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Abertura

Nos finais de 1918 a cidade de 
Setúbal foi atingida por uma 
epidemia de gripe que, em 
poucos meses, causou um mi-

lhar de mortos. Com a actual epidemia 
provocada pela Covid-19, este assunto 
volta a ser relevante para os setubalenses. 
Na origem da pandemia de 1918 estariam 
os milhares de chineses que, na Prima-
vera, vieram trabalhar para França para a 
abertura de trincheiras na I Guerra Mun-
dial. A pandemia ficou na história com o 
nome de gripe Espanhola. A explicação 
é simples. Como Espanha não entrou na 
Grande Guerra, a sua imprensa noticiava 
livremente a epidemia. Assim, em toda 
a Europa, ficou a sensação de que esta 
tinha uma grande expressão em Espanha 
e que daí se tinha espalhado pela Europa. 
Calcula-se que esta causou mais de 20 
milhões de mortos em todo o mundo e 
que apenas não atingiu a ilha de Santa 
Helena, situado no centro Sul do oceano 
Atlântico. A sua origem foi um vírus da 
gripe que teve a sua acção facilitada pelo 
estado geral de carências que havia no 
final da Grande Guerra. Note-se que, na 
época, os vírus ainda eram desconhecidos 
da comunidade médica, que atribuía aos 
"maus ares" a sua propagação. 

Em Portugal a epidemia começou na 
Primavera, de maneira benigna, mas, em 
finais de Agosto, por Vila Nova de Gaia 
entrou numa nova forma. Em apenas 
uma semana estava disseminada por 
todo o país. A este novo tipo de gripe o 
professor Ricardo Jorge denominou de 
gripe pneumónica, uma vez que originava 
complicações pulmonares que causavam 
a morte de quase todos os infectados. 

Um problema social grave foi o facto 
de a epidemia ser maligna nas idades dos 
20 aos 40 anos, o que causou, em muitos 
casos, a morte dos cônjuges, deixando os 
filhos órfãos. Também as crianças foram 
muito atingidas. Uma consequência ime-
diata foi a desorganização dos diversos 

A epidemia de gripe pneumónica 
em Setúbal em 1918

OPINIÃO

Alberto Pereira 

serviços públicos. As primeiras notícias 
sobre a gripe, em Setúbal, surgiram em 
Junho num artigo d’O Setubalense, quan-
do este escreveu que as análises médicas 
indicavam que esta era apenas uma sim-
ples gripe. Mas, nos finais de Setembro, 
foi publicada uma notícia sobre uma epi-
demia de gripe “bronco pneumónico” que 
afectava algumas povoações. No mês de 
Outubro, em Setúbal, enterraram-se 470 
pessoas. Houve, inclusive, um dia no qual 
se verificaram 30 enterros na cidade. Com 
uma mortalidade média nacional de 1% 
da população, aquele indicador alcançou 
o valor de 2,6%, sendo uma das cidades 
mais atingidas. Nos três meses principais 
morreram em Setúbal 1020 pessoas, 
quando “o normal” seria apenas de 250 
óbitos.

Imagine-se, a nível sociológico, o im-
pacto que tal mortalidade causou nos 
setubalenses. Como os enterros ultra-
passavam a dezena diária, as autoridades 
proibiram o acompanhamento musical 
dos funerais, assim como os toques dos 
sinos das igrejas para não alarmar a po-
pulação. Entretanto a censura militar aos 
jornais, vigente durante a Grande Guerra, 
também contribuiu para manter a popula-
ção afastada dos valores e impactos reais 
da pandemia.

 Uma das suas consequências, em 
Setúbal, foi a fundação do Orfanato 
Municipal, para albergar as dezenas de 
rapazes órfãos. As meninas já tinham o 
seu orfanato. Mas não foi uma epidemia 
"democrática". Quem vivia bem afastou-
-se das cidades, acabando por conseguir 
minimizar os efeitos sobre a sua família. 
Entre os milhares de mortos, salienta-se 
o pintor modernista Amadeu Souza Car-
doso, o promissor compositor e pianista 
António Fragoso, dois irmãos da fadista 
Amália Rodrigues e dois pastores de Fá-
tima, Jacinta e Francisco, a quem nem a 
protecção da Nª Sª de Fátima lhes valeu.
Entusiasta da cidade de Setúbal

Barulho dos 
motociclistas 
Sou francês por nacionalidade de 
origens familiares muito antigas. 
Escolhi refugiar-me em Portugal, não 
por razões fiscais, mas por desgosto 
ao meu país, aos seus habitantes e 
aos seus governantes. 
Escolhi Setúbal, que conhecia desde 
Julho de 1964, mais precisamente 
a Avenida dos Combatentes, em 
homenagem aos meus avós, que 
sofreram os quatro anos de guerra, 
e ao meu pai, que passou três anos 
e meio a enfrentar a segunda grande 
guerra. 
Não tenho glória pessoal por tudo 
isso, mas isso explica a minha anti-
patia pelos actuais "ecologistas" que 
provocam todos e são os primeiros 
a pedir guerra quando surge a opor-
tunidade. 
Não suporto a ecologia selectiva. Por 
outro lado, aprecio uma ecologia ac-
tiva e positiva. Por isso, quero elogiar 

Uma menina acabou por nascer no decorrer da tarde de terça-
feira, pelas 16h23, numa ambulância dos Bombeiros Mistos de 
Grândola, no momento em que era realizado o transporte da mãe 
para a maternidade do Hospital de São Bernardo, em Setúbal. De 
acordo com a notícia avançada na página da rede social Facebook 
da corporação, a bebé, que se vai chamar Maria Clara, acabou por 
nascer “ao quilómetro 48 da Auto-estrada 2”, com a ajuda dos 
profissionais “Renato Brito e Diana Ramos”.

O REPARO 

CARTAS DO LEITOR

Bebé nasce 
dentro de 
ambulância dos 
Bombeiros de 
Grândola

a Câmara Municipal de Setúbal, por 
ter desistido do herbicida e por cor-
tar as calçadas, o que é saudável e 
justo para os seres humanos e para 
os animais existentes na cidade e no 
Sado. Com toda a certeza, gostaria, 
ainda, que de futuro a autarquia co-
meçasse a proteger a sua população 
do barulho ensurdecedor dos moto-
ciclistas e outros ciclomotores. Sei 
que, infelizmente, é um problema 
nacional mas, durante os últimos 
dois meses de confinamento, os 
setubalenses não sofreram poluição 
de gases asfixiantes nem poluição 
sonora. 
Os pássaros apossaram-se dos es-
paços verdes da Avenida Luísa Todi, 
cantando como nunca antes, mas, 
assim que as restrições de trânsito 
foram relaxadas um pouco, imedia-
tamente os barulhos e os odores 
regressaram, de noite e de dia. 

Paul Louis Grand, Setúbal

DR

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua 
carta ou comentário para 
correiodoleitor@osetubalense.com, 
para a morada Travessa Gaspar 
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os 
750 caracteres e o jornal reserva-se o 
direito de seleccionar ou cortar. 
Não devolvemos originais.

  A qualidade e consolidação da Casa Ermelinda 
  Freitas, traduzida em prémios e consequente 

prestígio, tem um rosto: Leonor Freitas. Arrebatar 
pela segunda vez seguida, no Sommelier Wine 
Awards, em Inglaterra, o prémio de produtor europeu 
do ano eleva o nome da casa, da região e do País, num 
2020 que é já o melhor ano de sempre em distinções 
alcançadas (ver pág. 9).

A FIGURA
Leonor Freitas
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Específicas (NIAVE) de Setúbal. O 
homem foi detido no cumprimento 
de um mandado de detenção, 
no âmbito de uma investigação 
relacionada com violência 
doméstica, em que “é suspeito de 
agredir física e psicologicamente 
a sua mulher”, de 84 anos. Foi 

dado igualmente cumprimento 
a um mandado de busca, tendo 
sido apreendidos nove cartuchos 
de chumbo. Presente ao Tribunal 
Judicial de Setúbal, foram aplicadas 
ao suspeito as medidas de coacção 
de afastamento e proibição de 
contacto com a vítima.

Idoso de 89 
anos detido 
por violência 
doméstica

Um homem de 89 anos foi detido 
pela GNR por violência doméstica 
em Santo André, no concelho de 
Santiago do Cacém. Segundo o 
Comando Territorial de Setúbal da 
GNR, a detenção foi efectuada na 
segunda-feira, através do Núcleo 
de Investigação e Apoio a Vítimas 

Forcados estavam a 
organizar “protesto 
ordeiro, em silêncio” 
a favor da retoma 
das actividades 
tauromáquicas

MOITA

Forcados desconvocam protesto 
devido aos números da pandemia

A Associação Nacional de Grupos 
de Forcados (ANGF) desconvocou o 
protesto agendado para sábado em 
vários pontos do país, inclusive jun-
to às praças de touros de Alcochete, 
Moita e Montijo, contra as políticas do 
Governo para a tauromaquia, devido 
à pandemia de Covid-19.

Em comunicado enviado à agên-
cia Lusa, a ANGF explica que adiou 
o protesto que estava agendado, 
“pelo menos”, em 20 localidades de 
Portugal continental e nos Açores, 
devido à “realidade e aos números” 
da pandemia, que têm “piorado” nos 
últimos dias.

“Apesar de estarmos a ser injus-
tiçados e discriminados, queremos 
em primeiro lugar proteger os nossos 
concidadãos. Não queremos pôr em 
risco ninguém”, lê-se no documento.

A ANGF alerta, no entanto, que os 
agentes tauromáquicos não vão ficar 
“parados”, à espera de que a “ditadura 
do gosto” seja “ilegalmente imposta” 
pelo Governo.

“Assim e, não restando outra al-
ternativa, reagiremos pelos meios 
judiciais tidos por adequados à pro-
teção intransigente da nossa causa 
– cultura – pelo modo mais eficaz e 
célere, no cumprimento escrupulo-
so da lei, bem como na defesa da sua 
justa aplicação. E não vamos ficar por 
aqui”, acrescenta.

