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Abertura

Um menino de dois anos morreu 
ontem vítima de afogamento na 
piscina de um parque de campismo 
localizado no Pinhal Novo, concelho 
de Palmela, informaram fontes dos 
bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de 
Operações de Socorro (CDOS) de 
Setúbal indicou à agência Lusa que 
o afogamento, para o qual foi dado o 
alerta às 14h16, ocorreu na piscina do 
Parque de Campismo Vasco da Gama.

TRAGÉDIA NO PINHAL NOVO

Bebé de dois anos morre afogado em piscina 
no parque de campismo Vasco da Gama

A mesma fonte disse que o óbito 
foi confirmado no local pelo médico 
da Viatura Médica de Emergência 
e Reanimação (VMER) do Barreiro, 
adiantando que psicólogos do Insti-
tuto Nacional de Emergência Médica 
(INEM) prestaram apoio aos familia-
res. Contactada pela Lusa, fonte da 
GNR precisou que a vítima é um me-
nino de dois anos.

As operações de socorro mobiliza-
ram os Bombeiros do Pinhal Novo e 

elementos do INEM e da GNR, num 
total de 13 operacionais, apoiados por 
sete veículos.

O SETUBALENSE apurou que, 
apesar de aberto há vários anos, o 
espaço não tem ainda concluído o 
processo de licenciamento na Câ-
mara Municipal, devido a sucessivas 
modificações e tentativa de amplia-
ção do proprietário, bem como às 
alterações da lei.  
Lusa com O SETUBALENSE

Humberto Lameiras

Para Inês de Medeiros, 
para já, é pouco 
relevante que Dores 
Meira queira vir da 
Câmara de Setúbal para 
disputar  Almada   

AUTÁRQUICAS DE 2021

Inês de Medeiros não dá importância 
a possível candidatura de Dores Meira 
à Câmara de Almada 

A presidente socialista da Câmara 
de Almada, Inês de Medeiros, está 
a par de que a comunista Maria das 
Dores Meira, presidente da Câmara 
de Setúbal, admite candidatar-se à 
Câmara de Almada na autárquicas 
2021 mas, para já, isso “não me me-
rece comentário algum”, afirmou a O 
SETUBALENSE.

Dores Meira, a cumprir o terceiro e 
último mandato como presidente do 
município sadino, assumiu que “Alma-
da é um desafio”, mas também disse 
que “ainda não está na hora de tomar 
essa decisão em definitivo”.

Todavia não nega que tem sentido 
“muita pressão de muitos almaden-
ses, tendo em conta que moro em 
Almada e que estou a cumprir o meu 
último mandato em Setúbal”.

Perante o ‘talvez’ de Maria das Do-

Dores Meira e Inês de Medeiros 

DR

res Meira, a presidente da Câmara de 
Almada comenta que não se sente 
incomodada e que primeiro a comu-
nista “tem de se candidatar; depois 
logo se verá”, mas a verdade é que 
“não há certezas”, mais ainda quan-
do “as candidaturas são uma decisão 
pessoal”.  

No caso de Inês de Medeiros, 
embora ainda não tenha afirmado 
formalmente a sua intenção de se 
recandidatar, entre as estruturas so-
cialistas de Almada este é um facto 
dado como certo, caso das últimas 
eleições para a comissão concelhia, 
no inicio deste ano, em que as duas 

candidaturas, de onde saiu vencedor 
Ivan Gonçalves, se pautaram pelo 
apoio à actual presidente da Câmara.

Mais ainda quando Inês de Me-
deiros conseguiu afastar o PCP da 
gestão da Câmara, partido que do-
minava desde as primeiras eleições 
autárquicas. Depois dos comunistas 
terem vencido com José Vieira, tive-
ram em Maria Emília de Sousa a ‘dama 
de ferro’ que governou o município 
entre 1987 e 2013. 

Com a lei da restrição de mandatos, 
Maria Emília de Sousa deixou o espa-
ço de candidatura a Joaquim Judas 
que venceu no município, mas ape-
nas por um mandato, tendo perdido 
precisamente para Inês de Medeiros.

Ora a estrutura comunista do distri-
to de Setúbal, e mesmo nacional, não 
terá esquecido a perda de um baluar-
te, pelo que é bem possível que volte 
a apostar numa mulher para vencer 
em Almada. E olhando o currículo 
eleitoral de Maria das Dores Meira 
só mesmo a sua recusa a afastará de 
se candidatar. 

Lembre-se que Maria das Dores 
Meira assumiu a presidência da Câ-
mara de Setúbal a 7 de Setembro de 
2006, em substituição de Carlos de 
Sousa, que renunciou ao mandato 
depois de ter perdido a confiança 
política do PCP.

O transplante de oliveiras 
centenárias para o Parque 

Urbano da Várzea  

PENSAR SETÚBAL 

foi muito bem deslocalizada da Av. Ro-
drigues Manitto, para a Praceta Manuel 
Nunes de Almeida, precisamente pelos 
mesmos motivos.

Relativamente à cobertura vegetal, 
está prevista a plantação de cerca de sete 
centenas de árvores e de 30 mil arbustos 
previstos para o futuro parque.

A oliveira (Olea europaea) é uma ár-
vore de fruto originária do Mediterrâneo 
Oriental, (actuais Palestina e Síria) e tam-
bém do Norte do Irão, tendo-se daí espa-
lhado por toda a bacia do Mediterrâneo 
e para além disso.

É uma árvore de cultivo muito antigo, 
com um grande simbolismo e importân-
cia agrícola e religiosa. Não atinge alturas 
muito elevadas, possuindo um tronco 
retorcido e muito grosso, que se vai pro-
gressivamente alargando com a idade. 

Árvore extremamente eficaz contra a 
propagação dos fogos, dado o seu poder 
calorífero de queima lenta, ao contrário 
das árvores resinosas.

A oliveira consegue aguentar longos 
períodos de frio e de seca, graças às suas 
longas raízes profundas, desenvolvendo-
-se em solos relativamente pobres. 

Em Portugal, os maiores olivais con-
centram-se a sul do Tejo, onde a mono-
cultura do trigo tem dado cada vez mais 
lugar à vinha e ao olival. 

A plantação costuma ser feita no fim 
do Outono, ou início da Primavera.

A floração ocorre em Maio e a época 
de colheita da azeitona varia consoante a 
região do País, mas costuma iniciar-se em 
Novembro e prolongar-se até Janeiro.

Aplaude-se, portanto, esta iniciativa 
da formação de um olival, a norte do 
PUV, junto às ruínas das antigas instala-
ções da Quinta do Paraíso, numa zona 
que agora foi reforçada com mais de 
meia centena destas belas e inspirado-
ras árvores. 

Professor 

Ao fazer as minhas caminhadas 
habituais e ao passar pelo Par-
que Urbano da Várzea (PUV), 
lado Norte, entre a Rotunda do 

Lidl, a Rua Eng.º Henrique Cabeçadas e 
a estrada que liga a referida rotunda à 
Estrada dos Ciprestes, detectei trabalhos 
que consistiam em abrir buracos no solo, 
com o intuito de plantar árvores.  

Aproximei-me e deparei-me com algu-
mas oliveiras com ar bem antigo, que se 
preparavam para serem transplantadas, 
juntando-se a algumas que já se encon-
tram nesse local. 

Fui confirmar e, de facto, está a nascer 
um olival em Setúbal, com a operação de 
transplante de oliveiras centenárias pro-
venientes de Vila Nogueira de Azeitão, 
próximo da Estrada Nacional nº10, que 
foram posteriormente transportadas 
para Setúbal, onde foram colocadas no 
PUV, como referi atrás.

O PUV será o maior parque urbano do 
país, com cerca dezanove hectares. Es-
tão previstas intervenções que incluem 
um lago artificial (que já se formou na-
turalmente com as águas pluviais), uma 
quinta pedagógica, campos desportivos 
e de aventura, parques infantis, miradou-
ros, quiosques, percursos pedonais, jar-
dins e áreas de recreio.

No âmbito deste projecto, está igual-
mente prevista a requalificação da Rua 
Eng.º Henrique Cabeçadas, o que inclui 
a possível relocalização da entrada da 
Escola Básica Barbosa du Bocage para 
esta via, que ganha uma bolsa de esta-
cionamento para cerca de três centenas 
de automóveis. 

Tal, a concretizar-se, afigura-se-me 
uma excelente ideia, contribuindo para 
evitar os congestionamentos de trânsito 
que existem actualmente na Av. de An-
gola e toda a zona envolvente, decorren-
te da entrada e saída dos alunos. 

Há uns anos atrás, a entrada principal 
da Escola Secundária de Bocage (o Liceu) 

Giovanni Licciardello
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da nova identidade visual do 
projecto “Barreiro, A Cidade 
dos Arquivos". Neste âmbito 
foram produzidos 7 vídeos 
que darão a conhecer cada um 
dos cinco arquivos e das duas 
estruturas culturais parceiras 
a este projecto; PADA Studios 

e Colectivo SPA. O projecto a 
Cidade dos Arquivos quer colocar 
os arquivos a comunicar entre 
eles, com a academia, com o 
mundo, com o Barreiro, e com os 
artistas locais. A programação 
poderá ser vista nas plataformas 
digitais de todos os parceiros.

Portos da região 
entram no Dia 
Internacional 
dos Arquivos 

O Arquivo dos Portos de Lisboa 
Setúbal e Sesimbra associa-se, 
pelo segundo ano consecutivo, 
a um conjunto de iniciativas 
que decorrerão até ao final do 
mês de Junho, no âmbito do Dia 
Internacional dos Arquivos, e que 
culminarão com a apresentação 

D. José Ornelas afirma que Igreja Católica 
não vai pactuar com abusos sexuais

O Bispo de Setúbal, eleito novo pre-
sidente da Conferência Episcopal 
Portuguesa (CEP), diz que que a 
Igreja Católica tem uma posição de 
princípio bem clara e promete não 
pactuar com eventuais casos de 
abusos sexuais.

"A nossa posição de princípio é bem 
clara. É uma situação que com a qual 
não há possibilidade de pactuar", po-
rém admite que não pode prometer o 
fim destes crimes dentro da mesma.

