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Abertura

Durante os últimos meses, os 
montijenses lutaram para 
travar a pandemia. Em todo 
o lado, temos visto gestos 

de coragem, de solidariedade, de fra-
ternidade e a intenção de muitos em 
salvar vidas. Contudo, a crise sanitária, 
económica e social arrastou consigo 
vários inimigos da democracia, como 
a intolerância, a perseguição, o racismo 
e as desigualdades entre as pessoas.

Nas redes sociais e nas ruas são notó-
rias as tentativas para apresentar agen-
das politicas intolerantes, persecutórias 
e racistas. No Montijo, alguns desses ex-
tremistas, ousaram mensagens intole-
rantes contra os migrantes em Pegões, 
contra os trabalhadores temporários 
das indústrias de carne no Montijo ou 
mesmo contra os ciganos montijenses.

Existem muitas coisas que a so-
ciedade pode fazer para melhorar as 
condições dos mais vulneráveis, dos 
perseguidos e dos migrantes. Ações 
concretas que podem fortalecer o 
sentimento de pertença e o respeito 
mútuo entre as pessoas. 

Nesse sentido, durante a crise pan-
démica, uma das medidas mais signifi-
cativas, decidida pela Câmara Municipal 
do Montijo, foi a aprovação do Plano 
Municipal para a Integração dos Migran-
tes, uma medida singular no país e um 
compromisso solene para não deixar 
ninguém para trás. O plano em refe-
rência é um instrumento estratégico 
para a integração dos migrantes e para 
a coesão social do Montijo. 

Todavia, crucial para qualquer polí-
tica de integração são, também, as ati-
tudes das pessoas para com os outros.

A democracia está hoje profunda-
mente enraizada no nosso concelho. 
Os montijenses respeitam os direitos 
e as liberdades fundamentais.

As teorias intolerantes e racistas per-
versas nunca ganharam espaço entre 

Pandemia não significa 
intolerância e racismo

OPINIÃO

Nuno Canta

nós. Os montijenses gostam de se ver 
como pessoas de mente aberta, solidá-
rias e tolerantes.

Mas, como sabemos pela experiência 
de vida e pela história, isso não é assim 
tão simples.

A intolerância, a perseguição e o ra-
cismo não precisam de estar enraizados 
numa determinada teoria execrável. As 
suas origens são muito mais básicas. A 
intolerância, a perseguição e o racismo 
estão enraizados na vida quotidiana. 
Eles crescem nas redes sociais, nos lo-
cais de trabalho, nos bairros da cidade 
e, mesmo, nos nossos vizinhos. Eles 
dão alento às nossas falhas, erros e 
desapontamentos. Acima de tudo, eles 
são uma expressão da ignorância e do 
medo. Ignorância acerca da riqueza e da 
singularidade das outras pessoas. Medo 
de perder uma posição no emprego, um 
privilégio social, um direito adquirido.

É certo que a cor da pele, a raça, a 
língua e o local de nascimento nada 
têm a ver com as qualidades huma-
nas. Graduar as pessoas usando uma 
métrica de características físicas entra 
em claro contraste com os princípios da 
igualdade de direitos entre os seres hu-
manos. É vergonhoso ver alguns a usar 
essa métrica para com aqueles que se 
sentem inferiores no emprego, na vida 
social, na igualdade de oportunidades 
entre rapazes e raparigas.

Por tudo isso, a intolerância, a per-
seguição e o racismo estão sempre à 
espreita, mesmo nas sociedades mais 
esclarecidas. Podem aparecer como 
uma provocação, uma retórica insen-
sível, uma pequena maldade. Muitas 
vezes, sem o sentido de causar mal 
alheio. No final, quase sempre, a in-
tolerância, a perseguição e o racismo 
agravam feridas sociais que jamais po-
dem ser saradas.

Presidente da C.M. Montijo

ALCOCHETE

GNR 
apreende 
300 quilos 
de amêijoa 
japonesa

O Comando Territorial de Setúbal, 
através do Posto Territorial de Alco-
chete e do Núcleo de Proteção Am-
biental (NPA) do Montijo, apreendeu 
300 quilos de amêijoa-japonesa, na 
marginal de Alcochete.

Durante a acção de patrulhamento 
e fiscalização, realizada na marginal de 
Alcochete, a GNR abordou um veículo 
que efectuava o transporte de bivalves 
“em situação irregular, sem qualquer 
tipo de documentação comprovativa 
da sua origem e o proprietário que não 
tinha o cartão de mariscador”, escla-
rece este órgão de polícia criminal 
através de comunicado.

O pescado foi apreendido tendo si-
do elaborado um auto de contraorde-
nação, que corresponde a uma coima 
que pode atingir os 3 740,00 euros. E 
após parecer da autoridade veterinária 
os bivalves foram destruídos em local 
próprio para o efeito.

A GNR alerta que “a captura deste 
tipo de bivalves, sem que os mesmos 
sejam sujeitos a depuração ou ao 
controlo higiossanitário, pode colocar 
em causa a saúde pública, caso sejam 
introduzidos no consumo, devido à 
possível contaminação com toxinas, 
sendo o documento comprovativo 
da origem do bivalve fulcral para a 
prevenção da introdução de forma 
irregular no consumo”. A.M.V.

Acção de fiscalização 
realizada na marginal de 
Alcochete resultou na 
apreensão de pescado e 
coima de 3 740 euros

A Assembleia da República (AR) reuniu 
ontem o consenso dos grupos parla-
mentares sobre a necessidade de se 
construir um novo centro de saúde 
no Feijó, em Almada, apesar de o PSD 
considerar que “há falta de vontade 
política”.

O tema esteve em debate devido à 
petição da Plataforma Pela Construção 
do Centro de Saúde do Feijó, que reu-
niu 4.278 assinaturas, e a três projetos 
de resolução do BE, PEV e PCP que 
recomendam a construção da nova 
unidade em Almada.

A petição foi apresentada pela de-
putada do BE Joana Mortágua, que 
explicou que a União de Freguesias 
do Laranjeiro e Feijó apenas tem um 
centro de saúde para 47 mil utentes, 
dos quais metade “não têm médico 
de família”.

“O Centro de Saúde de Santo Antó-
nio do Laranjeiro é conhecido por não 
ter recursos humanos há muitos anos, 
por ter falta de condições físicas e ma-
teriais, tempos de espera longos e por 
ser distante das populações”, relatou. 

Para a deputada, é “urgente resolver 
este problema” com a construção de 
uma nova infraestrutura e a reorga-
nização da que já existe, até porque 
a carência tem causado “uma sobre-
lotação do Hospital Garcia de Orta”, 
localizado no concelho. 

Já José Luís Ferreira, do PEV, referiu 
que, “há muitos anos, a Câmara Mu-
nicipal de Almada disponibilizou um 
terreno no Centro Cívico do Feijó para 
a construção deste centro de saúde” e 
que a pandemia da covid-19 “mostrou 
a necessidade de reforço no Serviço 
Nacional de Saúde”.

Neste sentido, o deputado Bruno 
Dias, do PCP, apelou a que o Governo 
“tome medidas concretas e urgentes” 
e que avance não só com a construção 
do novo centro de saúde, mas tam-
bém com a “atribuição de médicos de 
família”.

Também o CDS-PP afirmou que 
“acompanha estas iniciativas e votará 
favoravelmente todas as que estão ho-
je em discussão”, uma vez que as preo-
cupações dos peticionantes “não se 
esgotam nesta freguesia e acabam por 
ter consequências no Hospital Garcia 
de Orta, no seu congestionamento”.

ALMADA

Assembleia da República com 
consenso sobre necessidade 
de novo centro de saúde

Além disso, a deputada Ana Rita 
Bessa considerou como relevante a 
“preponderância de uma população 
mais idosa na freguesia do Feijó”, para 
quem as deslocações para o Laranjeiro 
“se tornam difíceis e acabam por ter 
como consequência a privação de os 
utentes irem ao médico”.

Já Fernanda Velez, do PSD, apontou 
que a construção do novo centro de 
saúde “tem de ser uma prioridade”, 
mas criticou o Governo porque esta 
necessidade já tinha sido identificada 
pelo Ministério da Saúde em 2017.

“Aqui chegados, ao fim de cinco 
Orçamentos do Estado viabilizados 
pelo PS e pelos partidos de esquerda 
parlamentar, cinco Orçamentos do Es-
tado sem que tenha sido elaborado 
um projeto para o terreno que já existe 
e que reúne condições para receber 
o equipamento. Falta o quê senhores 
deputados? Falta vontade política do 
Governo socialista”, frisou.

Por sua vez, o deputado do PS Filipe 
Pacheco afirmou que o grupo parla-
mentar “está totalmente solidário com 
as revindicações", mas notou que os 
projetos de resolução apresentados 
“esquecem ou fingem esquecer que 
esta construção do centro de saúde 
do Feijó não está prevista em lado 
nenhum”.

“Esses peticionários merecem ser 
tratados com respeito e seriedade, 
mas tratá-los com respeito e seriedade 
não é garantir que a construção é uma 
intenção ou recomendação, é garantir 
que ela entra efetivamente nos planos 
de investimento no horizonte desta 
legislatura, é isso que é o compromisso 
do PS”, afirmou. 

A petição deu entrada no parlamen-
to em 24 de julho de 2019 e os pro-
jetos de resolução do BE, PEV e PCP 
serão sujeitos a votação na sexta-feira. 
Lusa
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região, com ponto da situação 
sobre as Áreas de Reabilitação 
Urbana (ARU) de Alcochete, 
Alcácer do Sal, Palmela, Seixal e 
Setúbal. A revista é de distribuição 
gratuita com O SETUBALENSE, 
pelo que deve pedir a sua na banca 
onde adquirir o jornal.

