individualizados, com maior dispo-
nibilidade de equipa assistencial. É 
relevante que “a permanência no 
domicílio reduz consideravelmente 
o número de infecções hospitalares, 
o que favorece a recuperação no con-
forto do seu domicílio, na presença 
permanente da família”. Por outro la-
do, “existe uma maior participação do 
doente e familiares nos cuidados de 
saúde, num esforço conjunto entre 
equipa hospitalar e família na recu-
peração do doente”.

A Hospitalização Domiciliária “im-
plica a permanência em casa, sendo 
desejável a existência de um cuida-
dor, com o compromisso do cum-
primento das indicações dadas pela 
equipa de saúde”. 

No momento da alta é entregue 
a nota correspondente, receituário, 
assim como a marcação de consultas 
e exames necessários, em estreita ar-
ticulação com os Cuidados de Saúde 
Primários.

A Hospitalização Domiciliária permite ao doente estar afastado de infecções

DR

BREVES

A Assembleia Municipal de 
Setúbal vai reunir no dia 
26 de Junho, em sessão 
ordinária, pelas 19h00, no 
Fórum Municipal Luísa Todi, 
para discutir, entre outros 
assuntos, “as alterações ao 
IMI – Imposto Municipal sobre 
Imóveis em 2020 e a Prestação 
de Contas referente ao ano de 
2019”. Faz, também, parte da 

ordem de trabalhos “o regime 
tarifário do transporte em 
táxi e o procedimento para 
o fornecimento contínuo de 
gasóleo, para abastecimento 
das viaturas da frota municipal 
e da Companhia de Bombeiros 
Sapadores de Setúbal, em 
2020/2021, ao abrigo da Central 
Nacional de Compras Municipais 
(CNCM)”. 

No próximo sábado o Fórum 
Municipal Luísa Todi vai 
receber uma actuação da banda 
D.A.M.A, “no âmbito do Festival 
Regresso ao Futuro, iniciativa 
nacional que marca o retorno 
dos artistas aos palcos”.
O grupo sobe ao palco do 
Fórum Municipal pelas 21h30, 
numa iniciativa que “pretende 
reforçar a importância dos 

teatros e salas de espectáculos 
para a sustentabilidade da 
cultura em Portugal”. O valor 
do bilhete, com um custo de 
dez euros, “reverte a favor 
do Fundo de Solidariedade 
para a Cultura”, criado para 
“apoiar financeiramente 
os profissionais”, revela a 
autarquia de Setúbal em 
comunicado.

SESSÃO A 26 DE JUNHO
Assembleia Municipal discute IMI 
e Prestação de Contas de 2019

FESTIVAL REGRESSO AO FUTURO
D.A.M.A actuam sábado 
no Fórum Municipal Luísa Todi

DR
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. 
Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos de alguém 
que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar numa nova fase 
profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com 
muita vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer 
bem as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições 
familiares para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter 
a calma em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. 
Carta da semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente 
renovados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir 
novas emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação 
ou de cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta 
carta define uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados 
pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, 
o seu coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. 
No plano profissional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, 
desde que estruturados e calculados darão bons resultados. Carta da semana – O 
IMPERADOR – está muito lúcido, objetivo e eficaz marcando pontos em todas as 
situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de 
vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de 
vida; pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas 
situações podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de 
tomar uma posição. Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite 
conduzir a sua vida de forma objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma 
nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de 
deceções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profis-
sional – dê atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, 
procure novos apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo 
dos sonhos em que é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão 
ou fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão 
solitária e amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em 
proveito próprio e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da 
semana – A PAPISA – a semana promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição de 
sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão sofrer 
alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá com-
preender alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida 
financeira sujeita a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos 
acontecimentos. Carta da semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante 
pródiga em acontecimentos importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas 
fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

TARÓLOGO e ASTRÓLOGO FRANCISCO GUERREIRO
Resolva todos os seus problemas sentimentais, profissionais, 
financeiros e de saúde, marcando uma consulta pelo número 
96 377 05 04. Após a 1.ª consulta efectua tratamentos espiri-
tuais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo
E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com

         Farmácia Marques
   DIRECÇÃO TÉCNICA

                Dr. Valter Manuel C. Gomes

Rua Arronches Junqueiro ,  109
Tel .  265 522 783 •  Setúbal

De Segunda a Sexta das 9h às 19h
Sábado das 9h às 13h

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

Classificados

Rua Augusto da Costa, nº 1 - 1 A - 2910-410 Setubal
265 239 390 | 265 419 488 | e-mail: medisete@gmail.com

Dra. Anabela Nabais - Neurocirurgia
Dra. Nélia Alegria - Medicina Geral e Familiar
Dra. Teresa Bertolo - Medicina Geral e Familiar

Dra. Maria José Leitão - Psicologia | Hipnoterapia (Acordos)
Dra. Estefânia Campos - Tratamentos de Incontinência Urinária e Fecal