"Gostaria muito de dizer que va-
mos cortar e acabar. Não o garanto, 
porque isso ninguém pode garantir", 
reflecte D. José Ornelas que consi-
dera que a melhor prevenção passa 
pela criação de condições que per-
mitam evitar este tipo de situações          
o mais possível, e pela "criação de 
uma cultura que não tolera coisas 
destas".

"Em segundo lugar, é preciso sa-
ber como agir com coerência. Temos 
orientações da Igreja muito claras 
nesse sentido, e procuramos aplicá-

Carlos Rabaçal, vereador responsá-
vel pelo Serviço Municipal de Pro-
tecção Civil e Bombeiros de Setúbal, 
confirmou a O SETUBALENSE dois 
casos positivos de Covid-19 em fun-
cionários da autarquia de Setúbal, 
no edifício dos Ciprestes. O verea-
dor garante que o município “está 
em acompanhamento permanente 
desta situação com as autoridades 
de saúde” e que “desde o primeiro 
momento foram adoptadas as medi-
das adequadas, em articulação com 
as indicações da Autoridade Local 
de Saúde”.

Presidente da 
Conferência Episcopal 
Portuguesa diz que 
não se sente bem com 
cinzentismos

BISPO DE SETÚBAL ACEITA EPÍTETO “BISPO VERMELHO”

INFECTADOS POR COVID-19

LUSA

-las, no sentido de uma transparência 
que torne claro, para todos, que isto 
não são comportamentos toleráveis. 
E se acontecem, temos de tirar as de-
vidas consequências e não podem 

continuar”.
D. José Ornelas falava em entre-

vista à Lusa, onde revelou que não 
ficaria incomodado se lhe chamassem 
"bispo vermelho", epíteto que foi atri-

buído ao primeiro responsável da dio-
cese, D. Manuel Martins, já falecido. 

"Eu não sou daltónico e gosto de 
todas as cores. Só com os tons de cin-
zento é que não me sinto bem. Não 
me preocupa isso. D. Manuel Martins, 
que foi ordenado bispo de Setúbal em 
1975, foi alguém que marcou o cami-
nho da Igreja de Setúbal no Portugal 
novo democrático".

D. José Ornelas respondeu des-
ta forma ao ser confrontado com 
o percurso de D. Manuel Martins, 
que muitas vezes se juntou à luta de 
trabalhadores ameaçados de des-
pedimento e na defesa dos direitos 
dos mais desfavorecidos no período 
pós-revolucionário do 25 de Abril de 
1974.

Bispo de Setúbal desde 2015, D. 
José Ornelas também já fez ouvir a 
sua voz em defesa dos estivadores 
de Setúbal contratados à jorna e, 
mais recentemente, para mostrar a 
sua indignação pelas condições de vi-
da de dezenas de famílias que vivem 
no bairro da Jamaica, no Seixal, e que 
considerou "uma vergonha".

Assim, não só diz não estar nada 
incomodado com a possibilidade de 
o apelidarem de "bispo vermelho", 
como elogia o percurso do primeiro 
bispo de Setúbal que “não se guiava 
por cores mas pelo Evangelho", e ti-

nha a ideia de que “o mundo deve ser 
de cuidadores e não de predadores".

A crise da igreja, de que alguns fa-
lam, foi também abordada pelo bispo, 
que considera ser esta uma oportu-
nidade de "reavaliação e reequacio-
namento das próprias questões, das 
perguntas que se fazem para poder 
encontrar caminhos".

Referindo que é preciso equacionar 
e não ser “fiel ao passado”, afirma que 
“não se sentiria bem numa Igreja que 
vestisse toda a mesma camisa e que 
fosse toda direitinha. É natural que 
haja opiniões diferentes dentro da 
Igreja. Sempre houve e isso é salutar. 
Muitas vezes há vozes incómodas, 
mas, mais perigosa do que o incómo-
do das vozes dissidentes, é a unani-
midade acrítica".

O Bispo de Setúbal referiu ainda 
a responsabilidade e apoiar famílias 
mais carenciadas - muitas surgiram 
com esta crise pandémica -, e apon-
tou que houve um aumento de 25% 
de pessoas nesta situação em todas 
as paróquias.

"Há três semanas estávamos a 
assistir 17 mil pessoas - cinco mil 
famílias. Não somos só nós, porque 
nesta península, graças a Deus, há 
muitas outras instituições que aju-
dam pessoas. E são pessoas que, de 
um momento para o outro, se viram 

Setúbal confirma dois casos no Ciprestes e Moita com maior subida 

D. José Ornelas diz que o mundo deve ser de cuidadores e não de predadores 

Como medida preventiva, “todos 
os trabalhadores deste edifício vão 
ser alvo de teste à Covid-19 durante 
a próxima semana”. Perante esta 
situação a Câmara Municipal de Se-
túbal apela “à tranquilidade de todos 
os funcionários” e que se mantenha 
“o rigor para as devidas medidas de 
autoprotecção”.

Na passada quinta-feira a Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo (ARSLVT) já havia con-
firmado a O SETUBALENSE a exis-
tência de um caso no município de 
Setúbal, referindo tratar-se de “um 

foco muitíssimo limitado e identi-
ficado pela autoridade de saúde”, 
em articulação com os serviços da 
autarquia que estavam a “acompa-
nhar a situação”. 

Segundo a ARSLVT, os funcioná-
rios que haviam estado em contac-
to com o primeiro colega infectado 
encontram-se em isolamento profi-
láctico e a aguardar a realização de 
testes de despistagem.

As últimas informações divulgadas 
pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) 
indicam que ontem o distrito de Se-
túbal registava 2 083 casos positivos 

de Covid-19, mais 56 comparativa-
mente à véspera. De acordo com 
estes valores, Almada volta a ser o 
concelho com o maior número de 
infectados, estando com 538 casos 
confirmados (+5 em relação à vés-
pera), enquanto que no Seixal esta-
vam ontem infectadas 535 pessoas 
(+5). Em seguida surge o Barreiro, 
com 296 casos (+1), e a Moita, com 
236 infectados (+25), sendo este o 
concelho que marcou a maior subi-
da do dia. Já o Montijo assinalava os 
mesmos 154 casos. 

Por sua vez, Setúbal registou tam-

bém um grande aumento, estando 
com 149 casos (+19). Este concelho é 
seguido de Sesimbra, que apresenta 
um total de 53 infectados, e de Pal-
mela, com 47 portadores do novo 
vírus (+1), enquanto que Alcochete 
mantém os mesmos 28 casos, assim 
como Santiago do Cacém estabilizou 
nos 21 infectados. Os concelhos com 
menos doentes por Covid-19 conti-
nuam a ser Grândola, que estagnou 
nos 11, e Alcácer do Sal, nos 9. O úl-
timo concelho do distrito de Setúbal 
a surgir no relatório de situação da 
DGS é Sines, com 6 casos.
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Setúbal

1959 
Hospital São Bernardo é 
inaugurado a 9 de Maio, 
sendo o primeiro de cariz 
regional no país e o único com 
uma enfermaria preparada 
exclusivamente para doenças 
infecciosas.

Cronologia Novos edifícios e mais profissionais esperados desde 2009
as dificuldades de reter 
profissionais, durante a 
conferência da celebração dos 
50 anos hospital.

2016
São elaboradas duas propostas 
para obras no campus do 

1995
Construída aquela que ainda 
hoje é referida como a “Ala Nova 
do hospital”.

2009
Conselho de Administração 
e Direcção Clínica abordam 

Hospital São Bernardo.

2017
O actual Conselho de 
Administração encomenda 
um estudo funcional sobre o 
hospital para a reorientação de 
espaços nos edifícios antigos.

2019
Conselho Consultivo e 
Direcção Clínica preparam um 
documento com a referência aos 
profissionais em falta e obras 
urgentes para apresentar à 
tutela. Chegam a ser marcadas 
reuniões.

Centro Hospitalar de Setúbal vai reivindar 
ao Ministério urgência em captar mais médicos

Em risco de perder, pelos menos, 
30% das valências devido à falta de 
especialistas, o Centro Hospitalar 
de Setúbal (CHS) vai apresentar ao 
Ministério da Saúde um documento 
reivindicativo sobre a urgência de 
concursos públicos com melhores 
propostas salariais. “Para que os 
médicos em formação fiquem em 
Setúbal, depois de concluírem a espe-
cialidade”, refere José Poças, director 
clínico do Hospital de São Bernardo. 
Sendo este um problema com cerca 
de duas décadas, ainda sem solução.

O especialista em infecciologia, 
que coordenou a equipa de resposta 
à Covid-19 no Hospital São Bernardo, 
aponta como áreas mais preocupan-
tes a Obstetrícia e Ginecologia, “que 
em breve pode deixar de conseguir 
garantir a urgência básica” e o Servi-
ço de Anatomia Patológica, “que tem 
apenas um médico no quadro oficial”. 
A Urgência Geral estará também em 
risco permanente, “quase sempre em 
ruptura assistencial”.

Durante a apresentação que de-
correu no Auditório Municipal de 
Setúbal, no Cinema Charlot, com 
o tema “Do Passado ao Futuro, do 
Centro Hospitalar de Setúbal”, o di-
rector clínico referiu ainda que, “nos 
últimos 35 anos, a Unidade de Cui-

Ana Martins Ventura

Falta de especialistas 
acentua-se desde 
2009, assim como 
a necessidade de 
requalificar o edificado 
do Centro Hospitalar

AMPLIAÇÃO DO S. BERNARDO SUSPENSA

O SETUBALENSE

Nova unidade para receber pacientes Covid-19 e com outras doenças infecciosas é uma das soluções temporárias

de, “teremos mais vagas de Covid-19 
e mais vagas de outras pandemias, 
disso podemos ter a certeza”.

A Ordem dos Médicos também já 
confirmou a necessidade urgente 
de especialistas para o Hospital São 
Bernardo, assim como da sua am-
pliação, uma vez que é procurado 
por utentes da península e do litoral 
alentejano.