Revista grátis 
com o seu 
jornal na 
segunda-feira

A edição da próxima segunda-
feira d’O SETUBALENSE será 
acompanhada da revista A 
REGIÃO, dedicada ao Urbanismo 
e Imobiliário. A publicação trata 
o trabalho feito nos últimos anos 
na recuperação dos centros 
históricos das cidades e vilas da 

Ana Martins Ventura

Junho e Julho também 
são meses de debate 
público sobre a 
precariedade com 
iniciativas marcadas no 
Barreiro e na capital do 
Sado

FÓRUM LUÍSA TODI RECEBE CONGRESSO DISTRITAL

CGTP debate valorização dos 
trabalhadores a 7 de Outubro 
em Setúbal

Setúbal será o palco do congresso 
distrital da União dos Sindicatos de 
SETÚBAL - CGTP-IN marcado para 7 
de Outubro. Em declarações ontem 
a O SETUBALENSE, após uma acção 
plenária que terminou em manifes-
tação no Jardim do Bonfim, o coor-
denador da União dos Sindicatos de 
Setúbal, Luís Leitão, anunciou que o 

DR

debate do congresso será em torno 
do tema “valorizar os trabalhadores 
e o trabalho”.

O dirigente aponta como principais 
questões a abordar “os aumentos sa-
lariais e o suplemento de insalubrida-
de, penosidade e risco para trabalha-
dores de sectores como os da recolha 
de resíduos, transportes públicos e 
saúde, que durante a pandemia es-
tiveram sempre na linha da frente”.

Um debate que servirá para apurar 
estratégias de combate à precarie-
dade após a análise dos primeiros 
números oficiais de desemprego 
gerados pela crise económica que 
a Covid-19 causou na região, “com 
422 trabalhadores em desemprego 
registado”, frisa Luís Leitão, conta-
bilizados só nos meses de Março e 
Abril, “fruto de vínculos”. São eles os 
“falsos trabalhadores independentes 
a recibos verdes, com contratos a 

termo e por baixos períodos, sempre 
renovados”. 

Quanto às situações de desempre-
go não registado, o panorama será 
ainda maior, com uma estimativa de 
“cerca de 9 mil desempregados em 
todo o distrito”, afirma.

Um debate que a União de Sindi-
catos também vai manter nas ruas 
durante o resto do mês e em Julho, 
destacando duas acções principais.

Uma tribuna pública, marcada por 
dia 24, no Barreiro, “em defesa do 
serviço público de transportes”. E 
uma marcha, em Setúbal, no dia 3 
de Julho, “em defesa de emprego 
com direitos, por mais saúde, mais 
salários e mais serviços públicos”, 
que terá partida do edifício do Cen-
tro Distrital da Segurança Social de 
Setúbal, com destino ao edifício do 
Instituto de Emprego e Formação 
Profissional.

Redacção

ARSLVT confirma caso
e garante que 
isolamento profilático 
e testagem de 
funcionários já foi 
garantida

A Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) 
confirmou ontem a O SETUBALENSE 
“a existência de infecção por Covid-19 
na Câmara Municipal de Setúbal”. 
No entanto, afirma que se trata de 
“um foco muitíssimo limitado e bem 
identificado pela autoridade de saú-
de”, com os serviços da autarquia “a 
acompanhar a situação”, garante a 
ARSLVT.

O caso chegou ao conhecimento 
do jornal sendo identificado como um 
trabalhador do serviço de obras mu-
nicipais, actualmente a funcionar no 
Edifício dos Ciprestes. Contudo, em 
declarações a O SETUBALENSE, a Câ-
mara de Setúbal referiu que “não se 
pronuncia sobre casos individuais de 
possíveis infectados com Covid-19” e 
indicou que “qualquer esclarecimen-
to deverá ser prestado pelas autori-
dades de saúde”.

FOCO CONTROLADO

Serviços municipais 
de Setúbal com caso 
de Covid-19 confirmado

Quantos aos procedimentos para a 
contenção do foco, a ARSLVT explica 
que “a autoridade de saúde local de-
terminou as medidas de Saúde Públi-
ca adequadas à situação”, tendo em 
consideração as orientações da DGS 
[Direcção-Geral da Saúde]. Deste 
modo já foi garantida “a desinfecção 
do edifício, testagem e isolamento 
profilático dos contactos directos”, 
assim com foi assegurada a testagem 
de funcionários no serviço municipal 
em questão.

Distrito de Setúbal                                    
com 1973 casos confirmados
Os dados fornecidos esta quinta-feira 
pela DGS dão conta de um aumento 
de 24 casos de Covid-19 no distrito, 
em relação a quarta-feira, totalizando 
agora 1973.

Ao nível de concelhos, o Seixal con-
tinua a ser o que tem mais casos, com 
520, seguido de Almada, com 516 e 
Barreiro, com 293. A Moita tem 211 
pessoas infectadas, o Montijo 138 e 
Setúbal tem 130.

Já abaixo da centena de casos es-
tão os concelhos de Sesimbra (50), 
Palmela (43), Alcochete (26), San-
tiago do Cacém (20), Grândola (11), 
Alcácer do Sal (9) e Sines (6).

A nível nacional existem 38 089 
casos confirmados, 1 524 óbitos e 
24 010 pessoas já recuperaram da 
doença.

Edifício dos Ciprestes já foi desinfectado segundo ARSLVT

DR
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Setúbal

Presente na cerimónia de 
entrega do material de 
protecção individual no Centro 
Social de Nossa Senhora da Paz, 
da Cáritas Diocesana de Setúbal, 
esteve José Coelho, presidente 
da Comissão Executiva da 
Fundação Rotária Portuguesa.

“A Fundação Rotária 
Portuguesa é um organismo 
paralelo à estrutura normal do 
Rotary Portugal que vive da 
contribuição dos rotários do 
país, ou seja, uma boa parte 
do equipamento tem um 

Solidariedade Iniciativa faz parte 
de campanha a nível nacional

pouquinho de todos os rotários, 
o que demonstra esta cadeia 
de solidariedade”, disse. “Já 
fizemos cerca de 60 cerimónias 
como esta, o que significa um 
esforço financeiro, de uma 
organização que não tem apoio a 
nível público, de cerca de 113 mil 
euros”, acrescentou, frisando 
que apesar do esforço “não 
podíamos ficar de fora neste 
momento e por isso fizemos esta 
campanha, a que o Rotary de 
Setúbal foi dos primeiros clubes 
a concorrer”.

BREVES

O Complexo Municipal de 
Piscinas das Manteigadas 
reabre hoje “para a época 
balnear” com “condições 
de segurança e regras de 
funcionamento”. Para o efeito, 
foi estipulada a “lotação 
máxima de 420 utentes”, 
sendo “obrigatório o uso de 
chinelos e máscara” no espaço. 
“A utilização dos balneários 
está interdita e é obrigatória 
a passagem pelo chuveiro”, 
revela a autarquia de Setúbal 
em comunicado. 

“Devido à realização de uma 
intervenção na via pública”, a 
Avenida dos Combatentes da 
Grande Guerra, em Setúbal, vai 
estar condicionada ao trânsito 
rodoviário até à próxima 
sexta-feira, revela a Câmara 
Municipal de Setúbal em nota 
de imprensa.
“Trabalhos de limpeza de 
um colector motivam o 
estreitamento da via entre 
as 08h00 e as 17h00”, 
acrescenta.

MANTEIGADAS
Piscinas 
reabrem hoje 
com segurança

TRÂNSITO
Avenida dos 
Combatentes 
condicionada

Inês Antunes Malta 

Material de apoio 
destina-se aos 
profissionais que 
continuam na linha da 
frente ao combate à 
Covid-19

CÁRITAS E HOSPITAL DE SÃO BERNARDO

Rotary Club de Setúbal entrega 
equipamentos de protecção 
a instituições do concelho

O Rotary Club de Setúbal entregou na 
manhã de ontem equipamentos de 
protecção individual aos profissionais 
da Cáritas Diocesana de Setúbal, dada 
a actual situação devido à Covid-19. “O 
que aqui está não é para os pobres, é 
para ajudar os pobres. Estes materiais 
são utilizados nos funcionários e téc-
nicos e em alguns utentes, que grosso 
modo são pessoas economicamente 
frágeis. Não pagam aquilo que são as 
mensalidades ditas normais e isso cria 
um problema de gestão complicado”, 
começou por dizer Domingos de Sou-
sa, presidente da Cáritas Diocesana de 
Setúbal. “Esta é uma despesa que a 
Cáritas tem de assumir e esta doação 
vem contribuir para uma folga econó-
mica para a gestão desses casos para 
os quais não recebemos dinheiro sufi-
ciente e são a razão dos prejuízos que 
temos”, adiantou.

Carla Carvalho, actual directora do 
Centro Social de Nossa Senhora da 
Paz, local onde se realizou a cerimó-
nia de entrega, aproveitou para contar 
como correu a preparação do projec-
to: “em conversações conseguimos 
encontrar uma quota de bens que nos 
estava a ser difícil adquirir, alguns por-
que não existiam no mercado e outros 
pelos seus elevados preços”.

Apoio estende-se à APPACDM            
e ao projecto “Saúde no Bairro”
Batas, luvas, máscaras e toucas fazem 
parte do material entregue. Maria 
Helena Mattos, actual presidente do 
Rotary Club de Setúbal e voluntária 
na Cáritas desde 2007, por sua vez, 
explicou o motivo pelo qual escolhe-
ram esta instituição: “a escolha não 

Entrega aconteceu durante a manhã do dia de ontem

MÁRIO ROMÃO 

foi por acaso, foi por conhecermos 
o papel importantíssimo em termos 
de inserção social e assistência social 
que a Cáritas Diocesana desempenha 
na região”.

“Reconhecendo o empenho de uma 
instituição como esta, pensámos que 
precisaria de um apoio externo para 
poder fazer face às necessidades de 
acudir aos mais desprotegidos”, afir-
mou. Contando com o apoio da Funda-
ção Rotária Portuguesa, das empresas 
Secil, Setemáquinas, Farmácia Phar-
ma e Vet R’in Área e com donativos 
de membros do Rotary Club, “o pro-

QUARTA-FEIRA
Projecto Saúde 
no Bairro recebe 
prémio de 
reconhecimento

Por reconhecer o seu “trabalho 
de solidariedade e entreajuda”, o 
“Distrito 1960 de Rotary Interna-
cional” vai atribuir o prémio Rotary 
Empreendedorismo Social 2020 ao 
“projecto Saúde no Bairro”. 