Dr. Norberto Gomes - Medicina Desportiva 
Tratamento Não Cirúrgico de Varizes (Derrames)  - Esclerose, Laser Co2, Laser Vascular, Carboxiterapia

Dr. Carlos Góis - Psiquiatria 
Dr. Norberto Gomes e Dr. V. Pedro Correia - Tratamento de Obesidade

Medisete - Centro Médico, Lda.
Direcção Clinica – Dr. Norberto Gomes

10 O SETUBALENSE 15 de Junho de 2020

ANÚNCIO

Para os devidos efeitos, e, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril, conjugado com o artigo 33º da LGTFP, se anuncia que se encontra 
aberto procedimento concursal na modalidade de relação de emprego público por tempo 
determinado incerto, tendo em vista o recrutamento para preenchimento de três postos de 
trabalho de assistente operacional da carreira geral de assistente operacional (1 cantoneiro 
de limpeza, 1 pedreiro, 1 motorista de pesados).
•   Habilitações Literárias exigidas: Escolaridade obrigatória, não havendo possibilidade 
de substituição;
•   Local, forma e prazo para apresentação das candidaturas:

1. Local e Forma – as candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento 
de formulário tipo, disponível no site da Junta de Freguesia de S. Sebastião (Setúbal) 
(www.jfss.pt) ou na Área de Gestão de Recursos Humanos desta autarquia e entregue 
pessoalmente ou remetido pelo correio registado com aviso de recepção, para Junta de 
Freguesia de São Sebastião, Largo Manuel da Luz Graça, n.º5-A, 2910-591 Setúbal.

2. Prazo – 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública, nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 

O texto integral contendo os requisitos gerais de admissão ao referido procedimento con-
cursal, descrição das funções, posicionamento remuneratório, legislação aplicável, forma de 
apresentação de candidaturas, constituição de júri, métodos de selecção e demais indicações, 
encontra-se publicado na 2ª série do Diário da República, N.º 110 de 5 de junho de 2020 e na 
publicação da Bolsa de Emprego Público (BEP).

Para quaisquer esclarecimentos, devem os interessados dirigir-se à Área de Gestão de Recursos 
Humanos desta Autarquia de Freguesia, durante as horas de expediente.

Setúbal, (5 de junho de 2020)

O Presidente da Junta de Freguesia de S.Sebastião
Nuno Miguel Rodrigues Costa

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

          Procuro em Setubal 
apartamento para 

alugar 

particular - 969 316 752

          Precisa-se (M/F)
Para serviços de limpeza,

email
campingvasco.gama2@gmail.com

Tel - 212362361

          Café Pastelaria 
em Setúbal

Procuro 
para arrendar

Cont. 965 873 010
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EDGAR MATOS 
SANTANA

MARIA HELENA 
FERNANDES 

BATISTA

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.

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.

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

Participação e 
Agradecimento

TEODORO 
SIMÕES 
PERALTA

ANTÓNIO VIEIRA 
MORGADO DAS 

NEVES

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Teodoro Simões Peralta. 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 António Vieira Morgado das 
Neves. 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.

(1945 – 2020) (1930 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

FALECEU A 11/06/2020

FRANCISCO JOSÉ BATOQUE 
MARQUES

Sua esposa, filho, nora,  netos e restante familia 
têm o doloroso dever de participar o falecimento 
do seu ente muito querido e de agradecer 
reconhecidamente a todos os que se dignaram 
a acompanhá-lo á sua última morada, bem 
como aos que das mais diversas formas, lhes 
manifestaram pesar.   

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

N.11-05-1933 - F.10-06-2020
FRANCISCO FERNANDO 

JESUS MIRANDA
Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o  
falecimento do seu ente querido. O funeral realizou-se no dia 
11-06-2020 pelas 13h00, do Hospital de S. Bernardo para o 
Crematório da Quinta do Conde. Agradecendo a todos quanto 
se dignaram e participaram em tão piedoso acto, bem como a 
todos que de qualquer outra forma manifestaram o seu pesar.
A Gerência e colaboradores agradecem a compreensão dos 
familiares por não se efectuar uma despedida digna resultante das 
regras que temos que respeitar devido ao estado de calamidade 
a que todos estamos sujeitos. BEM HAJAM.  