“Desde 2016, altura em que passou 
a ser permitido aos utentes escolhe-
rem uma unidade hospitalar fora da 
sua residência, e fruto da maior fa-
cilidade de acesso ao CHS por parte 
dos utentes do litoral alentejano, este 
centro passou a servir em média mais 
cerca de 20% de doentes para além 
dos doentes da sua zona de atracção 
entre Setúbal, Palmela e Sesimbra”, 
afirma o bastonário. O que leva a um 
total de cerca de 350 mil potenciais 
utentes para o CHS.

dados Intensivos não recebeu qual-
quer aumento da capacidade para 
tratamento médico”. E recordou as 
“instalações e equipamentos muito 
insuficientes da Patologia Clínica”, 
sem alterações desde há 25 anos.

Entre as situações críticas estão 
ainda “serviços mantidos com mé-
dicos contratados a tempo parcial,  
inclusive directores”, “serviços que 
formam especialistas que depois 
saem da instituição para desenvol-
ver outros projectos”. E o risco da 
continuidade da comunidade médi-
ca em Setúbal, “com quase todos os 
serviços a integrarem profissionais, 
na sua maioria, acima dos 55 anos”.

Uma listagem que revela a necessi-
dade de “médicos assistentes, fisiote-
rapeutas, psicólogos, nutricionistas”, 
refere.

O momento de debate entre a 
comunidade médica de Setúbal foi 

ainda marcado pela exigência da am-
pliação do Hospital de São Bernar-
do, “visto que já esteve prevista em 
Orçamento de Estado duas vezes”, 
aponta Eugénio Fonseca, presiden-
te do Conselho Consultivo do Centro 
Hospitalar de Setúbal.

Reivindicações com seis anos de 
debate sem resposta do Governo
Eugénio Fonseca recorda que, desde 
a formação do actual conselho con-
sultivo, há 6 anos, “a preocupação 
central é a de não haver viabilidade 
financeira para o CHS”. Situação que 
torna impossível a requalificação do 
edificado e a contratação de profis-
sionais com salários justos.

“Antes de surgir a pandemia foi 
realizado um relatório para apresen-
tação ao Ministério da Saúde”, recor-
da Eugénio Fonseca. Mas, devido à 
pandemia, a entrega do documento 

foi adiada. Reivindicações que regres-
sam agora, tendo sido já realizados 
contactos para novas reuniões com 
a tutela.

Na lista de reivindicações está ainda 
a “garantia de soluções para o conges-
tionamento de doentes, que trans-
ferência do Hospital do Outão para o 
Hospital de São Bernardo trará”.

Apesar da nova proactividade pa-
ra resolver estas questões, Eugénio 
Fonseca reconhece que a pandemia 
criou limitações aos investimentos 
futuros, “motivo pelo qual a amplia-
ção esperada do Hospital de S. Ber-
nardo pode  não acontecer no futuro 
imediato”.

Até que a ampliação seja concreti-
zada, a resposta a épocas extraordi-
nárias, como novas vagas de Covid-19 
e outras pandemias, está assegurada 
com a construção de um edifício amo-
vível. Isto porque José Poças defen-
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crise sanitária, acabou por ser 
adiado. “Com a publicação, a 16 
de junho, em Diário da República, 
do aviso de abertura do período 
de discussão pública da revisão 
do plano, dá-se início à contagem 
desta fase. 
O período decorre durante 30 dias 

úteis, a partir do sexto dia útil após 
a data de publicação”, lê-se 
em nota divulgada pela autarquia. 
Os documentos podem ser 
consultados na Divisão Técnico-
Administrativa do Departamento 
de Urbanismo e na Secção de 
Atendimento e Gestão Documental. 

Período de 
discussão 
pública do PDM 
começa na 
quinta-feira

O período oficial de discussão 
pública da proposta de revisão do 
Plano Director Municipal (PDM) de 
Setúbal vai começar esta quinta-
feira, “decorrendo até 5 de Agosto”. 
Esta fase de discussão pública 
estava agendada para Abril, mas 
devido ao surgimento da actual 

FISCALIZAÇÃOMOURISCA

Operação 
nocturna 
nas praias 
da Arrábida 
dispersa 
ajuntamentos 

Aves do 
estuário 
do Sado 
protagonizam 
exposição 
fotográfica

A Autoridade Marítima Nacional 
(AMN) realizou uma operação de 
fiscalização nocturna nas praias da 
Arrábida, no distrito de Setúbal, du-
rante a qual dispersou ajuntamentos 
de jovens e resgatou um homem no 
ilhéu do Cambalhão.

Em comunicado publicado na sua 
página da internet, a Autoridade Ma-
rítima Nacional (AMN) explica que 
esta operação, realizada no sábado, 
a partir das 22h00,  com recurso a 
meios aquáticos, tinha como objecti-
vo interceder “junto de aglomerados 
de cidadãos que se concentravam nas 
praias da Arrábida”, refere a AMN em 
nota. Uma vez que os elementos da 
Polícia Marítima já haviam detectado 
“dezenas de aglomerados de jovens 
que se concentravam nos areais, 
junto de rochedos e vegetação das 
praias da Arrábida, designadamente 
no Creio, Coelhos, Galapinhos, Figuei-
rinha e Albarquel, em convívio”.

A nota da AMN acrescenta ainda 
que a Polícia Marítima de Setúbal 
“abordou os jovens no sentido de os 
sensibilizar para o cumprimento das 
regras” e que estes “acataram as in-
dicações das autoridades”, acabando 
por dispersar.

Entretanto, após o término desta 
operação a Polícia Marítima levou a 
cabo uma ação para localizar um ho-
mem que se encontrava encalhado 
no ilhote do Cambalhão, a bordo de 
uma embarcação de recreio.

Quando foi localizado no areal 
do ilhote “o homem encontrava-se 
calmo e sem ferimentos, tendo sido 
transportado em segurança para a 
marina de Troia”.

Inaugura no próximo dia 1 de Julho, a 
exposição do fotógrafo Carlos Miguel, 
intitulada “Aves: Montado e Sapal da 
Mourisca”. O palco será o Moinho de 
Maré da Mourisca, que apresenta es-
ta mostra a partir das 16h00.

Com organização da Câmara Muni-
cipal de Setúbal, no âmbito do Ciclo 
de Exposição de Artistas no Moinho 
de Maré da Mourisca, programa que 
divulga o trabalho de artistas locais, a 
exposição partilha o retrato de paisa-
gens do estuário do Sado e das aves 
que ali habitam e pode ser visitada 
até dia 31 de Julho.

Quanto ao percurso do autor, Car-
los Miguel nasceu em Setúbal, há 27 
anos e desde há muito começou a 
fotografar as aves que procuram o 
estuário do Sado e os seus abrigos, 
nos períodos migratórios e na época 
de reprodução, entre os sapais, as 
salinas e os arrozais. E até aos dias 
de hoje já fotografou mais de 280 
espécies de aves neste estuário.

Ana Martins Ventura

Luís Leitão afirma 
que precariedade no 
distrito é elevada e 
que a crise da Covid-19 
é esclarecedora da 
situação

CONGRESSO A 7 DE OUTUBRO NO LUÍSA TODI

União dos Sindicatos aponta 
cerca de 30 mil trabalhadores 
precários no distrito  

O coordenador da União de Sindica-
tos de Setúbal CGTP-IN, Luís Leitão, 
afirma que entre Março e Abril, 422 
trabalhadores ficaram em situação de 
“desemprego registado no distrito”, 
devido à crise económica gerada pela 
Covid-19. Mas, a realidade do desem-
prego no distrito será superior a 9 mil 
desempregados, nos últimos meses, 
“contabilizando o desemprego não 
registado”. Consequência de contra-
tos cada vez mais precários, “que só 
no distrito afectam cerca de 30 mil 
pessoas”, estima Luís Leitão.

Números e causas que vão estar 
em debate no congresso distrital da 

CGTP aponta que empresas da região estão a abusar do 'lay-off' e de contratos precários

DR

CGTP-IN agendado para 7 de Outu-
bro, no Fórum Municipal Luísa Todi.

Estes novos desempregados são 
“os falsos trabalhadores independen-
tes a recibos verdes, com contratos a 
termo e por baixos períodos, sempre 
renovados”. Trabalhadores de empre-
sas da região, “algumas das quais bem 
estabelecidas e com condições para 
estabelecer contratos efectivos, ou 
de longo prazo, mas que continuam 
a manter contratos a termo, de seis 
meses, com renovações constantes”, 
aponta Luís Leitão.

Para o dirigente sindical as mesmas 
empresas fixadas na região, “de ca-
riz multinacional e com estabilidade 
financeira, foram as primeiras a re-
correr a regimes de lay-off, sem que 
deles necessitassem”. Como exem-
plo, aponta empresas que tiveram 
um lucro de dezenas de milhões de 
euros em 2019, “com capital para se 
manter durante dois a três meses 
de crise e manter os seus postos de 
trabalho antes de tomar outras me-
didas”, refere.

Nos moldes actuais o regime de 
‘lay-off’ também não garante aos 

trabalhadores a segurança de que 
necessitam. “Estamos a falar de sub-
sídios que não permitem aos traba-
lhadores com salários médios manter 
o mesmo valor de salário que tinham 
antes, diminuindo o seu poder eco-
nómico”.

Para além dos alegados “abusos 
com base no ‘lay off’”, Luís Leitão 
defende que a crise estará a “ser 
usada como desculpa para realizar 
despedimentos”, sem que de facto 
as empresas necessitem de os fazer.

Essas serão algumas das reivindi-
cações da CGTP nas acções de Junho 
e Julho e no congresso distrital de 
Outubro. “Exigir subsídios que per-
mitam aos trabalhadores com salários 
médios manter valores”. E continuar 
a reivindicar “aumentos salariais e o 
suplemento de insalubridade, peno-
sidade e risco para trabalhadores de 
sectores como os da recolha de resí-
duos, transportes públicos e saúde, 
que durante a pandemia estiveram 
sempre na linha da frente”. Reivin-
dicações em debate sob chapéu do 
grande tema: “valorizar os trabalha-
dores e o trabalho”.
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Longe vai o tempo em que o 
diretor e proprietário do Jor-
nal O SETUBALENSE era o Sr. 
Luís Faria Trindade. O custo 

do jornal era de 30 centavos. A re-
dação, a administração era na rua do 
Diário Setubalense, no nº 21, 1º andar, 
com frente para a Praça de Bocage e 
as oficinas no largo do Chiado (onde 
antigamente ficava a Pizzahut no lar-
go do Bocage). 