Face aos números de novas infe-
ções com o vírus da Covid-19 que as 
regiões de Lisboa e Vale do Tejo e 
Alentejo apresentam nesta altura, a 
ANGF decidiu “alterar a data” do pro-
testo, para “um dia o mais próximo 
possível”.

“Os portugueses contam connosco 
para lutar por esta expressão cultural 
tão nossa, tão portuguesa. Mas tam-
bém contam connosco no combate à 
pandemia, desde o início e até ao fim. 
E o Governo, para além da nossa soli-

DR

A Câmara da Moita, em reunião 
realizada na tarde desta quarta-
feira, aprovou uma moção, com 
uma abstenção do Bloco de 
Esquerda, onde apela ao Governo 
para a necessidade do regresso 
da actividade tauromáquica, 
nos concelhos onde a festa 
taurina tem sido, desde há muito, 
encarada como uma tradição, isto 
apesar de algumas sensibilidades 
existentes em relação a esta 
matéria.

De acordo com Rui Garcia, 
presidente da câmara municipal, 
o mesmo documento deverá 
agora vir ser aprovado em 
outros concelhos que integram 
a secção de municípios com 
esta actividade, pertencente 
à Associação Nacional de 

Aficción Câmara aprova moção que apoia 
regresso da actividade tauromáquica

Municípios Portugueses, no 
sentido de “ser tomada uma 
posição conjunta, que seja 
transmitida ao Governo, para 
que os espectáculos possam 
rapidamente acontecer”.

A moção recomenda à tutela, 
bem como à Direcção-Geral 
de Saúde, para que aprove “as 
regras justas de funcionamento 
dos espectáculos e dos 
equipamentos tauromáquicos, 
com vista à reabertura da 
actividade”, que considera ser 
“indispensável para minimizar 
os prejuízos causados aos 
profissionais do sector pela 
pandemia Covid-19”, e que 
seja reposta a “equidade na 
adopção de medidas para a 
área da cultura como um todo, 

dariedade no combate à pandemia, 
conta com a nossa luta pela forma dis-
criminatória como a tauromaquia tem 
sido tratada”, lê-se no comunicado.

A Direcção-Geral de Saúde (DGS) 

sem discriminação de qualquer 
expressão cultural”.

O documento lembra 
ainda que esta tradição “é 
reconhecidamente uma 
actividade cultural, estabelecida 
na lei portuguesa como parte 
integrante do património da 
cultura popular”, razão pela 
qual é “necessário que os 
espectáculos tauromáquicos 
tenham o mesmo tratamento 
que as outras actividades 
culturais, que já retomaram a 
sua actividade”, defende aquela 
edilidade, adiantando que a 
“proposta de ocupação de um 
terço da lotação das praças 
não é justa, com a agravante 
de algumas dessas serem em 
recintos fechados”. LG 

e a Inspecção-Geral das Atividades 
Culturais (IGAC) já apresentaram as 
medidas para a reabertura das praças 
de toiros, no âmbito da pandemia da 
Covid-19, mas o setor tauromáquico 

continua descontente com o plano 
traçado, principalmente, com as lo-
tações estipuladas para a realização 
dos espetáculos.
Lusa

COVID-19
Director da 
Secundária du 
Bocage aguarda 
orientações da 
ARSLVT

A Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) confir-
mou a O SETUBALENSE a “existência 
da infecção por Covid-19 na Escola 
Secundária du Bocage, em Setúbal” 
e garantiu que “a desinfecção do edi-
fício e o isolamento profilático dos 
contactos directos”, iriam ser garan-
tidos, de acordo com as orientações 
da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

No entanto, em declarações a O 
SETUBALENSE, sobre o ponto de 
situação na escola, o director, Pedro 
Gomes, “confirmou que o acesso a 
informação precisa da parte da ARS 
tem sido limitado” e que apenas são 
transmitidas “orientações genéricas”.

Pedro Gomes garante que, quan-
do tomou conhecimento de que uma 
aluna se encontrava infectada com 
Covid-19 entrou em contacto com a 
ARSLVT no sentido de saber “se de-
veria colocar funcionários e alunos em 
quarentena e se havia confirmação 
de mais casos”. No entanto, “apenas 
chegaram linhas orientadoras gerais e 
foi confirmado um caso”. E mesmo a 
desinfecção da escola confirmada ao 
jornal O SETUBALENSE pela ARSLVT 
era “desconhecida” de Pedro Gomes.

O director comenta que já fez che-
gar à ARSLVT um novo conjunto de 
questões sobre procedimentos a to-
mar, “mas até ao momento ainda não 
foi possível obter resposta”.

Os últimos dados divulgados pela 
DGS indicam que o distrito de Setúbal 
contabiliza 2 171 casos confirmados de 
Covid-19, mais 28 em relação a terça-
-feira. Almada é o concelho com mais 
infectados no distrito, estando com 
558 casos. No Seixal estão infectadas 
549 pessoas. Segue-se o Barreiro, com 
306 casos, e a Moita, que registou a 
maior subida de quarta-feira, com 
mais 8 casos, no total 253. Já o Mon-
tijo apresenta 156 casos. Por sua vez, 
Setúbal regista 165 casos, seguido de 
Sesimbra, que apresenta um total 
de 56 infectados (+1), e de Palmela, 
com 53 casos, enquanto Alcochete 
mantém os mesmos 28. Santiago do 
Cacém, mantém 21 infectados. E os 
concelhos com menos casos conti-
nuam a ser Grândola, com 11, Alcácer 
do Sal, com 9 e Sines com seis. A.M.V.
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Setúbal é exemplo na redução de riscos 
perante desastres naturais e pandemia 

As estratégias adoptadas pelo mu-
nicípio de Setúbal sobre redução de 
riscos de desastres e as medidas de 
ataque e contenção da pandemia Co-
vid-19 foram destacadas pela revista 
internacional “Geosciences”, uma 
publicação de referência na área da 
geociência.

A referência ao município surge no 
artigo científico intitulado “Constru-
ção de Cidades Resilientes: o caso de 
estudo de Setúbal – Portugal”. Texto 
que analisa a estratégia seguida no 
concelho para a redução de riscos de 
desastres naturais e as boas práticas 
de segurança em prol do quotidiano 
da população.

O mesmo conclui que Setúbal é um 
exemplo por ter “implementado uma 
variedade de medidas práticas e inova-
doras que poderiam ser utilizadas como 
modelo” para serem aplicadas noutros 
municípios portugueses e também em 
áreas urbanas de outros países.

Setúbal foi escolhida como caso de 
estudo devido à localização geográ-
fica, com praias, falésias instáveis e 
uma área urbana caracterizada, na 
sua maioria, por prédios antigos e 
estrutura industrial.

Um conjunto de fotografias que do-
cumentam o Plano Trabalho e Cultu-
ra, uma das acções do Serviço Cívico 
Estudantil, vão estar patentes a partir 
de 4 de Julho no Museu do Trabalho 
Michel Giacometti. Organizada pela 
Câmara de Setúbal, esta mostra re-
flecte o movimento que foi liderado 

Humberto Lameiras

As práticas inovadoras 
aplicadas no município 
são consideradas 
um modelo a seguir, 
destaca a “Geosciences” 

ARTIGO EM REVISTA CIENTÍFICA INTERNACIONAL 

DE 4 DE JULHO ATÉ SETEMBRO

DR

Explica a autarquia, em comu-
nicado, que a análise publicada na 
“Geosciences”, centra-se nos “qua-
tro principais desastres naturais 
mais propícios de afectar a região, 
concretamente deslizamentos de 
terras, inundações, terramotos e 
risco de tsunami”. É neste contexto 
que são apontadas, entre outras, “as 
práticas implementadas no território 

que envolvem a instalação de equipa-
mentos, como sinais de emergência e 
painéis electrónicos de divulgação de 
informação em tempo real”.

Sob responsabilidade técnica do 
Serviço Municipal de Protecção Civil e 
Bombeiros de Setúbal e científica de in-
vestigadores do Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território da Univer-
sidade de Lisboa e do Comité de Dados 

do Conselho Internacional de Ciência 
alemão, o artigo avalia ainda a estratégia 
do município perante a Covid-19.

Perante o controlo da propagação 
pandémica, este texto científico refere 
que as práticas adoptadas e a expe-
riência local “foram eficazes para miti-
gar o impacte do vírus” na população.

A “Geosciences” é uma revista in-
ternacional interdisciplinar de acesso 

aberto, especializada em geociência 
e ciência planetária e publicada onli-
ne, mensalmente, pela MDPI, editora 
académica de acesso livre sediada em 
Basileia, Suíça.

O artigo “Construção de Cidades 
Resilientes: o caso de estudo de Setú-
bal – Portugal”, pode ser consultado 
em https://www.mdpi.com/2076-
3263/10/6/243/htm

Mostra fotográfica sobre Plano Trabalho e Cultura no Museu Giacometti 

As estratégias de protecção da população definidas pela autarquia, colocam Setúbal no top das cidades resilientes 

pelo próprio etnomusicólogo francês 
Michel Giacometti. 

A revolução de 25 de Abril de 
1974 acabara de acontecer e 28 
mil jovens estudantes pretendiam 
candidatar-se à universidade, o que 
representava o dobro dos alunos 
em relação ao ano anterior, para 

aproximadamente 14 mil vagas.
Era então imperativo solucionar a 

impossibilidade de o ensino superior 
receber tantos estudantes e, a 30 de 
Maio de 1975, é criado o Serviço Cí-
vico Estudantil, que durou até 17 de 
Junho de 1977, com a normalização 
constitucional.

Uma das acções do Serviço Cívico 
Estudantil foi o Plano Trabalho e Cul-
tura, impulsionado e estruturado por 
Michel Giacometti, que veio a obter 
financiamento do Estado, municípios 
e da Fundação Calouste Gulbenkian.