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



Uma OA que eleve a percepção 
e relevância do arquitecto e da 
arquitectura na sociedade.
PP - Acrescentaria só a relevância 
de termos uma OA regionalizada. O 
território vai assumir-se como um 
grande desafio, também para os 
arquitectos na região de Lisboa, onde 
Setúbal deverá ser a sua âncora a sul.
A “regionalização” da OA pode 
ser relevante…
PP - … Representa uma viragem na 
história da OA, à qual os arquitectos 
têm de dizer presente.
LPS - Esta representa a proximidade. 
Poder agregar arquitectos quando 
anteriormente seria mais difícil. 
Haverá mais partilha entre colegas e 
uma oportunidade de aprendermos 
uns com os outros, estando menos 
fechados no nosso trabalho e 
no nosso mundo, mesmo sendo 
alargado.  
Como levar essa presença à 
Península de Setúbal? 
LPS - Apelando à participação dos 
colegas da região e criando núcleos 
locais. Esses núcleos deveriam 
estar integrados e apoiados numa 
rede regional de forma a poder 
trocar informação. A mudança é 
possível existindo participação, 
mas também havendo uma OA que 

ouve o seu eleitorado e trabalha 
para construir soluções.
PP - Tal e qual.
Qual o segundo maior objectivo 
da candidatura de Lisboa e Vale 
do Tejo? 
LPS - Todos os objectivos são 
importantes e todos resultam de 
um grupo de pessoas altamente 
motivadas em fazer a diferença. A 
Ordem não pode ser um clube de 
amigos e uma casa de demagogia. 
PP - O Luís tem razão, mas eu 
destacava a necessidade de tornar, 
para a sociedade, o serviço do 
arquitecto uma mais-valia para a 
qualidade de vida de todos.
Que papel poderá desempenhar 
Setúbal e o arco ribeirinho no 
contexto da AML?” 
LPS - É importante pelas 
características particulares, 
desafiantes, mas também 
promissoras. É uma região que tem 
uma voz relevante em Lisboa e Vale 
do Tejo para construir conjuntamente 
soluções de interesse comum. 
PP - A Península de Setúbal é o 
espaço que vai permitir melhorar 
a qualidade de vida dos seus 
habitantes. Permite equilibrar a 
AML, ter mais espaço com custos 
mais acessíveis.
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Região

“Setúbal deve ser a 
âncora de Lisboa a sul”
A regionalização da 
Ordem dos Arquitectos 
representa uma 
viragem histórica, 
vincam os candidatos 
que integram a Lista A

DR

As eleições para o mandato 
2020-2022 da Ordem dos 
Arquitectos (OA) decorrem 
entre as 12h00 de quarta-feira, 
17, e as 20h00 do próximo dia 
26 por voto electrónico, sendo 
que a região de Setúbal está 
representada na Lista A. 
Paulo Pisco ocupa o cargo  de vogal 
no elenco que concorre ao Conselho 
Directivo Nacional, na lista que 
adoptou como lema “Uma Ordem 
Presente” e que tem em Luís Pedra 
Silva o candidato à presidência do 
Conselho Directivo Regional. 
O primeiro, doutorado em 
Engenharia do Território (IST/UL), 
foi Visiting Scholar na UC, Berkeley 
(USA - 2009 e 2011), bolseiro da 
FCT e do Ministério da Educação, 
onde também foi professor. 
Actualmente, é Investigador do 
CERIS (IST-ID), depois de ter sido 
vereador, deputado municipal e de 
freguesia, em Setúbal. 
O segundo fez arquitectura em 
Lisboa (FA.UL) e frequentou o 
Mestrado em Construção do IST (UL). 
Em 2003 fundou o atelier Pedra Silva 
Arquitectos, tendo sido distinguido 
com vários prémios internacionais, 
como o “Building of the Year Award 
2011” da Archdaily. Em 2019 passou 
a integrar o Conselho Executivo 
da Câmara de Comércio Luso Sul 
Africana. Ambos abordaram os 
objectivos para a região.
O que imaginam ser uma Ordem 
presente? 
LPS - É ser uma OA de porta aberta 
onde um colega encontre soluções e 
sinta proximidade no apoio e defesa 
da boa prática da arquitectura. 

ENTREVISTA PAULO PISCO E LUÍS PEDRA SILVA

Paulo Pisco e Luís Pedra Silva juntos pela lista A

Operação de recolha de viaturas

PLANO

Barreiro 
promove 
recolha
de dezenas
de viaturas

Na sequência da assinatura de um 
contrato estabelecido recentemente 
entre a Câmara do Barreiro e a Baía do 
Tejo, a autarquia deu início este mês 
a um plano que tem por objectivo a 
recolha de 72 veículos abandonados, 
para a instalação destas viaturas no 
novo parqueamento situado naquele 
parque empresarial.

De acordo com a Câmara Munici-
pal e segundo informações prestadas 
em reunião pública pelo vereador Rui 
Braga, responsável pelo departamen-
to de Fiscalização, a recolha está a ser 
efectuada “após a recepção de várias 
denúncias apresentadas por muníci-
pes”, relacionadas com esta situação 
naquele território.

Em comunicado, a autarquia re-
corda que para reportar este tipo de 
ocorrências, os barreirenses devem 
entrar em contacto com a divisão de 
Fiscalização (212068130) ou enviar 
estas informações por email para 
estes serviços camarários.