A residência do Sr. Trindade era 
no prédio de três andares nº 119 na 
Praça de Bocage. O 1º e 2º andares 
eram habitados pela família Trindade 
e os meus pais residiam no 3º andar, 
onde eu e os meus irmãos nascemos. 
Éramos vizinhos do Sr. Trindade. Tí-
nhamos um convívio muito salutar, 
muito unidos, com uma boa convi-
vência entre a família Pinto e a famí-
lia do Sr. Trindade, coisa que nos dias 
de hoje, salvo exceções, é difícil de 
ter da mesma forma com os vizinhos. 
Enfim, os tempos eram outros.

Tenho algumas recordações com o 
Sr. Trindade, na minha infância. Com 
ele comecei a ter o gosto de escrever 
para os jornais. O Sr. Trindade de vez 
em quando perguntava-me coisas 
que se passavam na cidade e aí co-
mecei a interessar-me pelos aconte-
cimentos da minha Setúbal e depois 
a transmiti-los. Ficava satisfeito e por 
vezes aproveitava-os para artigos no 
jornal. Mais tarde, iniciei-me a escre-
ver alguns artigos em vários jornais. 
À exceção de O SETUBALENSE, os 
outros títulos já não existem. Conti-
nuo ainda n’ O SETUBALENSE, pois 
foi onde comecei a publicar os meus 
artigos e alguns depois no Diário da 
Região. Os jornais que se extingui-
ram foram: Distrito de Setúbal, Voz 
de Palmela, Nova Vida, Actual, Cor-
reio de Setúbal, Jornal de Setúbal, 
Gazeta Setubalense, Viva Setúbal. 

Voltando ao Sr. Trindade, no 1º 
andar da sua residência: na janela 
tinha dois placares que publicava 
as notícias de última hora da cida-
de, principalmente falecimentos (o 

Recordando o Jornal 
O Setubalense

OPINIÃO

Custódio Pinto

jornal Voz de Palmela, no Largo da 
Misericórdia, no 1º andar por cima da 
pastelaria Capri, também tinha dois 
placares na janela, com o mesmo 
sentido das notícias de última ho-
ra). Hoje nada disso existe. Porquê?

O corpo efetivo dessa altura da 
redação de O SETUBALENSE era 
dirigido pelo seguinte elenco: Luís 
Faria Trindade (Diretor), Afonso 
Macedo e Castro (Redator), José 
Agostinho Paulo (Redator), Mário 
Rocha (Redator), Dr. José Paulo Jr. 
(Redator) e o pessoal gráfico: Augus-
to Neves, Alberto Conceição, Pedro 
Luz, Fernando Basso, Jorge José da 
Graça, Mário Brito, Enrique Rocha, 
António Batista Viegas, João Seve-
rino, Salustiano dos Santos, Carlos 
Cabrita, José Catraio, Joaquim Ro-
cha. Os colaboradores eram: José da 
Rocha, J. Rodrigues Bastos, J. Pereira 
Martins, Dr. Francisco Pacheco, Mi-
guel Mangua, Alfredo Pinto, Carlos 
Leal. E os informadores: Aguinaldo 
Ribeiro e Dionísio Pereira.

É uma pena… e uma justa homena-
gem que quero prestar ao vizinho e 
saudoso amigo Sr. Luís Faria Trindade, 
bem como todos os elementos dessa 
altura do Jornal O SETUBALENSE.

Viva Setúbal,

O Setubalense 
foi onde 
comecei a 
publicar os 
meus artigos e 
alguns depois 
no Diário da 
Região

BREVES

De forma a apresentar “as 
actividades realizadas desde 
o início do actual mandato”, 
a Junta de Freguesia de S. 
Sebastião lançou o seu boletim 
informativo em formato 
digital. “A publicação reflecte 
o que já foi feito e o que 
ainda falta fazer, no âmbito 
do compromisso eleitoral 
assumido por este executivo 
em 2017 e construído com base 
no trabalho desenvolvido até 
Novembro de 2019”, lê-se em 
comunicado. 

O programa PRO65-APOIO+, 
desenvolvido pela Junta de 
Freguesia de Gâmbia, Pontes 
e Alto da Guerra, encerrou na 
passada semana mais uma 
fase, conseguindo chegar 
a 400 idosos nas Pontes e 
Padeiras. A iniciativa, criada 
para “divulgar linhas de apoio”, 
“vai entrar na terceira fase, 
abrangendo as populações do 
Alto da Guerra, Poço Mouro, 
Quinta da Amizade, Quinta da 
Serralheira e Vale Ana Gomes”.

As noites do programa Fado 
em Setúbal arrancam hoje, 
na freguesia do Sado, com 
a fadista Maria Caetano “a 
partilhar após as 21h00 
a canção da saudade em 
pequenos concertos que 
podem ser apreciados 
pelos munícipes a partir das 
próprias casas”. A iniciativa, 
“dinamizada pela Câmara 
Municipal de Setúbal, 
pretende aproximar a 
população da cultura.

S. SEBASTIÃO
Junta lança 
boletim 
informativo

PONTES
PRO65-APOIO+ 
ajuda 400 
idosos 

SADO
Noites de Fado 
hoje com Maria 
Caetano

Maria Carolina Coelho

Iniciativa decorre de 
22 a 26 de Junho nas 
redes sociais Facebook 
e Instagram e na 
plataforma Zoom

Com a impossibilidade de promover 
a semana aberta presencialmente 
devido à propagação da nova pan-
demia, o Instituto Politécnico de 
Setúbal (IPS) tomou a decisão de 
“desvendar os seus campi, tanto em 
Setúbal como no Barreiro, cursos, 
professores e vivência académica a 
todos os seus potenciais estudantes” 
através da internet. Desta forma, a 
instituição “abre as suas janelas di-
gitais ao longo da próxima semana, 
entre 22 a 26 de Junho”, para dar a 
conhecer a sua oferta “aos alunos do 
ensino secundário e profissional que 
pretendam ingressar num CTeSP ou 
licenciatura e aos profissionais que 
queiram adquirir novas competên-
cias em cursos de pós-graduação e 
mestrado”.

A iniciativa, intitulada de IPStar-
tUp Week Live e desenvolvida “pa-
ra chegar a todos os que aspiram a 
uma qualificação superior, mesmo 
em tempo de pandemia”, vai apre-
sentar “as cinco escolas superiores do 
Instituto Politécnico de Setúbal em 
directo nas redes sociais Facebook e 
Instagram, e na plataforma Zoom”, na 
qual cada uma apresenta o seu pró-

MAIS QUALIFICAÇÃO

Politécnico apresenta 
semana aberta
em formato digital

prio programa, “sempre a partir das 
10h30”. Hoje começa por ser apre-
sentada a Escola Superior de Tecno-
logia de Setúbal, seguida da Escola 
Superior de Ciências Empresariais no 
dia de amanhã. Na quarta-feira é a vez 
da Escola Superior de Tecnologia do 
Barreiro, enquanto a Escola Superior 
de Educação vai ser no dia seguinte. 
A última escola a surgir vai ser a Es-
cola Superior de Saúde, que surge na 
sexta-feira.

Planeada “com o apoio do gru-
po Fórum Estudante”, a IPStartUp 
Week Live “resulta da fusão entre 
duas iniciativas já bem conhecidas 
do público escolar, o Open Day e a 
IPStartUP Week, mantendo a mes-
ma dinâmica de propostas, entre 
sessões de esclarecimento sobre a 
oferta formativa e a participação em 
actividades interactivas que poderão 
apontar caminhos para o futuro mais 
próximo”, revela o estabelecimento 
de ensino em comunicado.

“Sob o mote "Entra no campus 
digital", estes cinco dias serão uma 
oportunidade de espreitar de forma 
lúdica o universo do ensino supe-
rior, através de visitas virtuais, para 
explorar as salas de aula, laboratórios 
e outros espaços do IPS, de conversas 
com professores, actuais e antigos 
estudantes, e de actividades práticas 
que permitirão ter uma experiência 
real de como será estudar no Instituto 
Politécnico de Setúbal em quaisquer 
das suas áreas de formação: Enge-
nharias e Tecnologia, Saúde, Ciências 
Empresariais, Desporto, Ciências So-
ciais e Educação”.

DR
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“A firma PROTECBASE, Lda  comunica que os CTTEXPRESSO perderam o envio nº 
EG190895325PT com os originais do BL da imagem 
The firm PROTECBASE, Lda announces that CTTEXPRESSO has lost shipment nº EG190895325PT 
with the original BL of the image”

PUBLICIDADE

ALMADA
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SETÚBAL
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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

Maria Carolina Coelho

Realização de trabalhos 
de requalificação têm 
como objectivo dotar 
os espaços de melhores 
condições 

DURANTE MESES DE JUNHO E JULHO

Intervenções na via pública condicionam 
trânsito em diversos troços do concelho

A Câmara Municipal de Setúbal 
tem actualmente em execução 
diversas intervenções a acon-
tecer na via pública ao longo do 
concelho, com o objectivo de do-
tar todos estes espaços de melho-
res condições. No Bairro Afonso 
Costa a progressão dos trabalhos 
de repavimentação, iniciados no 
início do mês de Junho, obrigam 
“ao encerramento da circulação 
automóvel em alguns arruamen-
tos entre os dias 22 de Junho e 10 
de Julho”. 

“Deste modo, a Rua Dr. Luís Tei-
xeira de Macedo e Castro vai estar 
parcialmente cortada ao trânsito, 
no troço compreendido entre a Rua 
Eça de Queirós e o entroncamento 
da Rua da Camarinha com a Aveni-
da Afonso Albuquerque a partir das 
08h00 de hoje e até às 20h00 do 
dia 30 de Junho”, revela a autarquia 
em comunicado. Como alternativa, 
o município aconselha os automobi-
listas a circularem “pela Rua Lúcia da 
Encarnação Maracoto e Rua São João 
de Deus”.