O galardão, a ser entregue na 
próxima quarta-feira, pelas 17h00, 
nos Paços do Concelho de Setúbal, 
é atribuído “pelo exemplo de arro-
jo, resiliência, diálogo intergeracio-
nal, parceria e compromisso com o 
presente com os olhos postos no 
futuro”, de acordo com comunica-
do divulgado pela Câmara Municipal 
de Setúbal.

O projecto, inserido no programa 
desenvolvido pela autarquia “Nos-
so Bairro, Nossa Cidade”, “envolve 
instituições e cidadãos do território 
da Bela Vista desde 2017, resultan-
do da identificação da necessidade 
de atendimento de proximidade e 
formação na área da saúde”.

“A distinção é entregue pela go-
vernadora do Distrito 1960 do Rota-
ry Club de Portugal, Mara Duarte, à 
presidente da Câmara Municipal de 
Setúbal, Maria das Dores Meira, e à 
comissão de moradores que acom-
panham e desenvolvem o projecto 
de saúde em cinco bairros”, lê-se na 
mesma nota. 

Na mesma cerimónia, o projecto 
Saúde no Bairro, “para além da dis-
tinção do Rotary Portugal”, vai ainda 
receber “um prémio pecuniário no 
valor de 3 548 euros para a aquisição 
de material médico”.

Este projecto simboliza “o traba-
lho conjunto entre o município, a 
Junta de Freguesia de São Sebastião, 
o Agrupamento de Centros de Saúde 
Arrábida, a Delegação de Setúbal da 
Cruz Vermelha Portuguesa e a Escola 
Superior de Saúde do Instituto Poli-
técnico de Setúbal”, que desenvol-
veram “com os moradores activida-
des sobre a diabetes, atendimentos 
semanais por um profissional de saú-
de, formações de suporte básico de 
vida e socorrismo, encontros sobre 
alimentação saudável e concursos 
de receitas saudáveis”.

Maria Carolina Coelho

jecto, que estava previsto ser de 5 mil 
euros, conseguiu chegar perto dos 6 
mil”, referiu Carlos Rêgo, presidente 
eleito que sucede a Maria Helena para 
o ano rotário 2020-2021.

Também o Hospital de São Ber-
nardo recebeu, na quarta-feira, uma 
doação adquirida pelo Rotary Club 
de Setúbal com o apoio da Rotary 
Foundation através do subsídio para 
calamidades. Para breve está ainda 
agendada a entrega de equipamento 
à APPACDM e ao projecto “Saúde no 
Bairro”, do programa municipal “Nos-
so Bairro, Nossa Cidade”.
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PUBLICIDADE

Para tentar diminuir o risco de 
incêndio, “a Junta de Freguesia 
apela ao civismo da população 
para que proceda à limpeza dos 
seus terrenos e que requisite 
junto dos seus serviços Big Bag's 
[contentores flexíveis de transporte 
de volumes médios] para deposição 

de resíduos verdes, posteriormente 
recolhidos”, lê-se em comunicado, 
reforçando que “a salubridade da 
freguesia é uma tarefa de todos”. 
Por sua vez, “também a recolha de 
monos tem sido reforçada, tendo 
em conta o volume depositado 
junto aos contentores”.

Junta de Freguesia 
de Gâmbia, 
Pontes e Alto da 
Guerra promove 
desmatação

Com a época de incêndios 
a aproximar-se, a Junta de 
Freguesia de Gâmbia, Pontes e 
Alto da Guerra avançou com “uma 
campanha de desmatação por 
toda a freguesia, reforçando a 
limpeza de bermas e terrenos que 
já habitualmente leva a cabo”. 

Maria Carolina Coelho

Iniciativa vai ser 
executada por finalistas 
da licenciatura em 
Fisioterapia da Escola 
Superior de Saúde

INSCRIÇÕES FECHAM HOJE

Politécnico disponibiliza sessões de fisioterapia 
pela Internet para pessoas com lombalgia

Com o objectivo de “melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas diagnos-
ticadas com lombalgia”, o Instituto 
Politécnico de Setúbal (IPS), através 
da Escola Superior de Saúde (ESS), 

“vai disponibilizar sessões de fisio-
terapia online”, “personalizadas às 
necessidades específicas de cada 
paciente”. A iniciativa, que vai ser 
executada “por estudantes finalis-
tas da licenciatura em Fisioterapia e 
orientada pela equipa docente deste 
departamento”, tem como principal 
objectivo ajudar, “de forma segura, 
cómoda e gratuita, no controlo da dor 
e no aumento da capacidade para a 
realização das tarefas diárias”, revela 
a instituição em comunicado.

“O programa online, de acesso livre 
à comunidade, surge no âmbito do 
projecto SPLIT, que propõe um sis-

tema inovador para tratamento dife-
renciado das pessoas com lombalgia, 
consoante o risco de desenvolver dor 
crónica, já testado e validado por uma 
equipa de investigadores da ESS/IPS 
em sete unidades de saúde da região 
de Setúbal”, lê-se na mesma nota.

Para usufruir do projecto, que acon-
tece “através das plataformas Skype e 
Zoom”, a população “com queixas de 
dor na região lombar” tem até ao dia 
de hoje para se inscrever, “através do 
endereço split.project@ess.ips.pt”, 
necessitando apenas “de ter acesso a 
um computador ou a outro dispositivo 
com internet, câmara e microfone”.Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal

DR
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Montijo

As cinco aeronaves de 
grande porte KC-390 
eram para vir para o 
Montijo. Mais de cem 
militares da Força Aérea 
transferidos para a BA11

MINISTRO DA DEFESA ANUNCIA MUDANÇA

Beja vai acolher aviões substitutos 
dos C-130 e abre espaço para novo 
aeroporto na Base Aérea n.º 6

O primeiro-ministro António Costa 
já viera reforçar que o aeroporto no 
Montijo é para avançar e agora foi 
confirmado mais um passo nesse 
sentido, com o anúncio, na passada 
terça-feira, de que a Base Aérea (BA) 
n.º 6 deixa de ser a escolhida para 
acolher os novos cinco aviões KC-390 
adquiridos para substituir os Hércu-
les C-130, da Esquadra 501 “Bisontes” 
que opera na unidade montijense. A 
sede das novas aeronaves, que Por-
tugal acordou comprar à fabricante 
brasileira Embraer, vai ser a Base Aé-
rea  n.º 11, em Beja, para onde serão 
transferidos mais de cem militares da 
Força Aérea.

O anúncio foi feito pelo ministro 
da Defesa Nacional, João Gomes 
Cravinho, e indica não só o alívio 
de operações militares no Montijo, 
com a referida deslocalização, co-
mo deixa também implícita a con-
sequente abertura de espaço para 
a implementação da infra-estrutura 
aeroportuária civil na BA6.

“É uma decisão recente por par-
te da Força Aérea, de alterar a base 
pensada inicialmente do Montijo pa-
ra Beja” ser “sede dos KC-390”, disse 
João Gomes Cravinho, durante uma 
visita à BA11, adiantando que isso 
“significa que mais de uma centena 
de militares com as suas respectivas 
famílias irão para Beja”.

O primeiro dos KC-390 “chegará 
em Fevereiro de 2023”, mas “muito 
trabalho vai acontecer antes disso”, 
ou seja, “já vão sentir a presença dos 
militares afectos” a esta aeronave 
mais cedo, na unidade militar e na 
cidade de Beja.

Portugal acordou em 2019 a 
compra à Embraer de cinco KC-
390 Millenium, que irão substituir 

Os antigos C-130 vão dar lugar aos novos KC-390 que levantam voo para Beja

DR

da questão da construção do novo 
aeroporto no Montijo. Certo é que o 
facto de a Embraer possuir duas fá-
bricas no Alentejo, em Évora, a cer-
ca de 45 minutos de distância, onde 
são produzidas algumas das peças 
dos KC-390, não foi apontado pelo 

ministro como principal motivo pa-
ra a mudança. João Gomes Cravinho 
lembrou que também a OGMA, em 
Alverca, produz componentes pa-
ra os novos aviões, que vão chegar 
a Portugal já completos, depois de 
montados no Brasil.

O governante frisou que “há vários 
meios que estão a ser transferidos 
para Beja”, como a Esquadra dos 
aviões Épsilon, usados para instru-
ção elementar e básica de pilotagem, 
cuja mudança da Base Aérea n.º 1 
de Sintra para a BA11 já tinha sido 
anunciada.

Sobre o projecto de instalar em 
Beja uma escola de formação de 
pilotos de aviões, oriundos de paí-
ses da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (NATO), confirmou 
que a ideia mantém-se, mas tem es-
tado em ‘stand-by’ devido à actual 
conjuntura. “Vamos agora retomar 
esse projecto, que é liderado por 
uma empresa canadiana”, revelou, 
a concuir. 
O SETUBALENSE com Lusa

PREVENÇÃO

Junta entrega 
milhares de 
máscaras 
a sete IPSS

Sete instituições particulares de soli-
dariedade social que garantem apoio 
alimentar às famílias mais vulneráveis 
de Montijo e Afonsoeiro receberam, 
no total, quatro mil equipamentos 
de protecção individual, entregues 
ontem pela Junta da União de Fre-
guesias.

Foram distribuídas “máscaras, 
batas e toucas à Associação Pontes 
de Afecto, Centro de Convívio de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
do Montijo, Grupo Sócio Caritativo 
do Afonsoeiro, Centro + Cidadão 
da União Mutualista Nossa Senhora 
da Conceição, Centro Paroquial do 
Montijo, Associação Caminho do Bem 
Fazer e Cantina Social da Santa Casa 
da Misericórdia do Montijo”, revelou 
a autarquia presidida por Fernando 
Caria.

As batas e toucas “destinam-se aos 
trabalhadores das referidas institui-
ções e as máscaras às famílias econo-
micamente vulneráveis que recebem 
apoio alimentar”, no rácio de ”duas 
máscaras por cada elemento do 
agregado familiar”, explicou a junta, 
adiantando que foram, igualmente, 
entregues folhetos com as medidas 
básicas de protecção para evitar o 
contágio por Covid-19”.