O município recorda ainda que a po-
pulação pode usar para a mesma fina-
lidade, a APP “Aqui Barreiro”, gratuita 
e que está disponível para download 
desde 2019, em dispositivos móveis 
na Apple Store e na Google Play (iOS 
ou Android). Com efeito, este “é um 
dos expoentes de proximidade  e 
comunicação com os munícipes que, 
deste modo, têm um canal directo 
para reportar ocorrências – sendo 
estas encaminhadas, directamente, 
para os serviços municipais – e, assim, 
acompanharem os passos para a sua 
resolução”, acrescenta.

FOTÓGRAFO

BREVES

O Fórum Cultural José Manuel 
Figueiredo, na Baixa da 
Banheira, vai reabrir ao público 
já esta quarta-feira, com uma 
sessão de cinema. A partir das 
21h30, será exibido o filme de 
Charlie Chaplin "O Garoto de 
Charlot". A entrada é gratuita, 
mediante o levantamento dos 
bilhetes a partir de amanhã. 
A lotação é redefinida e é 
obrigatório o uso de máscara. 

Com o objectivo de avaliar 
a saúde da população, a 
Câmara de Palmela, enquanto 
membro da Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis, está 
a disponibilizar no seu site, 
aos munícipes, um inquérito 
referente ao Atlas da Saúde. A 
autarquia apela à participação 
de todos e lembra que a 
iniciativa visa ainda "apoiar a 
definição de políticas  municipais 
de promoção da saúde".

O executivo camarário do 
Montijo decidiu, na reunião 
de sexta-feira passada, por 
unanimidade, atribuir um 
apoio de 4 mil euros ao Banco 
Alimentar de Setúbal Contra 
a Fome. Aprovou também um 
apoio de 13 mil e 260 euros 
para o Centro de Convívio de 
Reformados, Pensionistas e 
Idosos do Montijo.

MOITA
Fórum cultural 
reabre com  
cinema

PALMELA
Inquérito do 
Atlas de Saúde
a decorrer 

MONTIJO
Câmara apoia 
Banco Alimentar 
e reformados
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P63C de uso profissional, 
compostas por 100% polipropileno, 
nível 2, o que significa que podem 
ser lavadas até o limite máximo de 
cinco  vezes”, detalha a edilidade. 
Ao mesmo tempo, informa que  
produziu e lançou  um vídeo no 
qual “é explicada a forma correcta 

do uso da máscara”. O vídeo 
apresenta ainda “conselhos” sobre 
as máscaras que são  mais eficazes. 
O trabalho audiovisual “contou 
com o esclarecimento de duas 
profissionais de saúde do Barreiro, 
que integram a Comissão Municipal 
de Protecção Civil” local.

Barreiro 
começou a 
distribuir 90 mil 
máscaras pelo 
correio

A Câmara Municipal do Barreiro 
anunciou ontem que iniciou a 
distribuição de cerca de 90 mil 
máscaras por todas as freguesias 
do concelho. A distribuição está 
a ser feita na caixa de correio dos 
munícipes. “O kit contém duas  
máscaras de adulto, reutilizáveis 

OPINIÃO

Paula Santos

Nos últimos tempos temos 
ouvido que estamos todos 
no mesmo barco. Não é 
verdade! O surto não afe-

tou todos da mesma forma. As con-
sequências do surto foram bem mais 
expressivas nos trabalhadores com 
vínculo precário, com baixos salários, 
nas pessoas que se deslocam em 
transportes públicos sobrelotados e 
que residem em casas sem condições 
de habitabilidade.

Um estudo realizado pela Escola 
Nacional de Saúde Pública refere 
que “uma em cada quatro pessoas 
que ganham menos de 650 euros 
mensais (agregado familiar), perde-
ram totalmente o seu rendimento, 
enquanto que nas categorias de ren-
dimentos superiores a 2500 euros, 
apenas 6% de pessoas perderam o 
seu rendimento.”

Os mais vulneráveis são os mais 
afetados pelo surto e o surto pode 
ainda agravar as desigualdades exis-
tentes e a pobreza.

Neste período, na Península de Se-
túbal mais de 10 mil trabalhadores 
ficaram em situação de desemprego, 
sobretudo trabalhadores contratados 
a prazo ou contratados por empre-
sas de trabalho temporário, e mais 
de 9 mil trabalhadores perderam uma 
parte substancial do seu rendimento, 
devido ao lay-off. Foram sobretudo 
as grandes empresas, com chorudos 
lucros nos últimos anos, como a Au-
toeuropa, a Navigator, a Visteon, a 
Delphi ou a TST que usaram e abu-

Não estamos todos 
no mesmo barco

Paula Santos

saram do lay-off, encontrando neste 
instrumento uma forma de obterem 
recursos públicos. Isto, comprova 
que o regime do lay-off tem sido 
aproveitado sobretudo pelas gran-
des empresas para reduzir salários 
aos trabalhadores.