MUNICÍPIO
Educação 
prepara novo 
ano lectivo

O Conselho Municipal de Educa-
ção de Setúbal, com o objectivo de 
“preparar a abertura do próximo 
ano lectivo e de fazer o balanço 
do trabalho desenvolvido duran-
te a crise sanitária provocada pe-
la Covid-19”, reuniu-se na passada 
segunda-feira no Cinema Charlot 
– Auditório Municipal. 

As “adaptações que o ensino foi 
obrigado a fazer nos últimos me-
ses foram algumas das questões 
partilhadas nesta sessão”, na qual 
participaram “directores de escolas 
e de agrupamentos do concelho, 
professores, associações de pais 
e de estudantes e representantes 
das áreas da saúde, da segurança 
social, do desporto, da juventude e 
de instituições particulares de soli-
dariedade social”, revela a autarquia 
em comunicado.

Também a Rua Dr. José Leite de 
Vasconcelos vai estar “totalmente 
encerrada à circulação rodoviária 
na próxima quarta-feira, entre as 
08h00 e as 20h00, e das 08h00 
do dia 1 de Julho até às 20h00 do 
dia 10 do mesmo mês”. Por este 
motivo “os automobilistas devem 
circular pela Rua Madaleno Claro e 
Avenida Afonso Albuquerque”. A 
realização desta obra, “executada 
em conjunto com a Junta de Fre-
guesia de São Sebastião”, dá “res-
posta a um conjunto de necessida-
des apontadas pelos moradores, 
dinamizadas no âmbito do projecto 
de cidadania participada Ouvir a Po-

Progressão dos trabalhos condicionam Bairro Afonso Costa

FOTÓGRAFO

A Avenida Luísa Todi tem, 
a partir do dia de hoje e por 
um período estimado de 
uma semana, em execução a 
segunda fase dos trabalhos de 
requalificação a acontecer na 
via pública. A intervenção, que 
leva ao condicionamento “da 
circulação automóvel na via Sul 
da faixa Sul da Avenida Luísa 
Todi”, obriga “os automobilistas 
a utilizar o itinerário de desvio 
pela Avenida Jaime Rebelo, Rua 
Cláudio Lagrange e Avenida 

Tráfego  Avenida Luísa Todi 
recebe requalificação 

Luísa Todi, uma vez que a Rua 
Ocidental do Mercado fica sem 
estrada de saída”, afirma o 
município em nota de imprensa.

A primeira fase, que teve 
início na passada segunda-
feira, e decorreu ao longo de 
toda a semana na via Norte 
da faixa Sul da Avenida Luísa 
Todi, teve como objectivo a 
realização de “trabalhos de 
pintura nas chapas de reforço, 
localizadas junto do Mercado 
do Livramento”.

pulação, Construir o Futuro”. Para o 
efeito, estão a ser reabilitados “os 
espaços verdes, a zona de pérgula, 
o parque infantil e toda a ilumina-
ção pública, com novas luminárias”, 
num investimento de “cerca de 92 
mil euros”.

No decorrer do dia de hoje, de-
vido à realização de “trabalhos 
de ampliação e remodelação num 
edifício habitacional”, as ruas Gui-
lherme Gomes Fernandes e da Cor-
doaria vão estar encerradas entre 
as 08h00 e as 17h00. Assim, “os 
automobilistas devem circular pe-
la Rua do Gaz e pela Avenida Luísa 
Todi”. Já a Avenida dos Combaten-
tes da Grande Guerra mantém-se 
pela mesma razão “condicionada 
ao trânsito rodoviário até ao dia 26 
de Junho”.
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Sesimbra

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

acessível, do Instituto Nacional 
para a Reabilitação, e a 
bandeira qualidade de ouro 
da QUERCUS”. Esta última 
bandeira foi também atribuída 
às praias da Califórnia, Lagoa 
de Albufeira-Mar e Bicas.

Praias do 
concelho com 
bandeiras 
hasteadas

A bandeira azul foi hasteada, na 
tarde da passada sexta-feira, 
nas praias do Ouro, Califórnia, 
Moinho de Baixo-Meco e Lagoa 
de Albufeira-Mar. 
As duas primeiras mereceram 
também “a bandeira de praia 

Mário Rui Sobral

PS, BE e MSU 
abstiveram-se. Dívida 
global reduzida em 
6,5%. Investimento 
chegou aos 10 milhões 
de euros

COM VOTOS A FAVOR DE CDU E PSD

Assembleia Municipal aprova contas de 2019 
com saldo positivo de 3,6 milhões

Sesimbra fechou 2019 com um saldo 
positivo de 3,6 milhões de euros, ao 
mesmo tempo que conseguiu aba-
ter a dívida global em 6,5% num ano 
que ficou marcado por um forte in-
vestimento, na ordem dos 10 milhões 
– “um dos maiores valores de sempre” 
em obra executada, revelou a autar-
quia. As contas foram aprovadas, na 
última quinta-feira, pela Assembleia 
Municipal com os votos favoráveis de 
CDU e PSD e as abstenções de PS, BE 
e MSU (Movimento Sesimbra Unida).

O investimento em 2019 represen-
tou, segundo a Câmara Municipal, um 
crescimento de “25 por cento em 
relação a 2018” e constitui, adianta 
a edilidade, uma “demonstração da 
dinâmica autárquica”, traduzida num 
conjunto de “obras de inegável im-
portância para o concelho”.

De entre as empreitadas promo-
vidas no último ano, a autarquia 
destaca “a instalação da rede de 
saneamento na Azoia e Zambujal, 
a remodelação da rede de abasteci-
mento de água em vários pontos do 
concelho, a construção do novo edi-
fício da Escola Básica n.º 2 da Quinta 
do Conde”, bem como “o arranque da 

A autarquia realça que o prazo médio de pagamentos a fornecedores foi reduzido em 15%

DR

a fornecedores”. Sesimbra integra o 
lote dos municípios portugueses que 
cumpre dentro do prazo de 90 dias, 
determinado pela lei. “O prazo mé-
dio foi, aliás, reduzido em cerca de 
15 por cento no final de 2019, com-
parativamente ao ano anterior. Esta 
descida tem-se consolidado ao longo 
dos últimos anos, o que revela a preo-
cupação do município em honrar os 
seus compromissos e contribuir para 
a saúde financeira do tecido económi-
co”, vinca a edilidade, presidida por 
Francisco de Jesus.

Outro dos aspectos que a Câma-
ra Municipal destaca, em relação ao 
exercício do ano passado, prende-se 
com uma “nova redução do endivi-

damento global em cerca de 6,5%, 
entre 2018 e 2019”, seguindo “a ten-
dência” verificada nos últimos anos. 
“Desde 2015, a dívida desagravou-se 
em cerca de 11 milhões de euros, o 
que é mais um sinal do rigor da ges-
tão municipal”, faz notar a autarquia, 
acrescentando que a capacidade de 
endividamento do município “pas-
sou dos 8 para os 11 milhões de euros” 
no último ano. “Quer isto dizer que 
a autarquia tem, actualmente, uma 
folga caso pretenda recorrer a em-
préstimos bancários para fazer face 
à situação provocada pela pandemia 
de Covid-19 e para a realização de in-
vestimentos nas mais diversas áreas”, 
garante o município, concluir.

construção de vários percursos pe-
donais, no âmbito do Plano de Acção 
de Mobilidade Urbana Sustentável, a 
continuação da reabilitação da envol-
vente do Santuário do Cabo Espichel, 
a construção do Centro Oficial de Re-
colha de Animais de Companhia, na 
Aiana”, além da “aquisição de viaturas 
e equipamentos para a limpeza e hi-
giene urbana”. “Tudo isto”, lembra o 
município, num ano em que, tal como 
em 2018, não foi efectuado “qualquer 
aumento nas taxas nem nos preços 
dos serviços municipais”

Dívida e pagamentos 
A autarquia salienta também “a des-
cida do prazo [médio] de pagamento 

BREVES

Já estão abertos ao público o 
Parque Augusto Pólvora, na 
Maçã, e o Parque da Vila, na 
Quinta do Conde. A Câmara 
Municipal reabriu os dois 
espaços, na passada terça-feira, 
mas de forma condicionada. “No 
parque da Maçã estão interditos 
equipamentos como o 
polidesportivo, estação fitness, 
parque infantil, ecoparque, 
skateparque e churrasqueiras”, 
revelou a autarquia, adiantando 
que na Quinta do Conde “está 
condicionada a utilização do 
parque infantil”.

O Espaço Interpretativo da 
Lagoa Pequena, na Lagoa de 
Albufeira, está a funcionar 
desde o último sábado no 
horário habitual de Verão, 
depois de ter sido melhorado 
com algumas intervenções, 
como “a decoração dos 
módulos e identificação exterior 
com referência ao projecto 
Birdwatching Sesimbra, 
com uma pintura de grande 
formato”. Foi ainda “feita nova 
sinaléctica, em madeira, que 
será colocada nos próximos 
dias”, anunciou a autarquia.

MAÇÃ/Q. CONDE
Parques de 
recreio e lazer 
reabertos

INTERVENÇÃO
Espaço da 
Lagoa Pequena 
melhorado
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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

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

vencimento acima da média
Entrada Imediata

Tlm: 913 434 811
gratolimite@gmail.com

                    PRECISA-SE 
DE MOTORISTA 

DE PESADOS
969695946

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

Assistência - Médica e Enfermagem.
Contact. 917417583

Classificados

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

Horário 2ª a 6ª-feira: 08.00/12.30 - 14/18.00h
Sábado: 09.00/12.00h

Rua Jorge de Sousa, 8 | 2900-428 Setúbal
www.precilab.pt | tel. 265 529 400/1

telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408

Bloco Clínico

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

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

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

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

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

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

         Farmácia Marques
   DIRECÇÃO TÉCNICA

                Dr. Valter Manuel C. Gomes

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

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

1 ª CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do Artigo Vigésimo Segundo dos Estatutos desta As-

sociação, convocam-se todos os Sócios para uma Assembleia 

-Geral Ordinária a realizar no dia 03/07 /2020, pelas 19 h 00 no 

Quartel desta Associação, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

ORDEM DE TRABALHOS
1º - Discussão e Aprovação do Relatório de Gestão, Balanço e 
Contas do Exercício do ano de 2019
2º - Discussão e Aprovação do Relatório do Conselho Fiscal;
3º - Informações;
N.B. No caso de à hora marcada não se encontrarem presentes 
o número legal de Sócios para a Assembleia poder deliberar, a 
mesma funcionará 1/2 hora depois em Segunda convocatória, com 
qualquer número de Sócios presentes.