É precisamente sobre este pro-
jecto que, a partir do próximo dia 4 

de Julho e até Setembro, no Museu 
do Trabalho Michel Giacometti, está 
patente uma exposição fotográfica, 
com perto de cinquenta películas, 
maioritariamente a preto e branco, 
que propõe ao visitante uma viagem 
até aos tempos do Plano Trabalho 
e Cultura.
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de vista e ideias para o próximo 
relatório mundial da UNESCO, a 
ser publicado em Novembro de 
2021, mais concretamente pela 
Comissão Internacional de alto 
nível de líderes de pensamento 
de diversos campos e diferentes 
regiões do mundo, que irá guiar 

as propostas não só da comunidade 
educativa mas da sociedade civil, 
governos, empresas e instituições.
A participação é feita através do 
preenchimento de um questionário 
com partilha de pontos de vista e 
de ideias, disponível em https://
en.unesco.org/futuresofeducation/

Comunidade 
educativa 
chamada a 
partilhar ideias 
com UNESCO

O município de Setúbal associou-se 
ao projecto da UNESCO “Futuros da 
Educação” e desafia a comunidade 
educativa a participar nesta 
iniciativa global sobre o futuro da 
educação. 
Pretende-se que sejam 
apresentados e partilhados pontos 

PUBLICIDADE

Francisco Alves Rito

Francisco Canelas 
assume objectivo de 
desenvolver instituição 
com 46 anos

PORTINHO DA ARRÁBIDA

Nova direcção do Lions de Setúbal quer 
clube no fórum das entidades sociais

O Lions Clube de Setúbal tem nova 
direcção, empossada na terça-feira 
à noite num jantar na Casa do Gaiato 
do Portinho da Arrábida, em Setúbal, 
com o objectivo principal de inscrever 
o clube no fórum das entidades locais 
da área social.

Francisco Canelas sucede a Luís 
Tavares da Silva, como presidente, e 
é acompanhado na direcção por Ma-
ria Aline Bragança (vice-presidente), 
Maria Augusta das Dores (secretária), 
Maria Silvina Pereira, Carlos Rodrigues 
(vogais) e Rosália Rodrigues (tesou-
reira), para um mandato de um ano.

O novo presidente do conselho fis-
cal é Délio Morgado, um nome muito 
conhecido em Setúbal pela ligação, 
de décadas, ao maior centro de re-
colha de análises clínicas da cidade. 

O papel social do Lions Clube de 
Setúbal, fundado em 1974, foi desta-
cado pelo vice-presidente da Câmara 
de Setúbal, que representou o muni-
cípio na cerimónia. 

“O trabalho para os outros e pelos 
outros é muito importante”, disse 
Manuel Pisco, que desejou aos novos 
dirigentes um “trabalho de continui-
dade no espírito de serviço”.

Após a tomada de posse, o novo 
presidente da instituição revelou 
a intenção de fazer representar o 
clube “no fórum de entidades locais 
que desenvolvam actividades na área 
Social”. Os outros principais compro-
missos de Francisco Canelas são con-

A nova direcção reconhece que o próximo mandato não será fácil devido aos condicionalismos da pandemia 

DR

REABERTURA

Autarquia 
‘testa’ 
segurança nos 
Tempos Livres 
As Actividades de Tempos Livres 
(ATL) que integram as escolas, rea-
brem na próxima segunda-feira. En-
tretanto a Câmara de Setúbal, através 
do vereador Ricardo Oliveira, titular 
do pelouro da Educação do municí-
pio, tem vindo a reunir com as direc-
ções destas actividades em estabe-
lecimentos do 1.º ciclo e respectivas 
direcções dos agrupamentos, para se 
inteirar das condições de segurança.

Segundo a autarquia, estas reuniões 
tiveram como objectivo definir “as me-
lhores soluções para dar resposta às ne-
cessidades das famílias no período das 
férias escolares, garantindo as condições 
de segurança adequadas às característi-
cas de cada estabelecimento de ensino”.

Estes encontros permitiram à Câ-
mara Municipal ficar a “conhecer as 
acções implementadas em cada ATL, 
confirmando a aplicação das directri-
zes de segurança e de saúde pública 
definidas pela Direção-Geral da Saú-
de, no que diz respeito, por exemplo, 
à limpeza e higienização dos espaços 
e dos objectos e à circulação de pes-
soas”, refere a autarquia.

No diálogo estabelecido com as di-
recções dos ATL e dos agrupamentos 
de escolas, o vereador Ricardo Oliveira 
“procurou conhecer, além dos planos 
de contingência e propostas de activi-
dades a desenvolver no regresso aos 
centros, as preocupações sentidas e as 
principais necessidades das famílias”.

Por parte da autarquia foi transmi-
tida a “preocupação, solidariedade e 
reiterou disponibilidade no quadro 
das suas competências”.

Inicialmente, a reabertura dos ATL 
estava programada para 1 de Junho, no 
mesmo dia em que voltaram a funcionar 
as instituições do pré-escolar e respecti-
vas actividades de apoio à família.  H.L.

tinuar a actividade de solidariedade 
social, criar um espaço de debate 
de assuntos de interesse público e 
promover o aumento do número de 
sócios.

"O mandato que se avizinha não 
será tarefa fácil. Os condicionalismos 
impostos pela pandemia resultante 
do Covid-19, obrigam-nos a reinven-
tar a nossa estratégia de servir”, con-
cluiu o novo responsável.

Francisco Canelas, de 62 anos, é ar-
quitecto e foi presidente do Centro 
de Formação Profissional de Setúbal.

A cerimónia contou com a presen-
ça de Nuno Ferrão, ex-Governador 
Distrital dos Lions e actual presidente 
do clube do Montijo.

A tomada de posse da nova 
equipa Lions ficou marcada 
pelo espírito gaiato. Não apenas 
pelo local e pela presença do 
padre Arcílio, mas também 
pela participação de rapazes 
da Casa. O momento musical 
esteve a cargo de um grupo dos 
meninos mais pequenos da Casa 
do Gaiato e a comida, elogiada 
por todos, foi confeccionada por 
Octávio, um cozinheiro gaiato, 
auxiliado por Natália Rezende.

Casa do Gaiato  Espírito de 
família marca cerimónia 

DR
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BREVES

Luís Geirinhas

Nuno Cavaco afirma 
que transportes 
públicos continuam 
a ser grande problema

PERÍODO DE DESCONFINAMENTO 

Autarca banheirense rejeita que número 
de infectados tenha crescido na freguesia

O presidente da União de Freguesias 
da Baixa da Banheira e Vale da Amo-
reira, Nuno Cavaco, afirma “estar mui-
to chateado com a Direcção-Geral de 
Saúde (DGS), porque não tivemos 25 
casos no concelho da Moita, no fim-
-de-semana passado, tendo todos 
nós acabado por ser colocados no 
mesmo pacote de freguesias onde 
não se respeitou as normas de segu-
rança recomendadas” no âmbito da 
pandemida Covid-19, questionando o 
tempo das actualizações do número 
de pessoas infectadas na região.

O autarca afirma ser “injusto” que a 
península seja incluída nas mesmas de-
cisões tomadas em relação à margem 
norte da Área Metropolitana de Lisboa, 
realçando que “haja um pouco de fal-
ta de coragem do Governo em dizer 
quais são os problemas”, que o mes-
mo considera estarem identificados, 
na sequência de muitos “transportes 
públicos lotados de pessoas que tra-
balham e até de casos que conheço de 
pessoas que chegaram de avião e que 
foram aqui colocadas”, precisou.

Nuno Cavaco alega que o concelho não teve 25 casos no fim-de-semana
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Nuno Cavaco salienta que “deve 
haver algum cuidado na divulgação 
dos casos” e que existe “algum opor-
tunismo político perante a margem 
sul”, acusa, tendo referido que a si-
tuação da península é bem melhor 
do que em algumas freguesias a norte 

do Tejo. “Muitos estabelecimentos 
comerciais continuam a ser afecta-
dos na sequência desta decisão de 
impor novas medidas de restrição”, 
devido aos ajuntamentos de pessoas, 
sobretudo de jovens, na zona norte 
da área metropolitana.

A Junta de Freguesia do 
Gaio-Rosário está a dar 
continuidade aos trabalhos 
de manutenção de diversos 
pontos daquela localidade 
ribeirinha do concelho da 
Moita, desta vez, junto à zona 
da praia fluvial. Uma iniciativa 
que a autarquia classifica ser 
“constante e dispendiosa”, 
mas “importante para a 
conservação da freguesia”. 
Recentemente, foram ainda 
colocados novos portões em 
ferro, nos sanitários públicos, 
também situados junto à 
praia, numa acção que tem 
por objectivo o “reforço da 
protecção deste espaço e 
evitar o uso indevido do 
mesmo”.

Este sábado a feira “Abra a 
Bagageira” realizar-se na 
marginal da vila da Moita, 
próxima ao Pavilhão Municipal 
de Exposições, entre as 10h00 
e as 18h00. As inscrições nesta 
iniciativa devem ser efectuadas 
através do e-mail pav.mun.
exposicoes@mail.cm-moita.
pt, com indicação dos dados 
pessoais “nome, morada, 
número de identificação fiscal 
e breve descrição dos artigos a 
expor”, informa a autarquia.

GAIO-ROSÁRIO
Trabalhos 
decorrem junto 
à praia fluvial

FIM-DE-SEMANA
“Abra a 
Bagageira” 
na Marginal

A Câmara Municipal da Moita deu início 
à 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”.