Mais recentemente, a Lauak deci-
diu avançar com um despedimento 
coletivo de 197 trabalhadores na uni-
dade de Setúbal e 52 na unidade de 
Grândola. 

Uma empresa que beneficiou de 
um conjunto de apoios públicos para 
o seu desenvolvimento, que benefi-
ciou de recursos e formação públicos, 
nomeadamente no Instituto Politéc-
nico de Setúbal, o que lhe permitiu 
alcançar um elevado nível de espe-
cialização adquiriu um elevado nível 
de especialização e que agora que se 
coloca a retoma da atividade do se-
tor da aviação civil, pretende destruir 
quase 250 postos de trabalho.

Há trabalhadores e famílias que 
estão a atravessar um momento de 
extremas dificuldades e as medidas 
aprovadas pelo Governo não estão 
a dar a resposta aos problemas exis-
tentes. 

Trabalhadores que ficaram no de-
semprego e que não reúnem os re-
quisitos para ter acesso ao subsídio 
de desemprego, trabalhadores em 
período experimental e trabalhado-
res com vínculos atípicos que ficaram 
sem qualquer apoio.

Não podem ser os trabalhadores a 
pagar a fatura desta crise.

São precisas medidas para impedir 
o despedimento dos trabalhadores, 
para assegurar que os trabalhado-
res não têm perdas de rendimentos 
e que os salários são pagos na sua 
totalidade, para reforçar os apoios e 
as prestações sociais aos que se en-
contram em situação de maior fragi-
lidade e apoiar as micro, pequenas e 
médias empresas para salvaguardar a 
sua atividade económica e os postos 
de trabalho.

Deputada do PCP

Na Península 
de Setúbal, 

mais de 10 mil 
trabalhadores

ficaram em 
situação de 

desemprego...
e mais

de 9 mil 
perderam uma

parte 
substancial do 

seu rendimento,
devido ao 

lay-off

HIGIENE

AMARSUL reabre hoje 
ecocentros na península

Os sete ecocentros da AMARSUL, 
instalados nos concelhos de Almada, 
Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, 
Seixal e Sesimbra, voltaram hoje a 
reabrir ao público.

Os resíduos – nomeadamente mo-
nos, verdes e recicláveis – podem as-
sim "ser novamente entregues nos 
[referidos] ecocentros", anunciou a 
AMARSUL em comunicado.

A decisão de retomar agora a aber-
tura das portas destes equipamentos 
teve por base "as recomendações da 
Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) e da Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos (ER-
SAR) relativamente às medidas de 
contingência na gestão de resíduos", 
explicou a empresa responsável pe-
lo tratamento e valorização dos resí-
duos urbanos nos nove municípios 
da Península de Setúbal.

Os ecocentros que voltam agora a 
estar abertos vão manter o seguinte 
horário de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira no período das 
9h00 às 18h00; e sábados durante 
as 9h00 e as 12h30 (as instalações 
estão encerradas aos domingos e nos 
feriados).

A empresa deixa ainda um ape-
lo às comunidades no sentido de o 
serviço de higiene urbana poder ser 
melhorado e, ao mesmo tempo, de 
ser acautelada a prevenção máxima 
na propagação da pandemia.

“A população também pode ajudar, 
continuando a separar correctamen-
te os seus resíduos e seguindo as in-
dicações da Direcção-Geral da Saúde, 
em especial não colocando resíduos 
fora dos contentores”.

A AMARSUL faz ainda notar que 
tem também a funcionar linhas de 
atendimento para ajudar os utentes, 
sublinhando que se encontra “dispo-
nível para prestar eventuais esclare-
cimentos à população”. Para o efeito, 
os interessados devem contactar a 
empresa através dos números 212 139 
600 ou 800 205 674 ou ainda pelo 
email seguinte: geral@amarsul.pt.

Instalações em Almada, 
Alcochete, Barreiro, 
Moita, Montijo, Seixal 
e Sesimbra voltam a 
receber resíduos

MOITA E ALCÁCER DO SAL

Mortes debaixo de comboio
e em colisão com camião

Um atropelamento ferroviário, na 
Linha do Sado, na zona da Moita, e 
uma colisão entre um veículo ligeiro 
e um camião, no IC1, no concelho de 
Alcácer do Sal, resultaram respecti-
vamente na morte de uma mulher, 
no último sábado, e de um homem 
de 92 anos, na véspera.

A mulher foi colhida pelo com-
boio entre as estações da Baixa 
da Banheira e de Alhos Vedros e o 
alerta foi dado pelas 20h42, reve-
laram fontes da Protecção Civil e da 
Guarda Nacional Republicana (GNR). 
O óbito foi declarado no local, adian-
tou fonte do Comando Distrital de 
Operações de Socorro (CDOS) de 
Setúbal, em declarações à agência 
Lusa. Tanto o CDOS como a GNR 

confirmaram apenas que a vítima era 
do sexo feminino, desconhecendo 
então a idade da mulher.