Canha, 15 de Junho de 2020

O Presidente da Assembleia Geral 

CONVOCATÓRIA
- Convoco todos os sócios, em pleno gozo dos seus direitos e deveres 
Estatutários, para uma Assembleia Geral, a realizar no dia 24 de julho 
de 2020 (sexta feira), no auditório dos Bombeiros de Pinhal Novo, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos (OT):

1º Aprovação do Relatório e Contas de 2019
2º Eleição dos Órgãos Sociais para o biénio 2020/2022
3º Marcação da tomada de posse dos novos Órgãos Sociais.

Notas:
1º- Os documentos do Relatório e Contas de 2019 e o parecer do Conselho 
Fiscal, serão afixados nas instalações do CDP, no Campo “Santos Jorge”, 
até 8 dias da data da A.G.
2º- As listas candidatas a sufrágio, deverão ser apresentadas, completas até 
15 dias antes da A.G., dia 10 de julho, em conformidade com os Estatutos 
do CDP, dirigida ao Presidente da Mesa da A.G.
3º- Conforme parg. 2º do artº 46º dos Estatutos, a A.G. reunirá em primeira 
convocatória, desde que estejam presentes metade mais um dos sócios 
efetivos e de mérito, no pleno gozo dos seus direitos, ou uma hora mais 
tarde depois, com qualquer número presente.
4º- Os sócios, para se candidatarem ou participar na AG, devem ser porta-
dores ou fazer prova da liquidação da quota do mês anterior (junho/2020).
5º- Conforme medidas ao COVID-19, em vigor à data da A.G., todos 
os participantes devem cumprir as regras estabelecidas de proteção e 
afastamento.

Pinhal Novo, 23 de junho de 2020

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

N.  06-03-1945 - F.  20-06-2020

 MARIA AUGUSTA 
ROMÃO DE ALMEIDA  

Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o  falecimento 
do seu ente querido. O funeral realizou-se dia 21-06-2020 pelas 12:30 
h do Hospital S Bernardo para o Crematório de Setúbal. 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 
e amigos 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 )
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FALECEU A 16/06/2020

JOAQUIM MANUEL
FALEIRO COELHO 

Sua familia e amigos cumprem o doloroso dever 
de participar o falecimento do seu ente querido 
cujo o funeral se realizou dia 18-06-2020 para o 
Crematório de Setúbal. Na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente, vem por este meio agradece 
a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar 
ou que de outra forma manifestaram o seu pesar.  

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF:  265 718 605 - 934782861 - 966479242

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

FALECEU A 19/06/2020 

AMÉLIA DA CONCEIÇÃO 
PAULO FALECEU  

Sua familia e amigos cumprem o doloroso dever 
de participar o falecimento do seu ente querido 
cujo o funeral se realizou dia 22-06-2020 para o 
Crematório de Setúbal. Na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente, vem por este meio agradece 
a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar 
ou que de outra forma manifestaram o seu pesar.  

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF:  265 718 605 - 934782861 - 966479242
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Região

Humberto Lameiras

Após três meses e meio 
de paragem, a criação 
teatral portuguesa volta 
aos palcos na maior 
festa cénica do país

DE 3 A 26 DE JULHO 

Festival de Teatro de Almada quase 100% 
em português e mais dias nos palcos

Com 17 espectáculos, 14 deles de 
companhias portuguesas, o 37.º 
Festival de Almada realiza-se de 3 a 
26 de Julho, mais uma semana que 
nas edições anteriores, para dar 
oportunidade ao público de ver mais 
espectáculos, uma vez que a lotação 
nas sete salas vai estar limitada para 
responder às directrizes da Direcção-
-Geral da Saúde.

Esta é uma das alterações para este 
ano, tendo em conta a situação pan-
démica, a outra é que o palco ao ar 
livre na Escola D. António da Costa, 
com capacidade para cerca de 600 
pessoas, não vai funcionar. “Não foi 
possível encontrar as condições sani-
tárias e de segurança necessárias, diz 
Rodrigo Francisco, director artístico 
da Companhia de Teatro de Almada.

A companhia que criou e organiza 
aquele que é “o maior festival de tea-

tro de Almada e a importância deste 
Festival”. E se a realização deste ano 
ainda chegou a ser ponderada, a au-
tarca revela ter recebido da Ministra 
da Cultura, Graça Fonseca, a mensa-
gem de que  “tudo fosse feito para 
que o festival se realizasse”.

Com menos espectáculos, e qua-
se exclusivamente com produções 
portuguesas, Inês de Medeiros co-
menta a O SETUBALENSE que a edi-
ção deste ano, “não pode, de modo 
algum, ser entendida como menor 
comparativamente com as anterio-
res”. É sim, um Festival que se realiza 
“numa altura muito particular”.

E não perde oportunidade para dei-
xar o agradecimento à Companhia de 
Teatro de Almada e ao seu director 
artístico, por ter sido desenhado um 
programa que reforça que este é o 
momento de “dar um salto de vitali-
dade, de importância e solidarieda-
de com todos os grupos de teatro, 
criadores, encenadores, actores e 
técnicos”.

Para além do apoio ao Festival de 
Almada, Inês de Medeiros realça que 

a autarquia “vai continuar a apostar 
na cultura”, assim como as compa-
nhias do concelho “serão ajudadas a 
reprogramar os espectáculos que não 
puderam acontecer”. A autarca vinca 
ainda que “em alturas de crise, o pior 
que pode acontecer é considerarmos 
que a cultura é dispensável; porque 
não o é”. 

Quanto às companhias portugue-
ses, que aceitaram fazer mais espectá-
culos e vão estar em palcos de Almada 
e Lisboa, Rodrigo Francisco aponta 
que a escolha teve também o critério 
de trazer produções que, normalmen-
te, só podem ser vistas fora da capital.

COVID-19

Eurodeputada 
do PCP quer 
apoios para 
produtores 
de queijo de 
Azeitão

A eurodeputada Sandra Pereira, 
eleita pelo PCP, questionou recen-
temente a Comissão Europeia sobre 
eventuais medidas extraordinárias 
de apoio aos pastores e produtores 
de queijo de Azeitão.

“Os impactos da Covid-19 nos pe-
quenos produtores causaram graves 
distúrbios não só na cadeia alimentar 
como nos rendimentos destes tra-
balhadores”, defendeu a comunista, 
na questão apresentada à Comissão 
Europeia, adiantando: “Uma situa-
ção, preocupante relaciona-se com 
a produção de bens considerados de 
Denominação de Origem Protegida 
(DOP), concretamente com os pro-
dutores de queijos de Azeitão e de 
queijos da Serra da Estrela, ambos 
produtos DOP com leite retirado de 
um tipo específico de ovelha”.

A falta de procura dos referidos 
produtos durante o confinamento 
– como por exemplo por parte de 
hotéis, restaurantes, mercados que 
encerraram – “levou a que os produ-
tores reduzissem consideravelmente 
a produção, não adquirindo, por isso, 
leite aos pastores que viram os seus 
rendimentos reduzidos”, argumentou 
a eurodeputada comunista. Mais: San-
dra Pereira sublinhou que muitos des-
ses pastores “pertencem a uma faixa 
etária já avançada, que já experiencia-
ram dificuldades várias, estando, por-
tanto, cansados de tantas atribulações 
e bastante desalentados”.

Nesse âmbito, a comunista consi-
derou ainda “indispensável” a manu-
tenção do efectivo, “não apenas por-
que dele depende o leite que é usado 
na elaboração desses produtos DOP 
mas também pelo papel do pastoreio 
no meio ambiente e manutenção do 
combustível nas serras”.

Recorde-se que a eurodeputada, 
acompanhada por dirigentes do PCP e 
autarcas da CDU, realizou a 26 de Maio 
último uma visita a uma queijaria em 
Quinta do Anjo, Palmela, para se in-
teirar da realidade e dificuldades com 
que estes produtores se debatem.

Número de companhias de 
teatro que este ano vão estar 
nos palcos no Festival de Teatro 
de Almada, sendo 14 delas 
portuguesas

17

Rodrigo Francisco lembra que o certame apresenta produções que só podem ser vistas fora da capital

DR

tro do país”, diz a presidente da Câ-
mara de Almada. Para Inês de Medei-
ros, realizar o festival neste momento 
crítico para as produções culturais, 
revela a “força da Companhia de Tea-

Com três estreias nacionais, 
o Festival de Almada abre, 
precisamente com um 
espectáculo em estreia pelo 
Teatro Experimental de Cascais 
sobre o texto de Tennessee 
Williams “Bruscamente no 
Verão Passado”, encenado por 
Carlos Avilez, o homenageado 
da edição do ano passado.

Agora na 37.ª edição, a escolha 
recaiu sobre o actor e encenador 
Rui Mendes. Um homem 
de teatro que “é referência 
para várias gerações e que 
se mantém ainda no activo”, 

Rui Mendes O actor que 
queria ser sinaleiro

comenta Rodrigo Francisco a                                       
O SETUBALENSE.

Com percurso no teatro e 
cinema, Rui Mendes de 83 anos, 
subiu ao palco como profissional 
aos 19 anos, tendo passado por 
elencos no Teatro Monumental, 
no Teatro ABC, no Teatro 
Nacional Popular, no Teatro da 
Malaposta e no Novo Grupo.

“O actor que queria ser 
sinaleiro”, vai ter uma exposição 
sobre o seu percurso artístico, 
patente no Teatro Municipal 
Joaquim Benite, da autoria de 
José Manuel Castanheira.