Além das bermas ao longo da ex-
-Estrada Nacional 11, após o desconfina-
mento foram já intervencionadas outras 
zonas como a Urbanização Casas São 
Lourenço, no Bairro Macho e na Urbani-

APELA AO CIVISMO

Limpeza de bermas prossegue até ao fim do Verão no concelho

zação Quinta da Bonita e Bairro Galego.
Entretanto a autarquia já confirmou 

que os trabalhos vão continuar ao lon-
go de todo o Verão, “de forma a dar 
resposta às necessidades de manuten-
ção destes espaços”. Motivo pelo qual 
é feito um apelo à população, para que 
mantenha limpo o espaço público, “utili-
zando correctamente os equipamentos 
de recolha de resíduos – papeleiras, con-
tentores e ecopontos –, pois só assim se 

conseguirá obter o resultado desejável”, 
defende a autarquia em nome de “um 
melhor ambiente urbano”.
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Apoio social tem vindo                       
a diminuir
Em relação àquela União de Fregue-
sias, onde os parques infantis con-
tinuam encerrados, Nuno Cavaco, 
adianta que conta animar as noites 
de Verão com algumas iniciativas ao 
ar livre, tais como sessões de cinema 
e espectáculos de música sobre ro-
das, à semelhança do que acontece 
na freguesia da Moita, mas “vamos 
continuar atentos à situação pandé-
mica”, assim como às medidas anun-
ciadas e definidas pelo Governo. 

“Neste momento, ainda não te-
mos muita vontade de fazer este 
tipo de eventos, porque ainda te-
mos algum trabalho causado pela 
Covid-19”, acrescentou, “dado que 
as freguesias da Baixa da Banheira e 
do Vale da Amoreira, que represen-
tam metade do concelho da Moita, 
continuam a ser os pontos mais afec-
tados no concelho, mas não muito”, 
assinalou.

No entanto, o presidente realça 
que, o que “temos verificado, é que 
os números de apoio social têm vin-
do a diminuir” nestas localidades, 
sendo que, “muitas pessoas cum-
priram com as recomendações da 
DGS, mesmo no caso do Mercado do 
Levante, que voltou recentemente a 
funcionar”. Na perspectiva do autar-
ca, estar “a adiar tudo por questões 
de medo e de precaução excessiva, 
pode levar a uma depressão colec-
tiva muito grande”, alertou.

DR

Corte de ervas 
já foi feito 
nas bermas 
da Nacional 11
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da reunião inclui um pedido 
de Renúncia de Mandato de 
Bárbara Andreia Gonçalves 
Dias; a apresentação do 
Relatório e Contas do ano 
de 2019; primeira revisão ao 
Orçamento e Grandes Opções 
do Plano (ratificação); e o 

debate sobre o empréstimo 
de médio/longo prazo para 
financiamento da Piscina 
Municipal da Moita (com a 
ratificação do processo de 
consulta às entidades bancárias). 
Em último lugar virá apreciação 
da actividade Municipal.

Assembleia 
Municipal 
reúne amanhã
e segunda-feira

As próximas sessões da 
Assembleia Municipal da 
Moita estão agendadas para 
os dias 26 e 29 de Junho, 
ambas pelas 21h00, no 
Auditório do Fórum Cultural 
José Manuel Figueiredo.
Amanhã, a Ordem do Dia 

Sede dos escuteiros pode ocupar antigo 
mercado abandonado há décadas

O antigo mercado da zona norte da 
Baixa da Banheira, situado na Rua 
dos Açores, e propriedade da Câma-
ra Municipal da Moita, tem estado 
votado ao abandono desde o seu 
encerramento, servindo de depó-
sito a alguns serviços de ambas as 
autarquias, desde a inauguração do 
novo equipamento na Rua do Ginásio. 
Em declarações a O SETUBALENSE, 
Nuno Cavaco, presidente da União de 
Freguesias da Baixa da Banheira e Va-
le da Amoreira, reconhece que aquela 
área continua “a ter alguns proble-
mas de manutenção e até algumas 
reclamações por parte dos morado-
res, mas o município tem estado em 
conversações com o Agrupamento 
de Escuteiros 371 para a cedência 
daquele lugar para a construção da 
sua nova sede”, revelou.

O autarca banheirense lembra que, 
com o actual período de desconfina-
mento do surto pandémico, “as coisas 
não têm corrido muito bem, o que é 
normal, mas temos ideias para uma 
nova utilização daquele espaço, algo 
que não se faz num dia, até porque 
estamos a falar de um edifício gran-

Até ao final deste mês está patente na 
Biblioteca Municipal Bento de Jesus 
Caraça a exposição “Margarida de Pa-
pelão”, de Paula Margarida Pimentel. E, 
até 31 de Julho, a Biblioteca Municipal 
de Alhos Vedros recebe a exposição 
de fotografia “Rostús y identidadi”, de 

Luís Geirinhas

Espaço do município, 
abandonado há 
algumas décadas, 
aguarda por nova 
utilização

BAIXA DA BANHEIRA

ARTISTAS LOCAIS
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de”, sublinha. O presidente recorda 
que há muitos anos atrás, a autarquia 
moitense chegou a receber uma pro-
posta da junta para ficar com o antigo 
mercado, para “ser utilizado como 
a Casa do Movimento Associativo 
tendo, nessa altura, o município ale-
gado que não existiam verbas para 
o efeito”.

Decorridas cerca de três décadas, 
o local tem sido objecto de “novas 
ideias, entre as quais, uma nossa pro-

posta de tornar aquele espaço num 
edifício destinado às colectividades”, 
com uma sala de reuniões, sala de en-
saios, entre outras valências, ou num 
equipamento de ringue, na medida 
que “temos vários pavilhões deste 
género na freguesia”.

Equipamento fechado está 
infestado de ratos
Alguns residentes daquela rua, 
uma das que estabelece ligação 

entre o parque ribeirinho e a fre-
guesia do Lavradio, no concelho 
do Barreiro, chegaram a queixar-se 
do facto daquele antigo mercado 
estar hoje “infestado de roedo-
res, mas a verdade é que a câmara 
vai realizando algumas acções de 
desinfecção no local”, acrescenta 
Nuno Cavaco. “Por vezes serve 
mesmo de armazém, na sequência 
do derrube de construções ou para 
a instalação de materiais ligados 

aos próprios serviços de limpeza 
da autarquia”, disse.

“Não me parece que aquilo pos-
sa ser resolvido em pouco tempo, 
porque será necessária a recupe-
ração do telhado, fazer as divisó-
rias no interior do edifício e poder 
passar a usar aquele lugar”, real-
çou, tendo reforçado a intenção 
do município, que está presente-
mente “em processo de cedência 
do espaço aos escuteiros”, frisou.

Bibliotecas recebem exposições de Paula Pimentel, Kuny Mendes e Vítor Moinhos

Antigo espaço do mercado da zona norte da Baixa da Banheira aguarda nova utilização

Kuny Mendes. Já a Biblioteca da Bai-
xa da Banheira apresenta a mostra de 
pintura “Imaginário”, de Vítor Moinhos.

A apresentação destas exposições 
simboliza o regresso à normalidade e a 
retoma da actividade no concelho, no 
entanto a autarquia recorda que, “cada 

Biblioteca tem uma lotação máxima no 
número de utilizadores”. Na Biblioteca 
Municipal da Moita a lotação máxima é 
de 25 utilizadores, a Biblioteca da Bai-
xa da Banheira pode receber até 10, a 
Biblioteca do Vale da Amoreira pode 
receber 17 utilizadores e a Biblioteca 

de Alhos Vedros apenas seis.
Também segundo as regras da 

Direcção-Geral de Saúde passou a ser 
obrigatório o uso de máscara no inte-
rior destes equipamentos. O acesso 
aos documentos está condicionado, 
devendo os mesmos ser requisitados 

juntos dos funcionários. Mas os jornais 
apenas podem ser consultados online.

O empréstimo de livros e outros docu-
mentos mantém-se preferencialmente 
por marcação telefónica ou por email. 
Para tal está disponibilizado um catálogo 
online em http://biblioteca.cm-moita.pt/.
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O SEU ESTABELECIMENTO
ESTÁ ABERTO

ANÚNCIE AQUI - 265 520 716

# 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

Utentes acusam Infraestruturas de Portugal de não 
assumir responsabilidade sobre a Linha do Sado

Desde o último atropelamento fer-
roviário ocorrido entre as estações 
da Baixa da Banheira e Alhos Vedros, 
que vitimou uma mulher de 47 anos, 
no dia 15 de Junho, utentes que via-
jam de comboio pela Linha do Sado 
têm demonstrado preocupação com 
aquilo que consideram ser, “um des-
respeito” por parte das populações, 
que atravessam a linha a pé e evitam 
as passagens aéreas. No entanto, a 
Comissão de Utentes de Transportes 
da Margem Sul (CUTS) aponta que 
a Infraestruturas de Portugal (IP) 
também é responsável por “manter 
a sinalética adequada nas estações e 
colocar barreiras no acesso à linha, se 
verificar que a segurança está em cau-
sa” e qualquer palavra em contrário “é 
igual a sacudir água do capote sobre 
as suas responsabilidades de manu-
tenção da segurança, nas estações e 
na linha ferroviária”.

Mas, em resposta a estes inciden-
tes, a IP considera que as autarquias 
também devem assumir um papel 
proactivo na formação cívica dos 
utentes.

Na manhã da passada terça-feira, 
enquanto aguardava pelo comboio na 
estação de Baixa da Banheira, Antónia 
Silva comentou a O SETUBALENSE 
que “quase todos dias” observa “várias 
pessoas a atravessarem a linha a pé, 
não raras vezes quando o comboio já 
está prestes a entrar na plataforma”.

Um “grave descuido com a segu-
rança pessoal de cada um”, comenta 

Ana Martins Ventura

Comissão de 
Utentes não aceita 
que IP coloque 
responsabilidade 
dos acidentes nas 
populações e autarquias

ESTAÇÕES VANDALIZADAS E SEM VIGILÂNCIA

O SETUBALENSE

Atravessamentos da linha em zonas proibidas são frequentes, com utentes a evitar elevadores vandalizados e escadas

conjunto que garantam a segurança 
dos utentes”.