Do material entregue, “duas mil 
máscaras foram oferecidas pela Câ-
mara Municipal do Montijo à Junta 
de Freguesia, que optou por entregar 
os equipamentos às IPSS e, conse-
quentemente, às pessoas economi-
camente mais carenciadas”, vincou 
a autarquia, a concluir.

os Hércules C-130, por um valor de 
827 milhões de euros.

Razões passam                                                
ao lado de Montijo
As razões apresentadas para a esco-
lha da BA11 passaram, porém, ao lado 

O anúncio do ministro da 
Defesa, João Gomes Cravinho, 
não surpreendeu Nuno Canta, 
presidente da Câmara Municipal 
do Montijo, já que, lembrou 
o autarca, a deslocalização 
agora conhecida “faz parte 
da estratégia proposta e 
aprovada pelo Comando Aéreo, 
relativamente à possibilidade 
de acolher o novo aeroporto na 
Base Aérea do Montijo”, sendo 
“um indicador muito claro”.

Logo, reforçou o edil em 

Nuno Canta  “Deslocalização é 
um indicador muito claro”

declarações a O SETUBALENSE, 
a escolha da Base Aérea de 
Beja para receber os novos 
aviões e a transferência de 
mais de uma centena de 
militares constitui “uma 
evidência de que o processo 
do aeroporto do Montijo 
está em pleno andamento”, 
o que, acrescentou, “vai ao 
encontro das expectativas, 
que o município tem, de que o 
investimento aeroportuário 
venha a concretizar-se”.
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efeito uma colheita de sangue e o 
registo de dador de medula óssea.
A recolha de sangue será 
efectuada pela Federação 
Portuguesa de Dadores 
Benévolos de Sangue 
(FEPODABES), revela o Lions 
Clube do Montijo, que apela 

à participação de dadores. A 
iniciativa conta com os apoios da 
Junta da União das Freguesias de 
Montijo e Afonsoeiro e do Núcleo 
de Eco-escolas do Agrupamento 
de Escolas Poeta Joaquim Serra. 
“Dar sangue é dar vida”, lembra a 
instituição montijense.

Lions Clube 
promove 
recolha de 
sangue na Junta

O Lions Clube do Montijo 
promove, na próxima segunda-
feira, 22, mais uma iniciativa que 
pode ajudar a salvar vidas. A partir 
das 9h00 e até às 13h00, na sede 
da Junta da União das Freguesias 
de Montijo e Afonsoeiro, na 
Avenida dos Pescadores, leva a 

O desconfinamento chegou, mas o 
cenário pouco ou nada mudou. O co-
mércio local em plena Baixa do Mon-
tijo sofre. Por ausência. De pessoas. 
De vida. A Rua Almirante Cândido 
dos Reis, vulgarmente conhecida 
por “Rua Direita”, em pleno pulmão 
da cidade, mostra-se despida de gen-
te, a contrastar com o Sol cheio que 
irrompe pelo azul do céu. O alegre do 
brilho é ofuscado pela tristeza do va-
zio. O deserto, interrompido a conta-
-gotas por um ou outro transeunte, 
até permite absorver ao pormenor o 
chilrear da passarada, instalada um 
pouco mais para baixo, nas árvores 
que decoram a Praça da República.

Ontem, quando o relógio da torre 
da Igreja Matriz se preparava para fa-
zer soar as 16 badaladas, era este o 
cenário, desolador, melancólico, que 
se podia encontrar na zona das lojas. 
Os efeitos da pandemia fizeram-se 
sentir e o movimento diminuiu. 
Houve espaços que já não reabri-
ram, como a pastelaria Mimosa, cuja 
esplanada costumava ocupar parte 
da principal artéria do comércio no 
centro montijense. Um quadro estra-
nho. Cheira a medo, a abandono... e a 
colapso, económico, subentenda-se.

O comércio local já sofria. Agora 
sofre mais. Todavia, os efeitos do 
flagelo pandémico reflectiram-se de 
forma diferente nos vários sectores 
de actividade. “Não no caso da res-
tauração, mas tenho muitos colegas 
que até ficaram surpreendidos por 
terem melhores vendas. A procura 
aumentou face ao fecho das grandes 
superfícies comerciais. E a recente 
reabertura destes já voltou a fazer-
-se notar”, diz Cristina Fuste, da Co-
missão Baixa do Montijo Convida e 
responsável pela Loja Bambil que 

Mário Rui Sobral

Coração do Montijo 
deserto. Durante 
as tardes não há 
movimentação. Crise 
acentuou-se

O SETUBALENSE

veste desde bebés até jovens de 16 
anos – primeiro pronto-a-vestir para 
criança aberto na cidade há mais de 
6 décadas. A situação actual “não é 
diferente da que se vive noutros lo-
cais”, ma s“é grave”. A afluência de 
clientes “é pouca”. “É a normal em 
relação ao mesmo período de outros 
anos”, lamenta. O comércio local já há 
muito que luta contra outro tipo de 
vírus, o da diminuição da procura em 
detrimento das unidades de maior 
dimensão. A pandemia apenas veio 
acentuar as dificuldades e a  retoma, 
que é suposta acontecer com o des-
confinamento, ainda “não se notou 
muito”. Quanto à pandemia, vinca: 
“O nosso dever é não nos queixarmos 
tanto aos clientes, que precisam de 
sair satisfeitos. Já andam tristes e de-
sanimados. Há que aproveitar a onda 
que se gerou de que o comércio local 
deve ser ajudado. A Baixa é um lugar 
de afectos, que não se encontram nas 
grandes superfícies.”

Não há melhoras
Joaquim Filipe Caria, gerente da Casa 
dos Panos, reabriu portas a 4 de Maio. 
Vende roupa confeccionada para ho-
mem e senhora e artigos a metro. E 

não esconde desalento.
“Isto dispensa palavras. Está pior. 

Mesmo com o desconfinamento 
não se vê ninguém nas ruas. A Bai-
xa não tem nada, um chamariz para 
atrair pessoas”, aponta. “Passam-se 
tardes que não aparece um cliente. 
Hoje [ontem] veio um de manhã. 
Mas este é um mal geral”, revela, 
adiantando: “O comércio local não 
tem melhoras. Isto não é de agora, 
já se notava a quebra do comércio 
tradicional. Não é diferente do que 
era em relação há um ano”.

Joaquim foi empregado e passou 
a dono do negócio em 1976. Não au-
gura melhores dias. “Já aqui estou 
há 60 anos. Não vou fechar, mas já 
penso que qualquer dia saio daqui”, 
admite, enquanto um jovem recorta a 
rua por detrás da Igreja apenas como 
rota de passagem. “A juventude não 
vem ao comércio tradicional”, já havia 
deixado escapar, nem a propósito, 
instantes antes.

Sandra Batista, da Boutique Chic, 
vende roupa para senhora. Tal como 
Joaquim, encontra-se à porta do es-
tabelecimento, localizado na “Rua Di-
reita”. A ausência de clientes assim o 
permite. “O regresso à normalidade 

está a ser gradual. As pessoas ainda 
têm receio de sair à rua e de vir expe-
rimentar peças”, considera. Mas as 
tardes já eram assim. “O Montijo fun-
ciona muito de manhã. À tarde não 
se vê ninguém. Já antes era assim”, 
conta, mas ressalva que a situação 
“agravou-se”.

Percorrendo a rua em direcção à 
Praça da República, regista-se algum 
movimento, mas nas duas farmá-
cias. O  vazio estranho provocado 
pelo fecho da emblemática Mimosa 
desanima o local. A principal artéria 
da zona está deserta. Do outro lado, 
quase em frente, localiza-se a sede da 
Banda Democrática 2 de Janeiro e o 
restaurante da associação que passou 
a ser explorado recentemente por Je-
fferson Lourenço. “Abrimos há uma 
semana. A afluência tem sido mínima. 
Três pessoas por dia. Tem sido mais 
'take away'. Agora está difícil. Este 
mês as pessoas não têm dinheiro. 
Investiram a comprar por prevenção 
e continuam em casa. Melhoras só a 
partir do próximo mês”, estima. Tinha 
apenas um cliente a tomar uma im-
perial e os empregados acabavam de 
atender um casal que comprou dois 
gelados.

Movimento fraco
Diferente é o caso do Talho Carnes 
Sucesso. O negócio é outro e o nome 
dispensa apresentações. O respon-
sável, Luís Monteiro, lembra que o 
espaço funcionou “duas semanas à 
porta fechada”. Depois foi adaptado 
“com medidas de protecção, como 
painéis acrílicos”. No interior, três se-
nhoras, de máscara, decidem o que 
vão levar. “Os clientes nunca deixa-
ram de cá vir. Têm de comer todos os 
dias”, reconhece. A Pastelaria  Mimo-
sa era vizinha do lado. “Ao não reabrir, 
isto morreu um bocadinho”, salienta, 
adiantando que a movimentação na 
zona “parou, mesmo, às tardes”.

Em frente fica a oficina de calçado, 
“Pedro, O Sapateiro”. O negócio é as-
segurado por Paulo Vieira. “Isto está 
fraco. As pessoas não saem. Ainda há 
muita gente a trabalhar em casa”, atira 
aquele que, em plena Baixa, garante 
a arte de uma profissão em vias de 
extinção.

Uns metros mais à frente a Galeria 
Municipal está aberta, com uma fita 
vermelha à porta. Ao lado a Tabacaria 
Moderna, conhecida localmente co-
mo a papelaria dos jornais, destaca-se 
pela clientela que entra e sai. Além de 
publicações, vende jogos da Santa 
Casa – o Euromilhões e as raspadinhas 
parece que não param de sair. A pan-
demia não conseguiu travar a busca 
pela sorte grande.