No dia anterior, sexta-feira, a co-
lisão de um pesado de mercadorias 
com um ligeiro de passageiros, ao 
quilómetro 553 do IC1, junto à loca-
lidade de Palma, provocou a morte 
do homem de 92 anos, único ocu-
pante do carro, confirmou o CDOS 
de Setúbal. Luís Praguento, segundo 
comandante dos Bombeiros Volun-
tários de Alcácer do Sal, disse à Lusa 
que a vítima mortal “teve de ser de-
sencarcerada” e que acabou por fa-
lecer no local, apesar das manobras 
de reanimação feitas até à chegada 
da VMER de Setúbal. 
Lusa
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Desporto

Comércio e Indústria com projectos bem 
definidos na perspectiva de um futuro melhor

O União Futebol Comércio Indústria, 
que no dia 24 de Junho comemora o 
seu 103.º aniversário, vai proceder 
na próxima quarta-feira à eleição dos 
novos órgãos sociais para o triénio 
de 2020 /2023.   

Ao acto eleitoral, que decorre en-
tre as 18 e as 22 horas, no Campo da 
Bela Vista, vai concorrer uma lista 
que apresenta como candidato a 
presidente da direcção o actual pre-
sidente da Assembleia Geral, Vítor 
Augusto figura incontornável do 
movimento associativo setubalense. 

“Não vai haver nenhum assalto 
ao poder”, fez questão de referir o 
candidato a presidente no início da 
nossa conversa. “Foi tudo preparado 
de forma concordata e, nesse senti-
do, poderei dizer que vamos manter 
o núcleo duro da actual direcção e 
trazer para o clube pessoas com 
sangue novo. O Luís Lança, actual 
presidente, será vice-presidente na 
nova direcção.

Vítor Augusto nunca foi atleta do 
clube mas está a ele ligado desde a 
sua infância. “Já fui médico e presi-
dente da Mesa da Assembleia Geral 
mas também fui apanha-bolas, nos 
anos 70. Estive afastado do clube 
cerca de nove anos, até que em de-
terminada altura, há cinco anos, al-
guém me foi convidar para fazer par-
te do movimento “Acorda Comércio” 
que concorreu aos órgãos sociais. 
Fomos derrotados mas não desisti-
mos e em 2017, na sequência de uma 
crise directiva, tomámos conta do 

José Pina

Uma equipa “B”, uma 
equipa de veteranos e 
um departamento de 
comunicação e imagem 
são apenas algumas 
das ideias apresentadas 
por Vítor Augusto, 
candidato a presidente 
da direcção

CLUBE CENTENÁRIO EM TEMPO DE ELEIÇÕES

DR

clube, tendo eu assumido o cargo 
de presidente da Assembleia Geral 
por entender que não tinha grande 
capacidade para exercer um cargo 
executivo”, conta o agora candidato, 
que acabou entretanto por integrar 
a comissão do centenário e tomar 
conta do departamento médico, que 
passou a ter um sector de psicologia 
desportiva e um plano de nutrição 
de forma continuada e regular para 
os atletas, deixando de ter apenas 
um massagista na equipa sénior para 
passar a ter uma fisioterapeuta de 
segunda a sexta-feira. O acompa-
nhamento de todas as categorias 
passou a ser feito em cerca de 95% 
tanto nos jogos em casa como fora, 
no posto médico foi ainda instala-
do um desfibrilador automático e 
organizados cursos de primeiros 
socorros.

“Com a experiência adquirida e 
perante este momento de grande 
incerteza e muitas dúvidas, devido 

que vierem a ser eleitos implementar 
algumas ideias novas”.

”Vamos fazer uma grande aposta 
na articulação do futebol sénior com 
o futebol de formação, criando para 
isso uma equipa “B”. Temos todas 
as categorias a disputar as provas 
distritais e quando os jogadores 
chegam a juniores existe um fosso 
que dificulta a sua continuidade co-
mo atletas. Queremos acabar com 
isso para tornar mais fácil a sua in-
tegração na equipa principal. Se for 
eleito presidente da direcção ficarei 
no vértice da decisão para manter o 
fiel da balança e o equilíbrio entre a 
formação e o futebol sénior; quere-
mos também criar uma equipa de ve-
teranos que poderá funcionar como 
um óptimo embaixador itinerante do 
clube; estabelecer uma ligação com 
as escolas do ensino pré-primário e 
primário com o objectivo de cativar 
jovens para a nossa academia; reac-
tivar o torneio Carlos Silva e tentar 

internacionalizá-lo até ao final do 
mandato; fazer uma campanha 
para atrair mais gente ao Comércio 
Indústria; modernizar administrati-
va e financeiramente o clube com 
a implementação de equipamento 
informático; reforçar o quadro de 
técnicos para a formação para que 
possamos continuar com a Bandeira 
da Ética e a Certificação de Entidade 
Formadora da Federação Portugue-
sa de Futebol e queremos também 
apostar muito na divulgação da ima-
gem do clube através das novas tec-
nologias, criando um departamento 
de comunicação e imagem. E, se a 
isto conseguirmos juntar uma escola 
de dança e o xadrez, tanto melhor”.