Mas, no Barreiro, Rui Braga, ve-
reador responsável pela Divisão de 
Gestão, Reabilitação, Revitalização 
Urbana afirma que a autarquia “tem 
colocado como prioridade resolver 
todas as questões relacionadas com a 
segurança dos utentes, nas estações 
ferroviárias que se encontram dentro 
do território do concelho e, por isso, 
tem avançado com a resolução de 
“pontos negros de mobilidade na ci-
dade através de uma comissão criada 
ara esse efeito”, apesar de manter o 
diálogo com a IP sempre que neces-
sário.

IP quer autarquias com papel acti-
vo na formação cívica dos utentes
Em resposta a O SETUBALENSE 
sobre as questões levantadas pelos 
utentes a IP recorda que após a inter-
venção de modernização, realizada 
entre 2004 e 2009, entre Setúbal e 
o Barreiro foram “suprimidas todas 
as passagens de nível (PN) existentes 
e atravessamentos de nível nas esta-
ções (ATV)”, tendo sido implementa-
das “soluções desniveladas”, neste 
caso várias passagens aéreas, “que à 
data foram devidamente discutidas e 
acordadas com os municípios”.

No entanto, a empresa tem co-
nhecimento de que “apesar das so-
luções implementadas, verifica-se 
que os passageiros e munícipes da 
zona envolvente à Linha [do Sado] 
são muito indisciplinados e fazem 
tresspassing na via férrea apesar da 
proibição, vandalizando as vedações 
que a IP coloca ou repara”.

A par desta consideração a empre-
sa aponta ainda que “a mudança dos 
comportamentos só é possível com 
a actuação das Câmaras Municipais e 
Juntas de Freguesia junto das popula-
ções, estando a IP sempre disponível 
para colaborar”, sendo determinante 
“quebrar hábitos e refazer os circuitos 
de mobilidade dos peões”.

No dia 9 de Maio uma jovem de 15 
anos foi vítima de atropelamento 
ferroviário na estação Barreiro 
A e pouco mais de um mês 
depois, uma mulher de 47 anos 
também faleceu na sequência de 
um atropelamento ferroviário 
entre a Baixa da Banheira e Alhos 
Vedros.

Ambas situações são vistas 
pela Comissão de Utentes 

Segurança Dois atropelamentos 
ocorreram no espaço de um mês

de Transportes da Margem 
Sul (CUTS) com “grande 
preocupação” afirma Luísa 
Ramos. Para a CUTS é notório 
que a Infraestruturas de Portugal 
precisa de “actuar com medidas 
rápidas e mais eficazes, de modo 
a criar barreiras nas estações 
para garantir que não feitos 
atravessamentos em zonas 
indevidas”. 

também José Oliveira, reformado que 
reside nas imediações desta estação, 
no entanto, sem esquecer que “as 
avarias constantes nos elevadores, 
devido às vandalizações da estação, 
também não ajudam a outras esco-
lhas”. Assim como “a vigilância deve-
ria ser mais frequente, por parte de 
uma empresa de segurança”.

Na estação do Barreiro A, em pleno 
centro da cidade, os actos de vanda-
lismo também são “constantes e bem 
visíveis” e as reparações “tardam a 
chegar, assim como a limpeza e de-
sinfecção do espaço”, aponta  Luísa 
Alves, num dia que considera “estra-
nho” e de “excepção” por ver alguns 
funcionários ao serviço da Infraes-

truturas de Portugal a repararem lu-
minárias na escadaria da passagem 
aérea e a desinfectarem a máquina 
de venda de títulos.

“Espero que não se esqueçam do 
vidro em falta, há anos, logo quando 
chegamos ao cimo da escada, junto 
ao elevador. E que apenas tem uma 
rede a impedir que uma criança por 
ali passe”, recorda.

Nas Câmaras da Moita e Barreiro 
a firmação é unânime, com “dis-
ponibilidade para o diálogo com a 
Infraestruturas de Portugal”, mas 
reconhecem “deve ser responsável 
pelas situações”.

A Câmara da Moita, que tem no 
seu território as estações de Baixa da 
Banheira, Alhos Vedros e Penteado, 
considera “essencial” a manutenção 
dos espaços e a “criação de condições 
de segurança na Linha do Sado”. Po-
rém, alerta que estas acções “não são 
competências da autarquia”, deixan-
do, no entanto, a porta aberta para 
“dialogar e encontrar soluções em 
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VinhosO Mercado do Queijo, Pão e Vinho,  
que era para se realizar na Quinta 
do Anjo nos fins-de- semana de 
27 e 28 de Junho e 4 e 5 de Julho, 
foi cancelado. O anúncio foi feito 
ontem pela Câmara de Palmela. 
“No quadro dos últimos dados 
da pandemia, que orientam 

para a necessidade de reforçar 
a contenção da transmissão 
comunitária do vírus, a organização 
considera fundamental e prioritário 
a segurança e saúde pública”, disse 
a autarquia, que organiza o evento 
em conjunto com a Junta de Quinta 
do Anjo e a ARCOSAL. 

Palmela cancela 
Mercado do Queijo,
Pão e Vinho

Mário Rui Sobral 

Conquistou ainda
4 medalhas de ouro,
6 de prata e 2 de bronze 
no certame. Na mesma 
semana triunfou
em França

FEITO INÉDITO NO CONCURSO SOMMELIER WINE AWARDS

Casa Ermelinda Freitas faz história em Inglaterra
ao voltar a ser eleita  produtor europeu do ano

Em Inglaterra, Portugal deixou de ser 
sinónimo de qualidade apenas pelo 
futebol. Passou a sê-lo também pe-
los vinhos que produz. E a região de 
Setúbal, que já tinha e tem em José 
Mourinho um expoente máximo da 
representação lusa em terras de sua 
majestade, na bola, bem pode orgu-
lhar-se de ter juntado ao treinador 
sadino um outro embaixador que se 
distingue pela conquista, colocando a 
língua de Camões e o palato de Viriato 
a correr nas bocas britânicas – a Casa 
Ermelinda Freitas.

A produtora vitivinícola fez, re-
centemente, história naquele que já 
é considerado – apesar da sua tenra 
idade (apenas 14 anos, criado que foi 
em 2007) – o mais famoso concurso 
inglês de escanções: o Sommelier Wi-
ne Awards. Gerida por Leonor Freitas, 
a partir de Fernando Pó, Palmela, a 
Casa Ermelinda Freitas acaba de do-
brar o prestígio alcançado em 2019, 
ao ter sido eleita, pela segunda vez 
consecutiva, produtor europeu do 
ano no referido certame.

“É a primeira vez que esta dis-
tinção é atribuída duas vezes con-
secutivas a um produtor de vinhos 
tranquilos português. É uma distin-
ção máxima para a Casa Ermelinda 
Freitas, bem como para os vinhos 
portugueses”, realça a assessoria da 
administração da produtora vinícola,  
em comunicado.

O sucesso, porém, não conheceu 
confinamento a solo britânico e, na 
mesma semana, extravasou frontei-
ras. A Casa Ermelinda Freitas invadiu 
a França de Napoleão Bonaparte pa-
ra arrebatar o prémio mais alto atri-
buído pela Federação Internacional 
de Jornalistas de Vinhos e Bebidas 
Espirituosas (FIJEV), no Concurso 

PUBLICIDADECitadelle du Vin, em Bordéus. Saiu 
triunfante com o vinho “Vinha da 
Fonte Reserva 2016”. Mas brilhou 
mais. É que ao referido prémio ainda 
conseguiu juntar, no mesmo concur-
so, 12 medalhas: quatro de ouro, seis 
de prata e duas de bronze. Os nécta-
res “Dona Ermelinda Reserva Bran-
co 2018”, “Dona Ermelinda Reserva 
2017" e “Terras do Pó Castas (Syrah 
– Petit Verdot) 2018” conquistaram 
o brilho dourado (ouro). Tal como es-
tes, de resto, resplandeceu o vinho 
“Campos do Minho”, que constituiu 
“a grande novidade”, admite a mes-
ma fonte. Trata-se do “mais recente 
projecto da Casa Ermelinda Freitas 
no Norte, mais propriamente nos vi-
nhos verdes na Quinta do Minho”, 
que assim veio comprovar “o traba-
lho que está a ser desenvolvido” e 
a “qualidade destacada” que esses 
néctares apresentam. 

As medalhas de prata foram atri-
buídas aos vinhos “Dona Ermelinda 
Branco 2018”, “CEF Merlot Reserva 
2017”, “Vinha do Torrão Tinto 2019”, 
“Vinha do Torrão Reserva 2018”, “CEF 
Cabernet Sauvignon Reserva 2017” e 
“CEF Moscatel Roxo de Setúbal Su-
perior 2010”.

 Melhor ano de sempre
O fulgor com que a Casa Ermelinda 

Freitas começou por se fazer notar 
logo no arranque de 2020, estenden-
do-se a outras paragens, representa 
também um marco na história da 
produtora.

“Estamos perante o melhor ano 

de sempre no que toca a prémios e 
distinções. Nos primeiros três meses 
do ano, a Casa Ermelinda Freitas já 
obteve um total de 32 medalhas de 
ouro, 24 de prata, perfazendo um 
total de 56 medalhas”, vinca. 

A “marca” de Fernando Pó – que 
está a assinalar 100 Anos de “Vinhas 
& Vinhos” – destaca a conquista do 
prémio “Best Of Show Península 
de Setúbal”, que alcançou com o 
“Vinha do Torrão Reserva” no Con-
curso Mundus Vini 2020 – Edição 
Primavera. Mas também as três 
medalhas que arrancou na presti-

giada competição que ocorre em 
território que foi império de czares. 
Os vinhos “Vinha da Valentina Re-
serva Signature”, “Vinha do Fava 
Touriga Nacional 2018” e “Valoro-
so Chardonnay 2018” trouxeram 
do ProdExpo 2020, na Rússia, três 
distinções ProdExpo Star.