Praça da República no horizonte. O 
Café da Praça e a República do Café 
mostram movimento nas esplanadas. 
E os banquitos públicos são ocupados 
pelos idosos, três juntinhos, em cada 
um deles. Sem máscara. Sem protec-
ção. Atravessa-se o local e não muito 
distante apresenta-se o restaurante 
Marrradas. Aí o efeito da pandemia 
foi forte. “Tenho agora cerca de 50% 
dos clientes que tinha antes. Notou-
-se um aumento. Os últimos dias de 
Maio foram muito maus”, resume o 
dono Licínio Gaspar. Por dia servia 
“120 almoços e 80 jantares”. Agora a 
média baixou para “50 almoços e 30 
jantares”. “Começa a haver menos 
receio das pessoas, mas ainda é pre-
maturo avaliar”, avança, esperançoso 
em melhores dias.

Luís Monteiro (à esquerda) do Talho Carnes Sucesso adaptou o espaço com acrílicos e manteve a clientela

Pandemia despe Baixa e atinge de forma diferente 
os vários sectores do comércio local

REPORTAGEM VIAGEM AO CENTRO DA CIDADE
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Alcochete apoios, no valor de 3 405 euros, à 
Sociedade Imparcial 15 de Janeiro 
de 1898. Ao Grupo Desportivo 
da Fonte da Senhora, a autarquia 
concedeu dois apoios no montante 
de 2020 euros, enquanto que ao 
Clube Taurino de Alcochete foi 
entregue um apoio de 220 euros.

Autarquia 
atribui apoio 
financeiro a 
associações
do concelho

O executivo da Câmara  Municipal de 
Alcochete aprovou na reunião de dia 
9 de Junho “a atribuição de apoios 
financeiros a três colectividades do 
concelho, no âmbito do Programa 
Municipal de Apoio Extraordinário 
ao Movimento Associativo”.
Assim, foram entregues dois 
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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

DR

“Queremos que todos os animais sejam 
tratados de igual forma e com dignidade”

Os dias arrancam cedo no Santuário 
Animais Sem Fronteiras, em Alcoche-
te, com Graça Almeida, uma das res-
ponsáveis pelo espaço, a soltar “mais 

Maria Carolina Coelho

Com quase 130 
animais, Graça e Marina 
dedicam-se há cerca 
de um ano “de corpo e 
alma ao novo projecto”

SANTUÁRIO ANIMAIS SEM FRONTEIRAS

Graça Almeida, responsável pelo espaço, trata diariamente com Marina de Praetere de 80 cães, 53 ovinos e caprinos, 3 éguas, 1 potro e 2 porcos

de 80 cães, divididos por grupos, por 
volta das 05h30 ou 06h00”. É esta a 
sua rotina diária há cerca de um ano, 
momento em que, em conjunto com 
Marina de Praetere, presidente da di-
recção, decidiu “pedir exoneração da 
função pública, onde trabalhava há 
quase 30 anos, para se dedicarem 
de corpo e alma ao novo projecto”. 

Em conjunto com “mais dois cola-
boradores”, tratam actualmente, para 
além dos cães, de “53 ovinos e caprinos, 
3 éguas, 1 potro e 2 porcos, sem distin-
ções” porque, para as proprietárias, “to-
das as vidas importam pois são todas 
iguais”. Para a gestão do espaço, que 
conta com mais de 15 hectares, con-
tam, ainda, com a ajuda de dezenas de 
voluntários, “que despendem do seu 
tempo para ajudar a associação”. 

Criado em 2019, o projecto surge 
da “vontade de ajudar seres debili-
tados”. “Cheguei a ter 10 cães, en-
quanto a Graça tinha 25. Cruzámo-
-nos ao acaso e um dia em conversa 
confessei que o meu sonho era ajudar 
ainda mais. Juntando isto ao facto 
da Graça se sentir apertada em ca-
sa, nasceu esta associação”, conta 
Marina de Praetere, revelando que 
“as coisas começaram a crescer por 
si próprias, apesar de no início ter 
sido duro”. Actualmente, para vive-
rem “em equilíbrio com a natureza”, 
utilizam “água retirada de um poço 
e luz proveniente de energia solar”.

De acordo com as proprietárias, “o 
Santuário Animais Sem Fronteiras é um 
espaço com condições para os animais 
serem felizes”, pois o principal objecti-

vo é “que sejam tratados de igual forma 
e com dignidade”, apesar de quererem 
“arranjar famílias responsáveis para que 
estes se sintam realizados”. “Temos cui-
dado com as adopções que permitimos 
pois o nosso objectivo não é despachar 
cães, mas sim ter a certeza de que ficam 
bem entregues”, revela a presidente 
da direcção.

Com mais de 130 animais, “as des-
pesas mensais são elevadas”. “Só em 
alimentação são gastos 4 mil euros 
por mês”. Para ajudar a colmatar es-
tes valores, nasceu o Hotel Patudos 
Sortudos, espaço “onde os cães ficam 
quando os donos vão de férias”. Foi, 
ainda, criado “um serviço de apadri-
nhamentos e apoios e estão a ser es-
tabelecidos acordos com parceiros”. 
Para além disto, contam, também, 
“com o projecto recreio canino, espaço 
onde os cães passam o dia, e com tera-
pias assistidas para crianças com defi-
ciências e para idosos”. Para o futuro, 
“o objectivo é tentar fazer com que o 
projecto se torne auto-sustentável”. 

O Santuário 
Animais Sem 
Fronteiras é 
um espaço 
com condições 
para os animais 
serem felizes
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NegóciosA venda de casas em Portugal 
aumentou 23% em Maio, face 
ao mês anterior, depois de uma 
queda de 53% em Abril, de 
acordo com o Índice de Volume 
de Vendas de Habitação da 
Confidencial Imobiliário (IVVHCI). 
Tal reanimação fez com que o 

Venda de casas
recupera 23% após
o confinamento

mês de Maio reduza para 41% 
o declive face aos níveis de 
actividade registados no pré-
covid (Janeiro), numa clara 
recuperação face à queda de 
53% que se observou em Abril”, 
refere o Índice divulgado na 
segunda-feira.

PUBLICIDADE

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

Crise na Venezuela abre oportunidade 
de crescimento em Portugal
Empresa da América do 
Sul fixou-se em Almada 
por ver que o país era 
o que tinha “maior 
impulso” na Europa

Devido a factores externos alheios 
ao projecto, o Zares Group, originário 
da Venezuela, decidiu mudar-se para 
Portugal em 2017 com Almada a ser o 
local escolhido para dar continuidade 
ao seu trabalho.
A O SETUBALENSE, David Naborre, 
CEO da empresa que iniciou a 
actividade em 2013, naquele país 
da América do Sul, explicou as 
razões para esta drástica mudança 
num tão curto espaço de tempo. 
“Infelizmente por motivos políticos 
as nossas actividades na Venezuela 
encerraram por causa da ditadura 
e da incompetência da oposição”. 
Depois de vários estudos, acrescenta, 
“decidimos que o pais europeu 
com maior impulso e projecção 
económica era Portugal e não 
errámos porque as coisas têm vindo a 
correr muito bem”. 
Em Portugal, a Zares tem vindo a 
afirmar-se em áreas de actuação 
distintas, como construção civil, nos 
portos e aeroportos, complexos 
desportivos e industriais ou 
habitação, remodelação de hotéis, 
lojas e escritórios, o desenvolvimento 
de projectos, tanto de infra-
estruturas e arquitectura como 
ambientais, e a agro-indústria, onde 
trabalha no controlo de pragas.
“Podemos dizer que atingimos os 
objectivos de curto-prazo”, refere 
David Naborre. “A Zares está muito 
bem posicionada no mercado 
português, mas o nosso objectivo 
para os próximos anos é potenciar e 
expandir ainda mais a marca em todo 
o território”, aponta David Naborre.
Das várias áreas de actividade da 
empresa qual é a principal?
O nosso grupo tem actualmente 

ENTREVISTA ZARES GROUP

três empresas que estão em 
sintonia com o comercio 
português, a nossa aposta mais 
forte é a área da construção civil 
pelo sucesso que tivemos ao longo 
destes três anos.
Mas a área de controlo de pragas 
também está num nível de 
mercado muito competitivo. Em 
termos geográficos, Lisboa, Setúbal 
e Algarve são as nossas zonas 
prioritárias.
A Zares trouxe alguns factores 
diferenciadores para fazer face a 
um mercado competitivo?
O mercado português tem muita 
concorrência. Da nossa parte 
oferecemos a cada cliente o serviço 
que merece. Em cada área de 
actuação desenhamos ao pormenor 
cada situação que possa surgir ao 
longo do ano, capacitando os nossos 
profissionais com a mais recente 
tecnologia. Por isso costumamos 
dique que apostar na Zares é 
garantir um investimento sem risco”. 
Com que medidas está o grupo 
a enfrentar a pandemia de 
covid-19?
A medida mais importante foi 
alertar as pessoas. Esta pandemia 
não é qualquer coisa, avisámos 
que está ao nível de doenças 
causadas por vírus como a ébola 
ou a gripe aviária. Tem sido um 
desafio alertar as pessoas para 
a importância desta doença, o 
cuidado e prevenção a ter para 
evitar o contágio com imprudências 

que podem afectar as famílias.  
Neste contexto, que objectivos 
se propõe ainda alcançar este 
ano?
O desafio mais importante para 
este 2020 é manter os postos 
de trabalho de cada um dos 
nossos colaboradores. Outro dos 
nossos objectivos é continuar a 
oferecer a mesma qualidade e 
soluções respeitando os  métodos 
de segurança para cada cliente 
evitando assim que o mercado pare 
de funcionar.

DR
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Região

VOTAÇÃO ONLINE83 MILHÕES 

Almada e 
Sines na linha 
dos melhores 
destinos
de férias

Bruxelas 
‘aproxima’ 
metropolitano 
ao arco 
ribeirinho

As zonas balneares da Costa da Ca-
parica, em Almada, e Porto Covo, em 
Sines, são candidatas aos ““Destinos 
Family Friendly de Portugal 2020”. 
Uma iniciativa da Vrbo, plataforma 
especialista global em arrendamen-
tos de férias para famílias, que lança 
pela primeira vez esta ideia de eleger 
estes destinos nacionais.