Vítor Augusto pretende que estas 
eleições sirvam acima de tudo para 
que o clube continue “na linha do 
que tem vindo a fazer nos últimos 
três anos para que possa dar defini-
tivamente um salto em frente, sair 
das muralhas em que se encontra-
va, manter uma boa relação com os 
outros clubes e colectividades e es-
tabelecer com as autarquias um tra-
balho de parceria no capítulo social. 
No fundo queremos que o Comércio 
Indústria tenha um papel activo na 
cidade”, deixou bem acentuado.

Composição da lista
Composição da lista “A” concorren-
te às eleições do União Futebol Co-
mércio Indústria para o mandato de 
2020 / 2023.

Direcção: Presidente: Vítor Au-
gusto; Vice-presidentes: Luís Lança, 
João Cacela, João Tavira, Paulo Cace-
la, Miguel Santos; Tesoureiro: Filipe 
Palmeirinha; Directores: Frederico 
Sousa, Inês Carvalho, Nuno Viseu, 
Ricardo Catarino, Joaquim Gomes, 
Jaime Anjos, Idalécio Calixto, Agos-
tinho Martins, António Oliveira e 
Francisco Silva

Assembleia-Geral: Presidente: Jo-
sé Martins; Vice-presidente: Carlos 
Carvalho; 1.º Secretário: Pedro Rapo-
so; 2.º Secretário: Cristina Pardete

Conselho Fiscal: Presidente: Mi-
guel Rosa; Relator: António Polido; 
Vogal: Manuel Peixoto

Mandatário: Joaquim Maranga.  

Vítor Augusto elenca entre os vários objectivos a reactivação e internacionalização do torneio Carlos Silva  

Já fui médico 
e presidente 
da Mesa da 
Assembleia 
Geral mas 
também fui 
apanha-bolas, 
nos anos 70
Vítor Augusto

ao surto de pandemia, entendi que 
tinha a obrigação moral de assumir 
os destinos do clube, onde irei junta-
mente com os restantes elementos 
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Ordinária, com três pontos na 
ordem de trabalhos.
Inicialmente será apreciado e 
votado o Relatório e Contas do 
exercício de 2019, depois está 
programada a eleição dos corpos 
gerentes para o biénio 2020 / 
2022 e, por fim, serão abordados 

assuntos diversos.   
Entretanto, será de referir que a 
nova época desportiva já está a 
ser preparada há algum tempo. 
No que respeita à equipa sénior, 
a equipa técnica já está formada 
e a constituição do plantel em 
adiantado estado de construção.

Trafaria elege 
novos corpos 
gerentes no dia 
20 de Junho

O Clube de Futebol da Trafaria, 
fundado a 1 de Outubro de 1937, 
actualmente a disputar várias 
competições na Associação de 
Futebol de Setúbal, vai realizar no 
próximo dia 20 de Junho, pelas 14 
horas e 30 minutos, na sede social 
do clube, uma Assembleia Geral 

ASSOCIAÇÃO PROPRIETÁRIOS DE SETÚBAL
ACPS 

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ao Abrigo do Artigo 20º e 21º dos Estatutos desta Associação, convoco os Associados para a Reunião em 
Assembleia Geral Ordinária, que terá lugar Sábado dia 27 de Junho, pelas 15 horas na Sede da Associação C. 
Proprietários de Setúbal, sita na Praça de Quebedo nº26 r/c, em Setúbal, com a seguinte ordem dos trabalhos: 

ORDEM DE TRABALHOS

1. Leitura e aprovação da ata da última assembleia
2. Apreciar e Votar o Relatório e Contas da Gerência de 2019 e Parecer do Conselho Fiscal.
3. (O Relatório e Contas estão disponíveis para consulta entre os dias 22 a 26 de Junho de 2020 na Sede da 
Associação durante as horas de expediente)
4. Trinta minutos para Assuntos Diversos
5. Pela comemoração do 90º aniversario - oferta de uma lembrança aos sócios.

Nos Termos do § 1° do artigo 22º dos Estatutos, se à hora marcada não estiver presente o número legal de Sócios, 
a Assembleia funcionará meia hora depois, com qualquer número. 

Setúbal, 15 de Junho de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(a) Luis Manuel Rego Sobral dos Santos

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
CONVOCATÓRIA

Nos termos do Artº 27º da Secção II dos Estatutos, desta Cooperativa, convoco a Assembleia Geral, 
a reunir nas instalações da CERCIMA, em sessão ordinária, na Rua D. Nuno Alvares Pereira, nº 141, 
em primeira convocação às 16:30H do dia 30 de junho de 2020, com a seguinte ordem de trabalhos:  

Ponto Um - Informações

Ponto Dois - Apresentação e Votação do Relatório e contas de 2019 

E Parecer do Conselho Fiscal 

NOTA: Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos associados, a Assembleia-geral 
funcionará trinta minutos depois em segunda convocação com qualquer número de sócios presentes. 