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

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

de balcão

Sector automóvel
(peças e acessórios)

contacto:
96 709 56 86

          Precisa-se M/F 
Para serviços de Manutenção

email:

campingvasco.gama2@gmail.com

Tel - 212362361

As previsões dos nossos 
responsáveis governa-
mentais, tem vindo a 
apontar para o cresci-

mento económico como sendo 
um argumento que justifique o 
aumento da despesa num país on-
de importa apresentar obra feita, 
nem que para isso seja preciso ir 
buscar impostos aos cidadãos que 
se vêm confrontados com peque-
nos aumentos no seu rendimento 
mensal, o qual é absorvido pelos 
impostos que traduzem no aumen-
to do custo de vida.
Portugal tem enormes potenciali-
dades de crescimento económico 
em vários setores da sociedade 
portuguesa, mas aqueles que nos 
dirigem, debatem-se com uma 
enorme falta de visão estratégica 
sobre investimentos onde a despe-
sa inicial pode ser geradora de con-

Despesa e receita

OPINIÃO

Américo Lourenço                 

tinua receita, sendo que este pode 
ser um dos grandes problemas do 
país, que é a falta de rentabilidade 
de alguns projectos de investimen-
to que apenas serviram interesses 
pontuais.
São muitos os exemplos de inves-
timentos feitos em Portugal sem 
que fosse devidamente analisada 
a sua rentabilidade, sendo que 
hoje é frequente cruzarmo-nos 
com investimentos votados ao 
abandono, que não cumpriram os 
objectivos, pelo que se poderá de-
preender que houve má gestão ou 
aproveitamento ilicito de financia-
mentos, pelo que é fácil concluir-
-se que a razão de um país pobre, 
é a despesa em investimentos que 
não geram receita.  

Vigilante no Porto de Sines

PUBLICIDADE
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Rua Jorge de Sousa, 8 | 2900-428 Setúbal
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Necrologia

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 23/06/2020

MÁRIO CARDOSO COELHO

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua irmã, cunhado 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.     

PUBLICIDADE
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DA REGIÃO

Necrologia

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

CASEIRA MARIA 
JOSÉ LUCAS TOMÉ

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Maria José Caseira Lucas Tomé. 
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.

(1955 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

ALBERTINA MARIA 
BATISTA DOS 
SANTOS PIO

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Maria Albertina Batista dos Santos Pio. A famí-
lia 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 condo-
lências. Mais se informa que se vai realizar missa de 
7º dia no dia 23/06/2020, terça feira pelas 18:30 
na Igreja da Nossa Senhora da Anunciada.

(1930 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

E
Missa de 7º Dia

Bloco ClínicoBloco Clínico



Uma carrinha todo-o-terreno 
é entregue, na sexta-feira, ao 
Hospital do Litoral Alentejano, 
em Santiago do Cacém, para 
aumentar a capacidade de resposta 
da Unidade Local de Saúde às 
necessidades da comunidade, 
incluindo o combate à covid-19.

A viatura foi oferecida por “várias 
empresas directamente ligadas ao 
Complexo Industrial, Logístico e 
Portuário de Sines”, revelou ontem 
a Administração dos Portos de Sines 
e do Algarve (APS).
A cerimónia está agendada 
para as 10:00 de sexta-feira, no 

Hospital do Litoral Alentejano, 
em Vila Nova de Santo André, 
Santiago do Cacém, estando 
prevista a presença do secretário 
de Estado Adjunto e da Defesa 
Nacional, Jorge Seguro Sanches, 
coordenador regional do combate 
à covid-19 no Alentejo.
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Região

“Este vai ser um 
excelente Verão no 
Litoral Alentejano”
Presidente do Turismo do Alentejo vê sinais animadores 
de retoma e acredita que a segurança sanitária vai fazer a 
diferença na procura 

Conhecido por fazer milhares 
de quilómetros, entre dezenas 
de municípios, o presidente da 
Entidade Regional de Turismo 
do Alentejo e Ribatejo (ERTAR), 
sente os efeitos da pandemia 
que paralisou o Turismo na 
rodagem dos últimos meses. 
Passou da frente do volante para 
a frente do ecrã com webinar 
atrás de webinar. A estratégia 
agora é mostrar a Portugal e ao 
mundo que há um lugar seguro 
para férias
Que época turística antevê para 
este Verão? 
Prevejo um excelente Verão. 
Diria mesmo um óptimo Verão.  
Os indicadores que tivemos 
dos recentes feriados alargados 
foram taxas de ocupação que 
rondaram os 100% da lotação 
possível. Não será por isso um 
ano idêntico ao anterior, porque 
a capacidade de ocupação não 
é mesma, nos alojamentos, na 
restauração, mas será um óptimo 
Verão porque sentimos que as 
pessoas procuram cada vez mais 
uma região como esta. Aliás, há 
dias tive num webinar com mais 
de 100 agências de viagens, e o 
que diziam era que no passado 
vendiam viagens para a República 
Dominicana, Brasil e México e 
que hoje, para esse tipo de turista 
português, a primeira região de 
procura é o Alentejo. 

Mas tem havido efeitos da 
pandemia.
Claro que houve. Fomos 
penalizados e todo o mundo foi 
penalizado do ponto de vista 
turístico. O sector esteve parado 
dois meses e meio, daí a nossa 
preocupação com a segurança 
sanitária, com a informação aos 
empresários, quer das linhas 
de crédito criadas e do lay-off, 
quer das medidas necessárias 
para que eles possam obter a 
certificação sanitária. Esse foi um 
esforço que a Entidade fez, de 
estar próximo dos empresários, 
no sentido de os informar. Até 
fizemos um webinar sobre 
a utilização das praias e das 

piscinas, para esclarecer muitos 
concessionários de praias e 
autarcas sobre as condições.
Tem avisado que as pandemias 
podem ter vindo para ficar. 
Como pode o turismo preparar-
se para isso? 
Eu não tenho dúvidas que 
o Alentejo e o Ribatejo têm 
um potencial enorme e 
vantagens competitivas no 
futuro relativamente às regiões 
mais urbanas, com maiores 
aglomerados. Aquilo que 
vai suceder é que o cidadão, 
nomeadamente, segmentos de 
mercado que nos interessam, 
vai procurar não as grandes 
metrópoles mas conhecer 

ENTREVISTA ANTÓNIO CEIA DA SILVA

zonas claramente como estas, 
de interior, com tranquilidade, 
ar puro e horizonte. Portanto, 
aqui nós temos imensos ganhos 
competitivos, embora, com a 
pandemia nunca se ganhe, todos 
perdemos com algo horrível, 
nomeadamente os óbitos e as 
doenças. Acho que a taxa de 
permanência vai subir. O turista 
deixa de vir dois dias para aqui, 
um dia ali, outro acolá, e, para sua 
segurança, passa a ficar alojado seis 
ou sete dias na mesma unidade, 
onde pode aproveitar para andar de 
bicicleta, caminhar e fazer roteiros 
culturais.
E de que forma isto alterou 
a estratégia do Turismo do 
Alentejo?
Tivemos que alterar a estratégia, 

Ceia da Silva quer fazer da segurança sanitária um dos atractivos do Alentejo
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A Rota da Cultura Avieira, que 
percorre o território envolvente 
aos rios Sado e Tejo, desde a 
Golegã e Rio maior, a norte, até 
Sines, passando por Alcácer 
do Sal, Santiago do Cacém e 
Grãndola, no distrito de Setúbal, 
é a mais recente oferta da 
Entidade de Turismo do 
Alentejo e Ribatejo.
O circuito, que inclui programas 
para três ou sete dias, com 
passeios de barco pelos rios, 
inspirados nos percursos feitos 
pelas antigas comunidades 
que se fixaram nestes 
territórios vindos da zona de 

Novo circuito  Rota da cultura avieira “vende” 
identidade dos rios Tejo e Sado 

Vieira de Leiria. Os avieiros, 
como escreveu Alves Redol, 
eram os migrantes dos anos 
50. Esta nova rota, que foi 
apresentada na semana passada 
no Escaroupim, Salvaterra de 
Magos, constitui, no dizer de 
ceia da silva, um “bom exemplo 
de preservação da identidade e 
da estruturação de um produto 
turístico”.
No Litoral Alentejano, os 
pontos mais fortes desta rota 
são os passeios de barco em 
Alcácer do Sal e o Cais Palafítico 
da Carrasqueira, no mesmo 
concelho. 

a segurança sanitária é hoje um 
eixo que nós não pensávamos 
quando preparámos o plano 
de atividades, em Julho do ano 
passado. Agora tem que ser uma 
prioridade da nossa intervenção, 
temos que sempre lutar para que 
este seja considerado um destino 
de seguro, conhecido lá fora como 
“free-covid”. Para nós a segurança 
é muito relevante do ponto de vista 
promocional.
Como está a ser retoma? 
Está a ser boa, pelos motivos que 
lhe referi. Aquilo que sentimos 
por parte dos empresários é 
que há muitas reservas já para o 
Verão e que o futuro, pelo menos 
até Outubro, poderá ser à volta 
do turista português. O turismo 
interno pode ser muitíssimo 

bom para o sector, para esta 
região, para o Litoral Alentejano. 
Embora, repito, depois de 
Outubro, vamos necessitar do 
turismo estrangeiro porque o 
português só pode vir ao fim-de-
semana.
Agora tem que ser feita sempre 
uma gestão ao momento porque 
não sabemos o que é que virá aí 
em termos deste surto. Há pouco 
dava o exemplo de Lagos, que 
afecta automaticamente toda a 
zona do Algarve. Isto tem de ser 
gerido ao momento, em gestão 
de crise, mas, de qualquer das 
formas, as expectativas são de 
um Verão excelente, que será um 
dos melhores de sempre, dentro 
dos condicionalismos da taxa de 
ocupação possível.
A região tem condições e ideias 
para tentar aproveitar alguma 
oportunidade gerada pela crise?  
Não tenha dúvidas. Tenho feito 
reuniões com vários empresários, 
alguns de grandes cadeias 
internacionais que não têm 
nenhum hotel em Portugal, que 
vão investir na região, em hotéis, 
pelos motivos, exactamente, 
deste destino ser uma zona 
tranquila, com paz. Vão investir 
aqui em detrimento de outras 
regiões. Há três meses investiriam 
em grandes metrópoles, agora 
investem em zonas como esta, 
mais de interior e de baixa 
densidade.