Segundo a Vrbo, o objectivo deste 
projecto é “reconhecer o grande es-
forço desenvolvido pelos municípios 
de Portugal, para receber famílias e 
assegurar umas férias memoráveis e 
em segurança”.

 Serão assim as próprias famílias a 
escolher, por votação online, quais 
os destinos nacionais que oferecem 
experiências de férias, isto entre os 18 
destinos finalistas que vão competir 
em três categorias: zonas balneares, 
destinos citadinos e campestres, re-
presentando desta forma a diversida-
de e tipologia dos destinos nacionais.

Os destinos candidatos foram previa-
mente identificados através de um in-
quérito realizado a mais de 200 famílias 
residentes em Portugal, com base em 
seis critérios específicos que as mesmas 
consideram fundamentais na hora de 
escolherem o seu destino de férias.

A votação online é feita pelo sítio www.
vrbo.com/pt-pt/info/destinos-family-
-friendly-2020/ A eleição dos vencedo-
res será anuncia da a 15 de Julho. 

Os concelhos de Almada, Seixal e 
Montijo vão ficar ‘mais perto’ do 
Cais do Sodré, em Lisboa, com a 
prevista expansão da Linha do 
Metropolitano. Um projecto que 
o Governo quer iniciar ainda este 
ano e, ontem, viu a Comissão Eu-
ropeia aprovar um investimento de 
83 milhões de euros para apoiar a 
construção.

A verba proveniente do Fundo de 
Coesão, abre assim a porta à cons-
trução da circular do metro de Lis-
boa, com prolongamento das linhas 
Amarela e Verde, que deverá estar 
concluída em 2024.

De acordo com Bruxelas, a nova 
linha circular “irá ligar melhor a linha 
Amarela de Lisboa, que serve a zona 
com maior densidade de emprego, 
com a linha Verde”, numa obra que, 
“uma vez concluída, reduzirá os 
estrangulamentos e os tempos de 
viagem na área metropolitana da 
capital portuguesa”. Para além dos 
concelhos da Margem Sul, vão ainda 
beneficiar desta ligação, ao centro 
urbano da capital, os concelhos de 
Oeiras e Cascais.  

A Comissão Europeia foi sensível 
ao argumento das autoridades por-
tuguesas de que esta expansão do 
metropolitano poderá causar “uma 
redução de cerca de 25 milhões de 
passageiros por quilómetro e uma 
redução das emissões de dióxido de 
carbono (CO2) em perto de cinco mil 
toneladas por ano”.

Destaca a comissária europeia, 
com a pasta da Coesão e as Refor-
mas, Elisa Ferreira, que este projec-
to “trará muitos benefícios à Área 
Metropolitana de Lisboa”, entre os 
quais “ligações mais fáceis entre 
todas as formas de transportes 
públicos, tempos de viagem mais 
curtos, redução das emissões de 
CO2 e melhor acesso a estes servi-
ços, inclusive para as pessoas com 
mobilidade reduzida”.

Humberto Lameiras

Humberto Lameiras

Os deputados do PS 
quem saber e o Governo 
está a acompanhar 
a situação laboral na 
construtora aeronáutica 

ESTÃO EM CAUSA 25 TRABALHADORES

Deputados do PS questionam 
Governo sobre despedimento 
colectivo na Lauak

O Grupo Parlamentar do Partido 
Socialista teve conhecimento que a 
empresa Lauak Portugal, com unida-
des fabris nos concelhos de Setúbal 
e Grândola, “está a promover um 
processo de despedimento colecti-
vo abrangendo cerca de 250 traba-
lhadores”, sendo 197 em Setúbal e 55 
em Grândola.

Perante isto, os deputados do PS 
eleitos pelo distrito decidiram ques-
tionar o Governo, através da ministra 
do Trabalho, Solidariedade e Segu-
rança Social, Ana Mendes Godinho, 
sobre se está a ser acompanhada a 
situação nesta empresa dedicada à 
construção aeronáutica e espacial.  

O despedimento previsto vai abranger trabalhadores da unidade de Setúbal e Grândola 

ARQUIVO

Relativamente a despedimentos 
colectivos, dizem os deputados que 
este procedimento “tem de ob-
servar três fases fundamentais”, 
ou seja, tem de passar pela “fase 
de comunicações ou de início do 
procedimento, uma fase seguinte 
de consultas, com informações e 
negociação, em que intervêm o 
empregador, os representantes 
dos trabalhadores e dos serviços 
competentes do Ministério e uma 
última fase de decisão, em que é 
declarado o despedimento”.

Perante isto, o empregador está 
“obrigado a promover uma fase de 
informações e negociação com a es-
trutura representativa dos trabalha-
dores, com vista a um acordo sobre 
a dimensão e efeitos das medidas a 
aplicar e de outras medidas que re-
duzam o número de trabalhadores 
a despedir”.

Neste processo de negociação 
“podem participar elementos dos 
Serviços Regionais da Segurança So-
cial e do Instituto do Emprego e For-
mação Profissional, tendo em vista 

a aplicação de medidas alternativas 
de emprego, formação profissional e 
segurança social previstas em legis-
lação específica”.

É perante este quadro que os de-
putados socialistas querem saber 
se este despedimento pela Lauak 
Portugal está a ser acompanhado 
pelo Governo, e se a Direcção-Geral 
do Emprego e das Relações de Tra-
balho, assim como se a Autoridade 
para as Condições de Trabalho, Se-
gurança Social e Instituto de Empre-
go receberam comunicação deste 
processo. Indagam ainda sobre “que 
diligências estão a realizar, nomea-
damente no sentido de tentarem 
encontrar medidas alternativas a 
este despedimento”.

Entretanto, os deputados do 
Bloco de Esquerda eleitos pelo 
distrito, têm para hoje agendada 
uma reunião com Administração 
da Lauak, para discutir este des-
pedimento colectivo, que deverá 
decorrer até ao fim de Julho. O ob-
jectivo do Bloco é a “suspensão” 
deste processo. Praias atlânticas de Almada 

ARQUIVO
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2007 e 2020. Dois anos que 
muito têm em comum. Ambos 
iniciados com um largo hori-
zonte económico e social para 

várias gerações e que de um momento 
para o outro – pelo menos para o cida-
dão comum – se tornou cada vez mais 
longínquo. O que têm também em 
comum é a geração que enfrentou e 
ultrapassou a crise em 2007. A mesma 
geração em duas crises económicas.

Trabalharam enquanto estudaram 
pois muitas vezes as bolsas não che-
gavam para todos ou mesmo para ali-
mentação. Ou que não estudaram de 
todo. Jovens em formação que à altu-
ra viram sonhos, seus e dos seus pais 
caírem por terra, mas que ultrapassa-
ram esses problemas quotidianos e 
viram finalmente a bonança depois 
da tempestade. Crise passada, é de 
referir que nos últimos anos, a subida 
do nível de vida nem sempre abarca-
va a população em geral – pleno em-
prego não é sinónimo de qualidade 
laboral, mas não me posso alongar 
por agora. Quando a vida ia de ven-
to em popa ora que essa geração se 
depara com uma borrasca e terá, no-
vamente, de passar a tormenta e não 
esquecer que mesmo conduzidos por 
um albatroz têm de segurar o leme e 
guiar o barco, unidos.

Enquanto existem despedimen-
tos impossíveis de evitar pois assim 
é a economia e a vida, infelizmente, 
alguns servem como um pódio para 
figuras menos felizes. À semelhan-
ça desta guerra que vivemos, ainda 
que silenciosa, existiram momentos 
idênticos na nossa longa História. Mo-
mentos como este em que a socie-
dade e as próprias instituições estão 
mais frágeis – como é normal – são 
situações propícias para que figuras 
e movimentos colham frutos podres 
enquanto tentam açambarcar os ali-

Antever e preparar

OPINIÃO

Pedro Moço

Estudante

cerces do respeito, da democracia e 
da liberdade. Esses “ataques” não são 
fundamentados com fatos e provas, 
mas sim com hiperbolismos, medo 
e desconfiança. Ainda que errados e 
nonsense, vivemos num país livre e 
mesmo que não gostemos do que ou-
vimos é preferível ouvi-lo a prescindir 
dessa liberdade do outro. 

Finalizo com as palavras intempo-
rais de Winston S. Churchill sobre o 
papel do político ser simplesmente 
estar atento e antever o que vai acon-
tecer amanhã, na próxima semana, 
mês ou ano e convoco as verdadeiras 
mulheres e homens da Democracia. 
Se assim continuarmos, o caminho 
traçado está diante dos nossos olhos. 
Prudência. E mesmo que queira mu-
dar o meu discurso e abordar outro 
tema, há sempre a História a perse-
guir-me. Com isto digo novamente, 
aprendamos.

incluindo a remoção prévia da 
pintura existente, picagem e 
remoção pontual da camada de 
reboco degradado e posterior 
aplicação de primário e tinta de 
acabamento à cor final.
A Docapesca – Portos e 
Lotas, S.A. é uma empresa do 

Setor Empresarial do Estado 
tutelada pelo Ministério do 
Mar, que tem a seu cargo, 
no continente, o serviço da 
primeira venda de pescado e 
o apoio ao sector da pesca e 
respectivos portos, dispondo 
de 22 lotas e 37 postos.

Docapesca 
lança concurso 
para pintura de 
armazéns em 
Sesimbra

A Docapesca lançou um 
concurso para a pintura dos 
armazéns de comerciantes, 
banda 2, do porto de pesca de 
Sesimbra, com um preço base 
de 30 mil euros.
A intervenção contempla as 
fachadas e empenas do edifício, 

Humberto Lameiras

A autarquia instalou 
monitores para evitar 
queimaduras solares. 
Entretanto reforçou 
apoio financeiro aos 
bombeiros

PELA SAÚDE E PELO AMBIENTE

Alcácer instala monitores
de ultravioleta nas piscinas 
ao ar livre 

As piscinas ao ar livre de Alcácer do 
Sal já dispõem de dispositivos autó-
nomos para monitorização ultravio-
leta (IUV), que permitem em tempo 
real perceber os índices de radiação 
ultravioleta e, deste modo, tomar de-
terminadas opções que previnem e 
protegem a saúde da população.