Montijo, 12 de junho de 2020  
A Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

(Maria Fernanda Mansidão Teles Saturnino)

CERCIMA  
COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO DE MONTIJO E ALCOCHETE, C.R.L.

PUBLICIDADE

Ricardo Lopes Pereira

Atacante cedido pela 
Roma fez o seu primeiro 
golo como profissional

ITALIANO ANTONUCCI FELIZ NO VITÓRIA FC

"Esta equipa é uma verdadeira família 
e entra em campo sempre para ganhar"

Ao quinto jogo realizado com a cami-
sola do Vitória FC, o avançado italiano 
Mirko Antonucci fez o seu primeiro 
golo como jogador profissional. O 
tento marcado foi decisivo para o 
empate (2-2) obtido na jornada an-
terior diante do Santa Clara, momen-
to que o jovem de 21 anos jamais irá 
esquecer, garante. “Foi uma sensação 
fantástica. Há muito que procurava 
este golo, era um objectivo que tinha 
e queria demonstrar que tenho vindo 
a evoluir”.

O jogador que chegou no passado 
mês de Janeiro a Setúbal cedido pela 
Roma lamenta apenas que a sua equi-
pa não tenha conseguido somar os 
três pontos depois de operar a re-
viravolta no placar com o golo que 
apontou aos 78 minutos do encon-
tro. “Consegui marcar, mas o mais 
importante era a vitória da equipa, 
algo que infelizmente não consegui-
mos”, disse em declarações ao site 
oficial do clube. Antonucci aponta grandeza do emblema sadino e já só pensa no Boavista

DR
O avançado, que actuou até ao mo-

mento pelos sadinos em 153 minutos 
distribuídos por cinco jogos, confessa 
não ter tido mãos a medir para res-
ponder às inúmeras mensagens de 
parabéns pelo golo apontado, após 
uma assistência primorosa de Éber 
Bessa. “Recebi muitas mensagens de 
carinho e apoio. A minha família e os 
amigos mais próximos deram-me os 
parabéns e disseram-me que já me-
recia”, revela, acrescentando: “Todas 
foram especiais, não consigo escolher 
a que mais me marcou. Deixaram-me 
muito feliz”.

Apesar do empate consentido 
nos instantes finais da partida com 
os açorianos, Mirko Antonucci não 
esmorece e concentra já as suas aten-
ções no duelo da próxima jornada 
diante do Boavista. “O jogo com o 
Santa Clara já passou e agora há que 
pensar no próximo e nos objectivos 
que temos. Esta equipa tem trabalha-
do muito, é uma verdadeira família e 
entra em campo sempre para ganhar. 
É o que vai tentar fazer já no próximo 
jogo frente ao Boavista”.

Enquanto não chega o jogo de 
quinta-feira com os axadrezados, o 
atacante transalpino dá conta da sua 
satisfação pela experiência que está a 
ter no Vitória. “Estou muito contente 
e feliz aqui. Quero continuar a crescer 

como jogador e como homem e aju-
dar este enorme clube. A cidade e os 
adeptos merecem”, disse o jogador 
que reside no centro da cidade de Se-
túbal com a sua namorada Ginevra 
Lambruschi.

Velázquez premiou plantel
Ao contrário do que estava inicial-
mente previsto, o plantel do Vitória 
gozou ontem um dia de folga. A de-
cisão de premiar os jogadores foi to-
mada no sábado pelo treinador Julio 
Velásquez como forma de recompen-
sar o empenho dos jogadores, que 
retomam hoje, pelas 10 horas, o tra-
balho no Estádio do Bonfim.

Com a equipa na máxima força, o 
técnico espanhol, de 38 anos, já tinha 
começado no sábado a preparar a es-
tratégia a utilizar no duelo de quinta-
-feira (19 horas) diante do Boavista, a 
contar para a jornada 27 da I Liga. O 
conjunto da cidade do Porto recebe 
o Vitória moralizado pelo êxito (0-1) 
obtido no sábado no reduto do Sp. 
Braga.

Com a conquista dos três pontos na 
casa dos minhotos, os axadrezados 
estão agora ma 10.ª posição com 32 
pontos, mais dois que os setubalen-
ses que seguem no 12.º posto com 
30 pontos (os mesmo de Gil Vicente 
e Belenenses SAD).
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05:14 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar 
11:33 ~ 2.6 m ~ Preia-mar 
17:36 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar 
23:45 ~ 2.7 m ~ Preia-mar

05:31 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar 
12:04 ~ 2.9 m ~ Preia-mar 
17:50 ~ 1.5 m ~ Baixa-mar
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