A taxa de 
permanência 
vai subir. 
O turista passa 
a ficar alojado 
6 ou 7 dias na 
mesma unidade 
Ceia da Silva

O mundo está a começar a 
perceber os perigos de 
ter milhões de crianças 
fora das escolas. Em todo 

o mundo houve 1.6 biliões milhões de 
crianças e jovens afastados da esco-
la pela pandemia. 95% das crianças 
do mundo ficaram mais expostas à 
pobreza, às desigualdades e a reali-
dades extremas.

Em Portugal ainda não conhece-
mos os efeitos sociais e pedagógicos 
do encerramento das escolas e do en-
sino à distância. Não há estatísticas 
oficiais mas num questionário do Ob-
servatório de Políticas de Educação 
e Formação, ⅔ consideraram que o 
encerramento das escolas prejudi-
cou a igualdade de oportunidades de 
acesso à educação. Essa é também a 
conclusão de um inquérito da FEN-
PROF, que acrescenta que a meio de 
maio mais de metade dos professores 
ainda não tinha conseguido contactar 
os alunos.

A geração dos nativos digitais es-
tá sujeita às mesmas desigualdades 
sociais que condicionam o acesso à 
educação. E quanto mais tempo as 
crianças passam afastadas das es-
colas, mais riscos existem para o seu 
desenvolvimento pessoal e para o 
progresso coletivo do país. 

Abandono escolar, pior alimenta-
ção, agravamento de problemas de 
saúde mental, menor acesso à saúde 
e a acompanhamento especializado, 
menor acompanhamento das crianças 
com necessidades educativas espe-
ciais, violência doméstica ou a simples 
falta de interação com os colegas, tudo 
isto são consequências de se fechar 
as crianças em casa. É evidente que 
quem sofre mais são aquelas que vi-
vem em mundos mais pobres, mais 
pequenos ou mais assustadores, mas 
todas as crianças precisam da escola 
para se fazerem gente.

A escola pública não é apenas 
um espaço onde se vai ensinar ou 
aprender os conteúdos letivos. É um 
instrumento essencial de justiça so-
cial, que deve responder a todos por 
igual e não pode deixar ninguém pa-

O país precisa de um plano
para o regresso às aulas

OPINIÃO

Joana Mortágua

COVID19, é que o ensino à distância 
pode ser considerado como uma so-
lução temporária e de emergência. 
Foi o que aconteceu no nosso país: 
uma resposta de emergência graças 
ao esforço coletivo dos professores, 
pais e alunos. Com dificuldades, com 
criatividade porque não tiveram a for-
mação que deviam ter tido, com o seu 
próprio dinheiro e os seus computa-
dores, porque as escolas não tinham - 
e continuam a não ter - equipamento 
informático. 

Ter orgulho na escola pública não 
é ignorar os problemas, nem os ape-
los de quem a constrói todos os dias. 
Como o desta professora do 2º ciclo 
que deixou um testemunho no site 
escolapublica.pt: 

“Estamos a perder os alunos com 
mais dificuldades e de meios mais 
desfavorecidos ou mais desacompa-
nhados face às condições de traba-
lho dos pais. Para nós, professores, 
a frustração é grande e o sentimento 
de impotência é esmagador. O tra-
balho é absolutamente insuportável. 
Exaustão e depressão, computado-
res a avariar em virtude de utilização 
excessiva, tendinite e contraturas 
musculares”.

Foi com consciência destas difi-
culdades que o Bloco de Esquerda 
tomou uma posição clara pelo re-
gresso às aulas e apresentou duas 
propostas para tornar esse desafio 
possível em tempos de pandemia: 
a redução do número de alunos por 
turma para permitir o afastamento 
social; e o investimento em recursos 
humanos para acompanhar todos 
os alunos que precisam, permitir o 
desdobramento de turmas e garantir 
a desinfecção e limpeza das escolas 
as escolas.

Mesmo sem um plano próprio que 
possa defender, o PS alinhou com a 
direita para chumbar esta proposta. 
Perante todas as dúvidas sobre as in-
tenções do Governo, fica apenas uma 
certeza: O país precisa de um plano 
para o regresso às aulas

Deputada do Bloco de Esquerda

Quanto mais 
tempo as 

crianças passam 
afastadas das 
escolas, mais 

riscos existem 
para o seu 

desenvolvimento 
e para o 

progresso
do país

ra trás. E é precisamente isso que faz 
dela um dos pilares do Estado Social 
no nosso país.

Só em situações extremas, como 
o confinamento geral imposto pelo 
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Francisco Alves Rito (Texto)

Carrinha todo-o-
terreno oferecida 
ao hospital do 
Litoral Alentejano
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Desporto

“Vitória sofre de défice de concentração 
depois do período de isolamento”

Há 10 jornadas sem vencer na I Liga, é 
evidente para todos que o Vitória FC 
atravessa a sua pior fase na presente 
época. Na opinião do treinador Julio 
Velázquez, que viu anteontem a sua 
equipa perder por 1-2 na recepção ao 
Rio Ave, o momento actual agravou-
-se após a paragem de quase três 
meses na competição devido à pan-
demia da Covid-19.

“Somos uma das equipas que 
têm sofrido défice de concentração 
depois do período de isolamento. 
Aconteceu na primeira parte con-
tra o Marítimo [empate 1-1], aos 87 
minutos contra o Santa Clara [altura 
em que a equipa permitiu o empate 
2-2] e no outro dia contra o Boavista 
[derrota por 3-1 num jogo que os sa-
dinos dominaram, mas pecaram na 
finalização] ”, lembrou após o duelo 
com o Rio Ave.

O técnico espanhol, que considera 
que o défice de concentração não é 
um fenómeno exclusivo do Vitória, 
confessa ter dificuldades em perce-
ber o fenómeno. “Esse défice não se 
passa só na nossa equipa. Não acon-
tece em todas, mas em muitas. São 
situações particulares e acho que o 
contexto está a influenciar mais umas 
equipas do que outras. E ao Vitória 
está. Porquê? Se eu soubesse… Va-
mos tentar corrigir isso”, disse.

Ricardo Lopes Pereira

Sadinos somam 
dois empates e duas 
derrotas após o 
reatamento da I Liga

TREINADOR JULIO VELÁZQUEZ NÃO TEM DÚVIDAS

ARSÉNIO FRANCO

Apesar do momento difícil, Júlio Ve-
lázquez não poupa elogios ao grupo 
de trabalho e mostra-se optimista no 
futuro. “Tenho de destacar o traba-
lho e o compromisso. Isso não falta. 
A equipa trabalha bem, tem compro-
misso, mas estamos com um défice 
de atenção depois do período de iso-
lamento e isso está a custar-nos caro”.

E acrescenta: “Há que levantar a 
cabeça, continuar e focarmo-nos ao 
máximo. Manter o que de bom temos 
feito e corrigir os erros de concentra-
ção que nos têm custado caro. Esta 
equipa podia estar claramente com os 
pontos suficientes para a manutenção. 
Pelo trabalho que fazemos, por jogar-
mos sempre para ganhar, mesmo com 
o orçamento mais baixo, e com qua-

lidade, podíamos ter perfeitamente 
34 ou 35 pontos [equipa soma 30]”.

Sobre o encontro que ditou o de-
saire com o Rio Ave, o timoneiro dos 
sadinos frisa que vários episódios con-
tribuíram para o resultado. “Para mim, 
o momento determinante do jogo foi 
o empate. Foi um jogo difícil perante 
uma equipa de muita qualidade. Está-
vamos bem estruturados e compac-
tos, a evitar que eles entrassem por 
dentro. Fizemos o mais difícil, que era 
adiantarmo-nos no marcador e logo 
depois sofremos o empate”.

Ao empate sofrido dois minutos 
depois do 1-0 de Guedes, há a juntar 
outros capítulos. “Aconteceram duas 
situações que não são fáceis. Trocar o 
guarda-redes [Makaridze saiu com uma 

indisposição] e estrear um deles [Lucas 
Paes], e ficar com um a menos durante 
quase toda a segunda parte [Zequinha 
expulso aos 54 minutos]. Não vi ainda o 
lance, mas acho que é uma bola dividi-
da e não há intenção de fazer mal. Mas 
ficámos com um a menos, e equipa faz 
uma mudança e fica bem estruturada. 
Aguentou e sofreu o golo que sofreu”.

Artur Jorge não esconde
preocupação

O defesa Artur Jorge não esconde 
preocupação com o actual momen-
to da equipa. “Qualquer equipa que 
não vence há 10 jogos tem de estar 
preocupada. Temos de nos focar, te-
mos de corrigir para alcançar o nosso 
objectivo o mais rápido possível”, vin-

cou, admitindo os erros cometidos 
na partida com os vila-condenses. 
“Sofremos o golo logo após termos 
marcado e depois a expulsão ainda 
veio complicar mais a nossa vida”.

Após a folga de ontem, o plantel 
começa hoje, a partir das 10 horas, 
no Bonfim, a preparar a partida de 
terça-feira no reduto do V. Guima-
rães. O treinador Julio Velázquez 
já sabe que terá duas baixas no 
duelo da 29.ª jornada: o guarda-
-redes Makaridze – que sentiu uma 
indisposição e foi substituído pelo 
estreante Lucas Paes – viu o quinto 
cartão amarelo e vai cumprir castigo, 
tal como Zequinha, avançado que 
foi expulso e não viaja com a equipa 
para a Cidade-Berço.