Para o município esta opção era 
necessária, uma vez que permite 
“prevenir que quem frequenta estas 
piscinas ao ar livre passe por episó-
dios de queimadura solar, que ocor-
rem durante a época balnear”.

Ao mesmo tempo, visa “alertar e 
consciencializar os cidadãos para que 

possam proteger-se, agir em consciên-
cia e, a longo prazo, mudar comporta-
mentos nocivos para a saúde pública”.

Este projecto, denominado “IUV-
Sense” e dinamizado pela empresa 
OptiSigma, está disponível online, 
sendo que os dados específicos re-
lativos aos níveis UV nas piscinas des-
cobertas de Alcácer do Sal e podem 
ser consultados em tempo real.

Apoio de seis mil euros para os 
bombeiros 

Entretanto a Câmara de Alcácer 
do Sal aprovou, na reunião ordinária 

de ontem, a atribuição de um apoio 
financeiro no valor de seis mil euros à 
Associação Humanitária dos Bombei-
ros Mistos de Alcácer do Sal - Corpo 
de Salvação Pública, para apoio na 
época de combate a incêndios flo-
restais deste ano.

A 28 de Maio, o executivo já tinha 
deliberado apoiar a contratação, por 
parte dos Bombeiros de Alcácer, de 
dois novos elementos para a época 
de combate a incêndios florestais, 
através de um apoio financeiro de 
10 mil euros. 

“A actual situação de risco de de-
flagração de incêndios florestais no 
concelho, cujo período excepcional 
de campanha de fogos florestais te-
ve início no dia 15 de Maio e decorre 
até 15 de Outubro, exige um esforço 
financeiro suplementar que, lamenta-
velmente, os bombeiros do concelho 
não dispõem, à semelhança de outras 
corporações de bombeiros do país”. A 
isto acrescenta que, com a atribuição 
destes novos apoios, os Bombeiros 
de Alcácer do Sal “ficam dotados de 
melhores condições para o combate 
aos incêndios florestais no concelho”.

Os dispositivos permitem perceber a força dos raios ultravioleta em tempo real e funcionam a energia solar
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Os bombeiros 
“ficam dotados 
de melhores 
condições para 
o combate 
aos incêndios 
florestais"

À semelhança 
desta guerra que 
vivemos, ainda 
que silenciosa, 
existiram 
momentos 
idênticos na 
nossa longa 
História 
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Desporto

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

DISTRITAIS
Samouquense 
prepara-se para 
dar início à época 
desportiva de 
2020 / 2021 

Apesar de ainda não existir autoriza-
ção por parte da Associação de Futebol 
de Setúbal relativamente ao retomar 
da actividade desportiva e da Câmara 
Municipal de Alcochete em relação ao 
levantamento das restrições impostas 
às instalações desportivas municipais, 
a Associação Desportiva Samouquen-
se vai dar início à época desportiva de 
2020 /2021. Neste sentido, o clube 
informa em comunicado que “a partir 
do dia 1 de Julho (data sujeita a confir-
mação) ” vai “dar início à inscrição dos 
atletas, que será organizada por esca-
lões”. De acordo com o comunicado o 
clube adianta que “a confirmação da 
data está dependente da emissão dos 
novos modelos de fichas de inscrição 
emitidos pela Associação de Futebol 
de Setúbal, pois sabemos, à data e de 
fonte oficial, que a ficha de inscrição 
dos clubes será diferente da época an-
terior e com algumas novas regras”. 
Serão estabelecidos dias específicos 
para cada escalão, de forma a evitar 
aglomerados de gente nas instalações 
destinadas para o efeito. O comuni-
cado refere que “enquanto a Câmara 
Municipal de Alcochete não levantar 
as restrições impostas às instalações 
desportivas, as inscrições vão decorrer 
na sede da AD Samouquense”.

E, finaliza com a chamada de aten-
ção aos encarregados de educação 
para o facto de serem “implementa-
dos novos procedimentos no preen-
chimento das fichas para reduzir ao 
mínimo o tempo de permanência nas 
instalações da AD Samouquense, sen-
do obrigatório o uso de máscara e a 
desinfecção das mãos à chegada e à 
saída do local bem como o cumpri-
mento das distâncias de segurança”.   

QUINTA DO CONDE

Novo 
coordenador 
técnico na 
formação e 
melhoria das 
instalações

A AD Quinta do Conde, que se encon-
tra a efectuar alguns melhoramentos 
nas suas infra-estruturas nomeada-
mente o alargamento do posto mé-
dico e a construção nomeadamente 
a construção de um auditório com 
mais de 30 lugares, onde os treina-
dores poderão fazer apresentações 
em vídeo aos jogadores e reuniões 
com encarregados de educação. Para 
breve está também previsto o levan-
tamento das redes dos campos. 

Tendo em vista a preparação da 
próxima época, o clube anunciou 
também que Gonçalo Salgueiro é o 
novo coordenador técnico. Jogou 
futebol durante vinte épocas, tanto 
em Portugal como no estrangeiro e, 
enquanto treinador e coordenador, 
passou pelo Cova da Piedade e Amo-
ra, onde alcançou várias conquistas, 
sendo ainda um dos melhores pros-
pectores de um dos grandes clubes 
portugueses. Na época 2020/2021, 
a estrutura do futebol de formação 
será liderada por Rui Lopes e Joaquim 
Duarte (Direcção) e Gonçalo Salguei-
ro (Coordenador Técnico) que estão 
agora a trabalhar na construção dos 
plantéis de cada um dos escalões.

No que respeita ao futebol sé-
nior também tudo está já definido 
relativamente à equipa técnica que 
continuará a ser comandada por Luís 
Ferreira (Jardel). Paulo Sousa, Sér-
gio Barreira e Nuno Antunes serão os 
seus adjuntos. 
J.P.

José Pina

CR Piedense, 
Barreirense, CR 
Sobredense, AD Quinta 
do Conde e União e 
Progressão de Vendas 
de Azeitão fazem parte 
dos clubes proponentes

PROPOSTA APRESENTADA À FPF

Clubes de futsal do distrito 
defende uma 2.ª divisão nacional 
nos escalões de formação 

Um conjunto de clubes de norte a sul 
do país do qual fazem parte o Clube 
Recreativo Piedense, Grupo Musical e 
Desportivo União e Progresso Vendas 
de Azeitão, Futebol Clube Barreiren-
se, Clube Recreativo Sobredense e 
AD Quinta do Conde enviaram à Fe-
deração Portuguesa de Futebol uma 
proposta para a criação de uma se-
gunda divisão nacional de futsal nos 
escalões de formação (sub-15, sub-17 
e sub-19), na época 2020-2021

Na proposta enviada, os clubes 
apurados para as taças nacionais dão 
conta que “com a criação desta nova 
divisão, o futsal nacional de formação 
dá um passo enorme na evolução da 
modalidade. As equipas que devem 
ter a possibilidade de competir nes-
ta nova divisão, serão as mesmas 
que teriam acesso à Taça Nacional 
dos diversos escalões na presente 
temporada, e que infelizmente não 
puderam competir tendo em conta 
toda esta situação pandémica. Tendo 
por base a reformulação dos quadros 
competitivos no futsal feminino, que 
em tudo eram semelhantes ao dos 

Os clubes dizem que com a nova divisão o futsal dá uma salto
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escalões de formação, e numa lógi-
ca de igualdade de oportunidades e 
direitos, propomos que os mesmos 
quadros se apliquem aos escalões de 
sub-15, sub-17 e sub-19, criando, as-
sim, uma divisão intermédia entre os 
distritais e o campeonato nacional”.

“Não achamos justo que o futsal de 
formação tenha uma organização tão 
díspar, quer dos campeonatos senio-
res de futsal como dos campeonatos 
de formação de futebol onde, nomea-
damente, todos os campeões distri-
tais sobem ao campeonato nacional, 
ao passo que no futsal apenas dispu-
tam uma taça nacional. Não propo-
mos subida directa ao campeonato 
nacional, mas sim a criação de um 
patamar intermédio”, deixam bem 
vincado.

 Para a criação desta nova divisão 
já na temporada de 2020 / 2021 os 
clubes apontam as seguintes justi-
ficações:

Nenhuma equipa dos respectivos 
campeonatos nacionais de futsal de 
formação desce de divisão na presen-
te temporada; a criação de uma nova 
divisão ajusta o nível competitivo das 
equipas e evita que sejam sempre as 
mesmas no campeonato nacional; o 
reverso da situação anterior, ou seja, 
quando uma equipa do campeonato 
nacional desce de divisão não tem 
uma descida tão acentuada, como 
acontece actualmente; a 2.ª Divisão 
Nacional será um ajustamento ade-
quado do nível competitivo entre o 
que existe no campeonato nacional e 
os campeonatos distritais; as equipas 
dos campeonatos distritais que até 
hoje nunca equacionaram a hipóte-
se de lutarem por subir ao nacional 
tendo em conta a diferença gritante 
de níveis competitivos, encontram 
aqui uma nova motivação e forma de 
promover os seus jogadores e os seus 
processos de formação.
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servirá como elo de ligação entre 
o futebol de formação e o futebol 
sénior e permitirá uma melhor 
integração dos jogadores saídos 
dos juniores, foi escolhido o 
mister Nuno Campos, de 43 anos.
Nuno Campos, que conta com 
alguma experiência como 

treinador no futebol distrital, 
foi adjunto na equipa sénior do 
União de Santiago, na época de 
2019 / 2020. Antes de enveredar 
pela carreira de treinador Nuno 
Campos foi também árbitro de 
futebol, chegando a atingir os 
quadros nacionais. 