A Câmara Municipal da Moita 
retomou a empreitada de limpeza 
de bermas e corte de ervas em 
espaços expectantes por todo o 
concelho, “atendendo aos locais 
mais prioritários, de acordo com 
os recursos disponíveis”, refere a 
autarquia.

Além das bermas ao longo da ex-
Estrada Nacional 11, onde decorrem 
os trabalhos actualmente, foram já 
intervencionadas algumas zonas na 
Urbanização Casas São Lourenço, no 
Bairro Macho, na Urbanização Quinta 
da Bonita e Bairro Galego, entre 
outras. Os trabalhos vão continuar 

ao longo do Verão, de forma a 
dar resposta às necessidades de 
manutenção destes espaços.
A autarquia apela à população 
para que mantenha limpo o espaço 
público, utilizando correctamente 
os equipamentos de recolha de 
resíduos.
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Moita retoma 
limpeza de 
bermas e corte 
de ervas

DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO

SANTIAGO DO CACÉM

Montijo vai comemorar
S. Pedro com montras 
das lojas decoradas

Espaços culturais no concelho
começaram a reabrir
com normas pela sáude 

As Festas de S. Pedro no Montijo este 
ano não vão sair a rua, devido à situa-
ção pandémica, mas a autarquia quer 
manter os festejos dos santos popula-
res, só que de outra forma. Para isso 
desafiou os lojistas e comerciantes do 
concelho a decorarem as montras dos 
seus estabelecimentos com a alusão 
a estas festas. 

Embora num formato diferente, 
sem concurso, a Câmara quer assim 
“continuar a destacar e enaltecer o 
esforço de todos os comerciantes 
para que mantenham as suas mon-
tras decoradas e apelativas”, refere 
a autarquia em comunicado.

A todos os participantes, que se 

candidataram, a Câmara Municipal 
do Montijo irá “disponibilizar um ele-
mento decorativo, alusivo ao tema 
dos Santos Populares, que deverá 
integrar a decoração da montra”. 
Uma das condições é os comercian-
tes “manterem as montras decoradas 
de 29 de Junho, Dia de S. Pedro, até 
12 de Julho. 

Em tempos de desconfinamento 
da pandemia de Covid-19, esta ini-
ciativa da Câmara Municipal “surge 
no âmbito das medidas de apoio e 
estímulo ao comércio local” e vinca 
que “o envolvimento dos lojistas é 
essencial para o sucesso das Montras 
em Festa”.

Os equipamentos culturais em San-
tiago do Cacém estão, paulatinamen-
te, de volta à actividade, anunciou a 
Câmara Municipal, que realça funcio-
narem “cumprindo as normas defi-
nidas pela Direcção-Geral da Saúde 
para este tipo de espaços”.

Além do arquivo, também o Au-
ditório Municipal António Chainho 
no concelho, já reabriram, com a au-
tarquia a recomendar aos munícipes 
que privilegiem as reservas dos seus 
bilhetes via telefone ou e-mail.

A primeira sessão de cinema no au-
ditório realizou-se já na sexta-feira, 
com o filme “Amor à Segunda Vista”. 
No mesmo espaço está patente uma 
exposição dedicada a Maria Lamas.

Com abertura prevista para dia 
25 deste mês, as bibliotecas muni-
cipais continuam a disponibilizar 
um serviço 'take away'. Os museus 
municipais estão, também, a pre-
parar a sua reabertura esta sema-
na, com limitação de entrada de 
visitantes.

FOTÓGRAFO

Apromoção da transferên-
cia modal do transporte 
individual para o trans-
porte coletivo é vital, não 

só para a descarbonização, mas 
também para a melhoria da quali-
dade de vida das populações. Uma 
rede de transportes públicos de 
elevada qualidade, com uma oferta 
adequada e que permita uma aces-
sibilidade alargada constitui um 
fator de estruturação do território e 
de coesão social.
O Partido Socialista é o partido que 
mais tem contribuído para essa 
aposta de valorização dos transpor-
tes públicos coletivos, desde logo 
em toda a Área Metropolitana de 
Lisboa (AML) e na Margem Sul em 
particular. Porque criou o Programa 
de Apoio à Redução Tarifária, que 
trouxe reduções brutais no valor 
do passe social, que passaram para 
40€ na AML, tendo esta sido a me-
dida mais valorizadora deste setor 
concretizada nas últimas décadas. 
Porque tem executado planos de 
descarbonização da frota de trans-
portes públicos. 
Porque investiu na expansão da 
rede de metro de Lisboa, adquiriu 
navios para o transporte de pas-
sageiros, municipalizou a Carris e 
porque criou o Fundo para o Servi-
ço Público de Transportes, dando 
condições para autoridades de 
transportes descentralizadas.
Apesar destes enormes avanços, na 
margem sul do Tejo ainda sentimos 
alguns problemas no funcionamen-
to diário dos transportes coletivos, 
que são maioritariamente resultado 
dos anos de desinvestimento do 
anterior Governo PSD/CDS-PP. 
Hoje sabemos, nomeadamente 
pelos relatórios e contas do Grupo 
Transtejo/Soflusa entre 2011 e 2015, 
que só o grupo Transtejo perdeu 
10% dos seus trabalhadores neste 
período e que o desinvestimento 
na frota caiu vários milhões de 
euros, fazendo, por exemplo, com 
que em cinco anos apenas 4 em 30 

PS reforça investimento nos 
transportes públicos da Margem Sul

OPINIÃO

Filipe Pacheco

navios tivessem tido intervenções 
de fundo. 
Um caos, de muito má memória, do 
qual temos vindo a recuperar ano 
após ano. Um percurso só recente-
mente suspenso pela atual situação 
de pandemia cauda pela COVID-19.
E é por isso que é duplamente 
importante o recente anúncio da 
publicação, em Diário da Repúbli-
ca, da Resolução do Conselho de 
Ministros que distribui, sob a forma 
de indeminização compensatória, 
um total de 14,4 milhões de euros à 
Transtejo/Soflusa. 
Porque permite restaurar a normal 
operação do transporte fluvial no 
rio Tejo, mas também evitar que 
não seja cumprido o programa de 
manutenções de toda a frota de 
embarcações. 
Mas além desta boa notícia, é com 
enorme satisfação que saudamos 
o recente anúncio, por parte dos 
Secretários de Estado da Mobi-
lidade (Ambiente) e do Tesouro 
(Finanças), de que está para breve a 
assinatura de um contrato de pres-
tação de serviço público com esta 
empresa, algo que trará de vez es-
tabilidade por via de transferências 
periódicas e regulares do Orçamen-
to de Estado. 
A materialização de um desejo que 
os Autarcas e Deputados do PS 
eleitos pelo distrito de Setúbal há 
vários anos têm assinalado como 
essencial.
Estas são excelentes notícias para 
os concelhos do Arco Ribeirinho Sul 
e para os seus cidadãos. 
Pela ação do Partido Socialista, a 
política para os transportes públi-
cos coletivos que servem a Margem 
Sul do Tejo continua o caminho do 
investimento, da descarbonização 
e da universalização do acesso. 
Pela ação do PS, a Área Metropoli-
tana de Lisboa e a Margem Sul do 
Tejo são cada vez mais uma refe-
rência na Europa.

Deputado do PS

O Partido 
Socialista é o 
partido que 

mais tem 
contribuído 

para essa aposta 
de valorização 

dos transportes 
públicos 

coletivos, 
desde logo em 

toda a Área 
Metropolitana 
de Lisboa e na 

Margem Sul em 
particular
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Desporto

Vitória vai construir Centro de Treinos 
no Kartódromo Internacional de Palmela

Depois de vários anos com a casa às 
costas, o Vitória FC deu agora um 
passo importante para melhorar a 
qualidade do trabalho a realizar no 
futuro pelas suas equipas de futebol 
profissional. O clube estabeleceu 
uma parceria com o Kartódromo 
Internacional de Palmela (KIP) que 
vai permitir construir um Centro de 
Treinos, cuja inauguração está pre-
vista para a próxima época.

O protocolo com o KIP é válido por 
oito anos e foi assinado e tornado 
público sexta-feira pelo clube da I 
Liga de futebol na sua página oficial. 
A obra, cujas previsões prevêem que 
verá a luz do dia já em 2020/21, está 
orçada em cerca os 300 mil euros, 
verba que, com a remodelação das 
infra-estruturas já existentes e o 
apoio do Kartódromo será suporta-
da em cerca de 100 mil euros pelo 
Vitória.

“O início das obras já arrancou e 
é expectável que a sua conclusão e 
respectiva inauguração aconteçam 
no decorrer da próxima temporada 

Ricardo Lopes Pereira

Parceria é válida 
por oito anos e tem 
orçamento de 300 mil 
euros

INAUGURAÇÃO PREVISTA PARA A PRÓXIMA ÉPOCA

DR

desportiva”, avança o clube que pla-
neia ter, além de um relvado natural 
com medidas oficiais, vários espaços 
adjacentes para treinos técnicos, bem 
como uma estrutura de apoio, com 
dois balneários (para jogadores e trei-
nadores), auditório, sauna, jacuzzi e 
ginásio. 

Paulo Gomes, eleito presidente dos 
sadinos em Janeiro de 2020, subli-
nhou a importância do momento 
em que teve ao seu lado Sérgio Ca-
sal, vice-presidente do clube, e os 
responsáveis do KIP, João Barroso e 
Ana Barroso. “Não tenho dúvidas de 
que este é um grande passo desde 
que chegámos ao Vitória. Face às 
conhecidas lacunas existentes nas 
infra-estruturas que possam dar su-
porte à estrutura profissional, este é 
um acontecimento muito importante 
para nós, pois vai permitir-nos cons-
truir o nosso complexo de treinos. 
Este novo espaço irá dar-nos outras 
possibilidades, poupando assim o 
relvado do nosso estádio”.