Treinador, que passa a sua pior fase desde que chegou ao Vitória, considera que a falta de concentração é comum a várias equipas 

O avançado Zequinha foi suspen-
so por três encontros, depois de 
ter sido expulso frente ao Rio Ave, 
anunciou ontem o Conselho de Dis-

ciplina (CD) da Federação Portu-
guesa de Futebol (FPF). O jogador 
foi expulso aos 53 minutos, após 
uma falta violenta sobre um adver-

sário. O CD da FPF decidiu punir 
Zequinha com um jogo de suspen-
são pela infracção, ao qual acres-
centou mais dois por insultos ao 

árbitro e ao quarto árbitro. “És um 
filho da p...!”, disse ao árbitro Vítor 
Ferreira, segundo o comunicado 
do organismo. Ao passar junto do 

quarto árbitro, voltou a proferir 
mais insultos: “Vai para a p... que te 
pariu, és um filho da p...”, escreveu 
o juiz e Braga no relatório.

CASTIGO

Zequinha suspenso por três encontros devido a falta e insultos 
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ser o treinador da equipa principal, 
Carlos Mendão e Fábio Semedo 
serão seus adjuntos, Laurentino 
Cruz o treinador de guarda-redes 
e Valdo desempenhará as funções 
de director desportivo. Dentro 
em breve será divulgado o corpo 
técnico da equipa B que terá como 

principal objectivo a promoção de 
jovens talentos ao plantel principal 
(Equipa A). “Este espaço permitirá 
aos nossos atletas continuarem 
a desenvolver todas as suas 
potencialidades num contexto 
competitivo ajustado”, referem os 
setubalenses. 

Tiago Raposo 
continua como 
treinador do 
Comércio 
Indústria

O União Futebol Comércio Indústria, 
que na próxima temporada 
vai entrar nas competições da 
Associação de Futebol de Setúbal 
com duas equipas seniores, 
já anunciou a composição da 
estrutura técnica da formação 
principal.Tiago Raposo continua a 

ALMADA AC
António Santos 
comanda equipa 
sénior no ataque 
à 1.ª Divisão 
Nacional

António Santos continua a exercer 
as funções de treinador principal da 
equipa de andebol sénior do Almada 
Atlético Clube com o objectivo de dar 
sequência ao excelente trabalho de-
senvolvido ao longo das últimas duas 
épocas e meia.

No momento de celebrar o acordo, 
o clube deixou uma palavra de agra-
decimento e reconhecimento pelo 
trabalho efectuado e desejou a toda 
a equipa felicidade e sucessos para 
os desafios desta nova época, que 
se iniciará provavelmente na última 
semana de Agosto, com a participa-
ção da equipa na liguilha de acesso ao 
campeonato nacional da 1.ª divisão, 
juntamente com o Póvoa Andebol 
Clube e a Sanjoanense. 

Na equipa de juniores o treinador 
vai ser João Salavessa. Com uma lon-
ga história e vínculo ao clube, terá 
a missão de comandar a equipa pe-
rante um novo modelo competiti-
vo, com uma primeira fase regional, 
imposta pela Federação de Andebol 
de Portugal, devido aos efeitos da 
pandemia.

Bruno Pires vai ficar com a respon-
sabilidade de orienta a equipa de ju-
venis. Ex-atleta e treinador dos es-
calões de formação desde há alguns 
anos, terá a seu comando atletas que 
conhece bem e em plena articulação 
com os treinadores dos escalões de 
formação, que o irão também coad-
juvar. À semelhança do que acontece 
nas provas de juniores, também aqui 
o modelo competitivo vai sofrer alte-
rações, como resposta às circunstân-
cias actuais.

As competições dos escalões de 
juvenis e juniores deverão ter o seu 
início em Outubro.

José Pina 

João Salavessa vai ser 
o treinador dos juniores 
e Bruno Pires orienta 
a equipa de juvenis

O União Futebol Clube Moitense con-
tinua empenhado na construção do 
seu plantel para a nova época des-
portiva que vai contar com quatro 
jogadores da equipa de juniores que 
foi promovida à 1.ª Divisão Distrital: 
Futuro Tchuda, Pedro Oliveira, Mar-
tinho Freitas e Tiago Nunes.

O clube que já havia anunciado dois 
reforços, Djá (ex-Comércio Indústria) 
e Filipe Maia (ex-Alcacerense) para 
além da continuidade e Patrick Mo-
reira, Diogo Amieiro e Fábio Silva, 
chegou agora a acordo com Guilher-
me Marques, Bruno Santos, João Pal-

MOITENSE APRESENTA MAIS JOGADORES

Duas contratações, quatro promoções e onze renovações

ma, Vavá, Bernardo Marques, Assane 
Baldé, João Aiveca e Ary para novo 
vínculo ao clube.

Feitas as contas são neste mo-
mento 17 os jogadores que já se 
comprometeram com o clube mais 
representativo do concelho da Moi-
ta para a temporada de 2020 / 2021, 
notando-se entretanto a ausência de 
guarda-redes, situação que está a ser 
devidamente tratada pelos dirigentes 
e pelo corpo técnico.

Diogo Amieiro, Fábio Silva, Gui-
lherme Marques, Bernardo Marques, 
João Aiveca (defesas); Futuro Tchuda 

(ex-Júnior), Bruno Santos, João Pal-
ma, Vavá, Assane Baldé (médios); 
Patrick Moreira, Filipe Maia (ex-Alca-
cerense), Djá (ex-Comércio Indústria) 
e Ary, são os jogadores que integram 
neste momento o plantel que ainda 
se encontra com alguns lugares em 
aberto. 

No momento da renovação do con-
trato os jogadores deixaram algumas 
mensagens aos adeptos: 

“Idade é um número, irei conti-
nuar a marcar a diferença”, disse 
Ary; “Sozinho poderia ir mais rápido, 
mas todos juntos vamos mais longe”, 

afirmou João Aiveca; “Por mais que 
seja difícil, nunca deixes de tentar”, 
referiu Assane Baldé; “O que não nos 
mata, torna-nos mais fortes”, deixou 
escapar Bernardo Marques; “Posso 
aceitar o fracasso mas não posso 
aceitar não tentar”, salientou Vavá; 
“Estou onde sou feliz e estou pronto 
a ajudar” afirmou João Palma; “Difi-
culdades preparam pessoas comuns 
para destinos extraordinários”, real-
çou Bruno Santos; “O talento vence 
jogos, o trabalho em equipa vence 
campeonatos”, disse com convicção 
Guilherme Marques. J.P.

 

José Pina

Reactivar os escalões 
de formação, iniciar 
processo de certificação 
e melhorar as infra- 
-estruturas são os 
grandes objectivos mais 
próximos

MANUEL COUTO PRESIDENTE DO MONTE DE CAPARICA

“Queremos fazer do clube uma força 
desportiva e humana respeitada”

O Monte de Caparica Atlético Clu-
be completou no dia 25 de Maio, 87 
anos de vida, e o presidente da direc-
ção Manuel Couto, aproveitou para 
deixar uma palavra aos associados 
e adeptos do clube.

O presente é o que mais interessa 
mas nestas alturas é também mo-
mento para recordar a sua história e 
agradecer a todos aqueles que fize-
ram parte dela ao longo dos tempos, 
bem como pensar no futuro.

E foi exactamente com o futuro 
em perspectiva que o presidente, 
Manuel Couto, falou dos projectos 
e objectivos que pretende alcançar 
nos tempos mais próximos.

“Como um dos principais objecti-
vos a desenvolver este ano despor-
tivo, surge o propósito do Monte 

Clube pretende reactivar equipas de formação em vários escalões

DR

indispensáveis para que todos se 
sintam mais confortáveis no clube”, 
referiu.

“Com os olhos postos no futuro, 
cientes daquilo que somos no pre-
sente e do que fomos no passado é 
com a mais profunda gratidão que 
prometo aos sócios, amigos e simpa-
tizantes do Monte de Caparica que 
de tudo farei para que a gente desta 
terra sinta orgulho pelo clube. Com 
união, paixão, seriedade, empenho, 
transparência e competência, vamos 

fazer do Monte de Caparica uma for-
ça desportiva e humana respeitada e 
incontornável no plano desportivo e 
social”, fez questão de salientar Ma-
nuel Couto.

Entretanto, anunciada foi também 
a equipa técnica que vai orientar o 
clube no Campeonato Distrital da 
2.ª Divisão. António Mendes, ex-
-treinador dos juvenis do Ginásio de 
Corroios, será o treinador principal e 
Patrícia Campos e Tiago Mendes os 
treinadores adjuntos.

de Caparica Atlético Clube iniciar o 
processo de certificação do clube 
como uma Entidade Formadora no 
âmbito da certificação UEFA. Outra 
meta que o Monte de Caparica de-
seja alcançar é reactivar as equipas 
de formação, em vários escalões. No 
que se refere às infra-estruturas, em 
colaboração com a Câmara Municipal 
de Almada e Junta de Freguesia de 
Caparica, encontra-se em estudo os 
melhoramentos nas nossas instala-
ções, de modo a criar as condições 

António 
Mendes, 
ex-treinador 
dos juvenis 
do Ginásio de 
Corroios, será 
o treinador e 
Patrícia Campos 
e Tiago Mendes 
os adjuntos



021:28 ~ 3.3 m ~ Preia-mar 
07:42 ~ 0.6 m ~ Baixa-mar 
13:58 ~ 3.4 m ~ Preia-mar 
20:05 ~ 0.97m ~ Baixa-marSE
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DA00:59 ~ 3.2 m ~ Preia-mar 

07:14 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar 
13:29 ~ 3.3 m ~ Preia-mar 
19:36 ~ 1.0 m ~ Baixa-mar

01:01 ~ 3.2 m ~ Preia-mar 
07:17 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar 
13:32 ~ 3.3 m ~ Preia-mar 
19:40 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar

01:42 ~ 3.6 m ~ Preia-mar 
07:35 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar 
14:143 ~ 3.7 m ~ Preia-mar 
19:58 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar
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