Grandolense 
vai ter também 
uma equipa de 
Sub-23

O Clube Recreativo Grandolense 
vai ter na próxima época 
desportiva uma nova equipa de 
competição, denominada Sub-
23, que irá competir numa nova 
competição promovida pela 
Associação de Futebol de Setúbal.
Para orientar a equipa, que 

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   4

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 faz ‘xeque-mate’ a si próprio 
no Bessa devido à falta de eficácia

Depois de quatro empates consecu-
tivos, o Vitória FC perdeu ontem, por 
3-1, no reduto do Boavista em partida 
da 27.ª jornada da I Liga. A derrota veio 
avolumar a longa série (já são nove jo-
gos) que o clube leva sem ganhar no 
campeonato. Os sadinos, que domi-
naram em muitos capítulos (tiveram 
mais posse de bola, mais cantos e re-
mates) podem queixar-se de si mes-
mos, tal foi o desperdício que tiveram 
em lances juntos da baliza contrária.

Já o Boavista, que aos cinco minutos 
se colocou em vantagem por Bueno, 
foi eficaz nas vezes em que chegou 
à baliza de Makaridze. Sauer (45) e 
Heriberto Tavares (90+3) fizeram os 
outros dois tentos do conjunto por-
tuense, que viram o brasileiro Carli-
nhos, aos 64 minutos, fazer o tento vi-

Golo de Carlinhos não evita 
nona partida sem vencer 
na Liga

DERROTA SADINA POR 3-1 COM O BOAVISTA

Volvidos três minutos, o Vitória qua-
se conseguiu chegar ao golo. Desta vez 
Mansilla (Guedes também não chegou 
à bola), que tinha estado muito bem 
no lance anterior, desperdiçou um cru-
zamento de Berto. Aos 67, o Boavista 
respondeu num livre directo em que 
Carraça, depois de a bola desviar na 
barreira, viu a bola passar ao lado da 
baliza do conjunto setubalense.

Para dar maior frescura física à equi-
pa, Julio Velázquez operou três subs-
tituições de uma assentada quando 
faltavam cerca de 20 minutos para os 
90. André Sousa, Montiel e Antonucci 
entraram para os lugares de Leandro 
Vilela, Éber Bessa e Mansilla. Aos 73 
minutos, o defesa Artur Jorge desper-
diçou de cabeça o empate, depois de 
uma assistência de Carlinhos. Aos 78, 
Guedes, assistido por Berto também 
não teve a pontaria desejada pelos 
vitorianos.

Até ao apito final, apesar da pressão 
vitoriana, foi o Boavista que voltou a 
dar uma lição de eficácia ao conjun-
to treinador de Julio Velázquez. Aos 
90+3 minutos, Heriberto Tavares, as-
sistido por Yusupha, rematou de pé 
esquerdo do coração da área, levan-
do a bola a entrar na baliza, fechado 
as contas do marcador em 3-1 para o 
Boavista que mantém a tradição de 
levar a melhor sobre os setubalenses 
no Bessa, estádio onde já não vencem 
de 1990 (2-1).

do guarda-redes dos anfitriões, após 
canto na esquerda de Berto.

Com o avançar do cronómetro a 
toada manteve-se, mas o Vitória não 
conseguiu ter sucesso junto da baliza 
contrária. Apesar de os sadinos terem, 
aos 35 minutos, introduzido a bola na 
baliza contrária – Guedes empurrou a 
bola ao segundo poste para dentro da 
baliza, após assistência de Mansilla –, 
o tento foi anulado pelo vídeoárbitro 
devido a um fora-de-jogo de 80 cen-
tímetros.

À beira do intervalo, tal como tinha 
feito no início da partida, o Boavista 
foi bem mais eficaz. Aos 45 minutos 
Gustavo Sauer ampliou para 2-0 a van-
tagem da sua equipa num remate de 
pé esquerdo, que culminou uma boa 
jogada colectiva dos axadrezados. 
Cardozo e Marlon combinaram entre 
si e, depois de a bola chegar a Sauer 
na esquerda este só teve de colocar 
a bola fora do alcance de Makaridze.

No segundo tempo, o Boavista 
criou perigo, aos 53 minutos, quando 
Cardozo, assistido por Cassiano, não 
conseguiu evitar a defesa de Makari-
dze. Mais acerto tiveram, finalmente, 
os sadinos aos 64, momento em que 
Carlinhos, depois de Mansilla roubar 
a bola a um adversário e fazer a assis-
tência, reduziu para 2-1 num remate 
forte e colocado de fora da área, que 
fez o Vitória reentrar na discussão do 
resultado.

toriano. Apesar da derrota, os sadinos 
mantêm uma distância significativa 
(nove pontos) para a linha de água nu-
ma altura em que faltam sete partidas 
para o final da prova.

Apesar de o primeiro sinal de peri-
go do jogo ter pertencido aos sadinos, 
que aos dois minutos, viram Carlinhos 
testar a atenção do guarda-redes Hel-
ton Leite num livre directo, foram os 
axadrezados a chegar ao golo quando 
estavam decorridos cinco minutos. 
Num lance desenvolvido na direita, 
Fernando Cardozo assistiu Bueno no 
coração da área que rematou fora do 
alcance de Makaridze.

Após o 1-0, o Vitória, que dispôs 
do maior número de oportunidades 
de golo no primeiro tempo, reagiu e 

esteve muito perto de chegar à igual-
dade ainda antes do primeiro quarto 
de hora (14 minutos), altura em que 
Guedes, após cruzamento de Carli-
nhos no flanco direito, cabeceou ao 
ferro da baliza boavisteira. O lance 
deu ânimo aos comandados de Julio 
Velázquez que, mesmo em desvanta-
gem, não esmoreceram na procura da 
baliza contrária.

Aos 23 minutos, José Semedo, as-
sistido por Mansilla, rematou com o 
pé direito à baliza de Helton Leite que, 
logo em seguida , viu Carlinhos errar 
alvo depois de combinação com Sílvio. 
Numa fase em que o Vitória tinha o 
ascendente foi a vez de Artur Jorge, 
aos 30 minutos, subir à área contrá-
ria para cabecear para defesa atenta 

BOAVISTA

3
VITÓRIA

1

Ricardo Lopes Pereira

LUSA
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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

          
Trabalhador/a 
serviços gerais

Para exercer funções 
numa instituição 

em setúbal.
Marcação 

de entrevista 
pelo contacto: 

265 520 964

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

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

email
campingvasco.gama2@gmail.com

Tel - 212362361

          Vendo mobilia de quarto 
de casal, sala 

e casa de jantar.
Setúbal 265 230 160 

apenas da parte da manhã

Admite-se M/F 
Padeiro c/ experiência, Setúbal, 

vencimento acima da média
Entrada Imediata

Tlm: 913 434 811
gratolimite@gmail.com

          

CONVOCATÓRIA

Nos termos do Art. 26°, 27° e 28° dos Estatutos da Cooperativa Mista 

de Ensino do Laranjeiro, convoca-se a Assembleia Geral Ordinária da 

C.M.E.L., CRL, para reunir na sua sede, sita na Rua D. Duarte Blocos 

V,X,Z - caves, Laranjeiro, no dia 26 de junho de 2020, pelas 18h30. com 

a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um - Apreciar e votar os relatórios e Contas de Gerência das 

diversas valências, assim como o Parecer do Conselho Fiscal, referentes 

ao ano 2019 

Ponto Dois - Outros assuntos, considerados de caracter premente. 

Prevendo-se a hipótese de à hora marcada não haver quórum a Assem-

bleia fica desde já convocada para reunir uma hora depois, seja qual for 
o número de sócios presentes. com a mesma ordem de trabalhos. 

Laranjeiro, 11 de junho de 2020

O Presidente da Assembleia Geral

(Francisco Baptista Godinho)

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

AVISO CONVOCATORIO 
Nos termos da alínea a) do nº 2 do Artº 26º dos Estatutos e tendo em conta o nº 2, do Artº 18º do Decreto Lei 
24A/2020 de 29 de Maio que altera as medidas excepcionais e temporárias relativas à doença COVID-19 

CONVOCO
A Assembleia Geral a reunir ordinariamente no próximo dia 3 de Julho, sexta feira, às 17.15 h., no 
Cine-Teatro da Academia Almadense, Rua Capitão Leitão, nº 64, em Almada, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 
1.Apresentação, discussão e votação do Relatório e Contas da Direcção do ano de 2019 
e respectivo parecer do Conselho Fiscal. . 
2.Proposta da Direcção para atribuição de Diploma de Honra ao Maestro da nossa Banda 
Sr. Francisco Pinto. 
3. Informações da vida associativa.

NOTAS:a) Nos termos dos nºs. 1 e 2 do Artº 28º dos Estatutos, se à hora marcada não 
estiver presente a maioria dos sócios efectivos, a Assembleia Geral funcionará, em segun-
da convocatória, uma hora depois, no mesmo local e com a mesma Ordem de Trabalhos 
qualquer que seja o número de sócios efectivos presentes. 

b) No respeito pelas normas em vigor no combate à pandemia, os presentes ocuparão 
os lugares na sala garantindo o distanciamento recomendado e com o uso individual de máscara. 
Almada, 12 de Junho de 2020  Mesa da Assembleia Geral 

Presidente
Higino José Pereira dos Santos 
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Necrologia

PUBLICIDADE

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 14/06/2020

MARIA AMÉLIA 
DA SILVA ANDRADE

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seu esposo, filhos, genro, neta e restante familia têm 
o doloroso dever de participar o falecimento da sua 
ente muito querida e de agradecer reconhecidamente 
a todos os que se dignaram a acompanhá-la á sua 
última morada, bem como aos que das mais diversas 
formas, lhes manifestaram pesar.   

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 16/06/2020

MARCELINO MARTINS 
MONTEIRO

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

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.  

REGINALDO HELDER
RAIMUNDO

1 ANO DE PROFUNDA SAUDADE

Sua esposa, filhos e netas participam que se realizará 
Missa de 1 Ano de falecimento do seu ente querido, 
sábado dia 20 de Junho na Capela de Nossa Senhora 
do Carmo (Ordem Terceira) pelas 18 horas.

Desde já agradecem a todos os que estiverem 
presentes neste acto religioso.

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

JOÃO CARLOS
DE MATOS

GARCIA

ANTÓNIO VIEIRA 
MORGADO DAS 

NEVES

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de João Carlos de Matos Garcia. 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.

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.

(1949 – 2020) (1930 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento
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