O empresário do KIP João Barroso, 
mais conhecido por João dos Potes, 
responsável pelas instalações na her-
dade de Algeruz, que distam cerca de 
10 quilómetros do Estádio do Bon-
fim, não escondeu a sua satisfação 
por poder ajudar o Vitória e a região. 
“Como alentejano que sou, já corri o 
mundo quase todo. No entanto, sem-

pre gostei muito de Setúbal e tive a 
felicidade de vir para aqui e conhecer 
estas gentes. Tenho todo o prazer e 
orgulho em ajudar o Vitória, que é o 
meu clube de opção. Gosto muito do 
clube, tenho todo o gosto de estar 
aqui com o presidente e estarei sem-
pre disponível para ajudar no que for 
preciso”.

Jovem Bruno Almeida                           
renova contrato
Sem revelar a duração do vínculo, 
o Vitória chegou a acordo para a 
renovação do contrato com Bruno 
Almeida, defesa de 19 anos, que 
representou a equipa de sub-23 na 
Liga Revelação. O jovem jogador não 
escondeu a sua satisfação pelo mo-
mento e revelou a ambição de chegar 
aos seniores. “Estou muito feliz. Esta 
renovação significa o reconhecimen-
to do meu trabalho e dedicação ao 
clube. Vou continuar a trabalhar forte 
para cimentar o lugar na equipa de 
sub-23 e conseguir chegar à equipa 
principal”.

Bruno Almeida avança assim para a 
terceira temporada no Vitória, depois 
de ter chegado ao Bonfim em 2018 
para integrar os juniores. “O Vitória é 
um clube especial. Só quem já vestiu 
esta camisola é que sabe o que é sen-
tir o apoio e o carinho de toda uma 
cidade”, referiu no sábado, quatro 
dias depois de o clube ter anunciado 
a renovação com o júnior Bruno Ven-
tura. Já esta temporada, também da 
formação, Hugo Neves e João Tomaz 
tinham assinado pelo clube num sinal 
da política de aposta na formação.

A um triunfo da vitória 500                  
no Bonfim
Entretanto, caso vença amanhã, no 
Estádio do Bonfim, o Rio Ave, o Vitó-
ria atinge a marca dos 500 triunfos 
em jogos realizados no escalão prin-
cipal na condição de anfitrião. Quer 
isto dizer que além de o jogo poder 
representar o reencontro com os 
triunfos no campeonato, nove jor-
nadas depois de o terem feito pela 
última vez, acrescenta o facto de a 
partida poder significar um marco 
histórico para os vitorianos que em 
1032 partidas realizadas em sua casa 
contabilizam 499 triunfos, 251 empa-
tes e 282 derrotas.

Desde que em 1934/35, Aníbal 
Rendas marcou, no extinto campo 
dos Arcos, o golo que valeu o triunfo 
(1-0) sobre o FC Porto, os setuba-
lenses celebraram muitos êxitos, a 
maioria no Bonfim, estádio que é a 
casa do Vitória desde 16 de Setembro 
de 1962, dia em que foi inaugurado. 
Antes, ainda no campo dos Arcos, em 
1957/58, a equipa atingiu a sua 100.ª 
vitória ao bater, por 5-2, o Caldas.

Já no Bonfim foram celebrados os 
triunfos número 200 (5-0 ao Barrei-
rense em 1972/73), 300 (2-0 ao V. 
Guimarães em 1983/84) e 400 (1-0 
ao Santa Clara em 1999/2000. Sem 
ganharem em Setúbal desde 14 de 
Dezembro 2019, dia em que Berto 
marcou na vitória (1-0) sobre o Aves, 
a equipa de Julio Velázquez, além de 
atingir a marca histórica do meio mi-
lhar de triunfos quer também inter-
romper um ciclo de nove jornadas 
que já levam sem ganhar na I Liga.

Sérgio Casal e Paulo Gomes, respectivamente 'vice' e presidente do Vitória, João Barroso e Ana Barroso, do KIP

Sadinos seguram Bruno Almeida, jovem promessa dos Sub-23

O SETUBALENSE
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na Costa de Caparica. A vítima 
mortal tinha 39 anos, era licenciado 
em educação física e filho dos 
proprietários de um conhecido 
restaurante na Charneca de 
Caparica.  Na sequência do 
trágico acidente, do qual resultou 
também um ferido, a direcção dos 

Pescadores da Costa de Caparica 
emitiu uma nota de pesar. “A toda 
a sua família, amigos chegados, e a 
todo o seu/nosso grupo e família no 
clube, os nossos Sentidos Pêsames. 
Fica a memória de alguém que dava 
tudo pelos seus miúdos, como ele 
costumava dizer”.

Treinador dos 
Pescadores da 
Caparica morre 
em acidente de 
viação

O treinador da equipa de Iniciados 
do Grupo Desportivo dos 
Pescadores da Costa de Caparica, 
Yannick Montoia, faleceu na noite 
do passado sábado, vítima de um 
acidente de viação (colisão frontal) 
que ocorreu na estrada florestal 
junto à saída da Praia do Castelo, 

“Os Amarelos” estão preparados para 
o arranque da nova época desportiva

O Grupo Desportivo “Os Amarelos”, 
medalha de honra da cidade de Setú-
bal, que se dedica à prática do futebol 
juvenil há 64 anos, está preparado 
para o arranque da nova época des-
portiva.

“Já temos tudo planeado”, disse a O 
SETUBALENSE o coordenador técni-
co do clube, Luís Gonçalves. “Se tudo 
correr como se espera e a Direcção-
-Geral da Saúde der luz verde para 
que algumas restrições possam ser 
levantadas, principalmente no que 
respeita ao número de atletas partici-
pantes no treino, pensamos começar 
o futebol de 11 na segunda ou terceira 
semana de Agosto e os escalões, do 
futebol de 7 para baixo, no início de 
Setembro, de modo a termos tempo 
para fazer as captações necessárias 
para concluir os diversos escalões. 
Depois, teremos os treinos de téc-
nica individual e as aulas de fitness 
outdoor, que são uma novidade no 
clube, que devem começar após as 
apresentações dos diversos escalões. 
De referir que estes serviços surgem 
com o objectivo de gerar mais uma 
fonte de rendimento e dar mais vida 
ao clube”. 

Neste momento ainda nada se sabe 
sobre o início da nova temporada mas 
isso não constitui grande obstáculo 
para o clube porque “aproveitámos 
as férias antecipadas para começar 
logo a trabalhar com vista à próxima 
época. As equipas técnicas já estão 
basicamente definidas, falta apenas 
preencher algumas vagas na parte 

José Pina

“Temos definido o 
plano de contingência 
consoante as 
condições existentes. 
Quando voltarmos, o 
regresso será feito em 
segurança”, garante o 
coordenador técnico 
Luís Gonçalves

FUTEBOL DE FORMAÇÃO

DR

médica. Só estamos à espera que 
chegue o timming certo para come-
çar”, realçou Luís Gonçalves.  

Quando houver luz verde para co-
meçar tem que haver condições não 
só a nível de segurança mas também 
a nível de instalações. Mas também 
neste caso não há qualquer tipo de 
problema. 

“Apesar das condições não serem 
as melhores em termos de balneá-
rios temos já definido o plano de 
contingência para o regresso à acti-
vidade. Está tudo pensado consoan-
te as condições existentes e quando 
voltarmos, o regresso será feito em 
segurança para todos, treinadores, 
jogadores e encarregados de educa-

ção”, garante o coordenador técnico 
da popular colectividade sadina. 

Na época passada o clube tinha 
quatro escalões de formação, que em 
números redondos davam um total 
de 80 jovens a praticar futebol mas 
na próxima época o objectivo passa 
por ter seis equipas e chegar aos 100 
atletas. “Quem se quiser juntar a nós 
é bem-vindo em qualquer escalão, 
estamos receptivos a receber todos 
e dispostos a integrá-los nesta famí-
lia”, realça Luís Gonçalves que tem 
algumas ideias que quer colocar em 
prática para angariar apoios para o 
clube. 

“Praticamente todo o orçamento 
do futebol de formação é sustentado 

pela mensalidade dos atletas, sendo 
os lanches e as inscrições suportados 
pelo clube. Os apoios que existiram 
no passado foram pontuais e a maio-
ria surgiu como forma de garantir os 
equipamentos de jogo. A partir da 
próxima época queremos implemen-
tar um plano de patrocínios que vão 
desde os 10€ por mês (o nível mais 
baixo) até aos 50€ (o nível mais al-
to). O objectivo consiste em obter o 
maior número de parceiros possível. 
Será importante não só em termos 
económicos mas também para as-
sociar um maior número de pessoas 
ao clube, ganhando ambas as partes 
mais visibilidade. Estes planos vão 
desde a publicidade online à publici-
dade nos equipamentos, no campo 
de futebol e até ao próprio naming 
dos diversos escalões”. 

Em relação aos objectivos para 
a nova época, o responsável pelo 
futebol de “Os Amarelos” diz que 
passam por “continuar a promover 
o desenvolvimento do clube e o fute-
bol de formação, de modo a garantir 
melhores condições e aumentar a sua 
visibilidade. Em termos desportivos 
queremos ser competitivos em todos 
os escalões para que os atletas pos-
sam evoluir. Aliás, este deveria ser o 
objectivo de todos os clubes no que 
ao futebol de formação diz respeito”.

Antes de concluir a nossa conversa 
Luís Gonçalves fez questão de referir 
que o Grupo Desportivo "Os Amare-
los" está a preparar tudo para “come-
çar a 100% no aspecto desportivo, de 
segurança, comunicação e também 
no aspecto social, que daqui para a 
frente será determinante. Queremos 
ser um bom exemplo para os bairros 
que representamos e, neste sentido, 
tentaremos levar a cabo diversas 
campanhas e angariações de modo 
a fazer chegar ajuda a quem mais 
precisa. O futuro joga-se de amarelo 
e azul”.

Sobre a actual situação de pande-
mia, o coordenador de “Os Amarelos” 
lamenta a foram súbita como tudo 
aconteceu e que levou à suspensão 
das competições. “Foi a decisão ne-
cessária e correctamente tomada por 
quem tinha essa responsabilidade”. 

Luís Gonçalves, coordenador técnico do GD Os Amarelos, anuncia aulas fitness outdoor que vão ser novidade este ano

Praticamente 
todo orçamento 
do futebol de 
formação é 
sustentado pela 
mensalidade dos 
atletas
Luís Gonçalves
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