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Abertura

Mário Rui Sobral

O corpo vai estar às 
14h00 na Capela da 
Quinta da Lomba, de 
onde sairá, pelas 16h30, 
para o crematório da 
Quinta do Conde

GNR DO POSTO DO MONTIJO FALECEU NO DIA DO ANIVERSÁRIO

Funeral de Bruno Curato 
realiza-se esta tarde com 
honras militares

As cerimónias fúnebres de Bruno 
Curato, 24 anos, residente no Bar-
reiro, que cumpria serviço no posto 
militar do Montijo da GNR, realizam-
-se hoje.

O corpo do jovem – que faleceu 
na passada terça-feira, vítima de um 
acidente ao Km 26 na A33 quando 
seguia de mota, no sentido Moita-
-Montijo – vai estar a partir das 14h00 
na Capela de Quinta da Lomba (Bar-
reiro), de onde sairá, pelas 16h30, pa-
ra o crematório da Quinta do Conde 
(Sesimbra).

O SETUBALENSE sabe que serão 
prestadas honras militares, com a 
presença de camaradas quer na ca-
pela quer no cemitério da Quinta do 
Conde.

A perda causou profunda conster-
nação naquela força militar. Sobretu-
do junto daqueles que conheciam ou 
prestavam serviço com o jovem GNR, 
que também havia servido o País nos 

paraquedistas.
Ao que O SETUBALENSE conse-

guiu apurar, Bruno Curato era visto 
pelos colegas como “um verdadeiro 
camarada, amigo do amigo, muito 
querido por todos com os que con-
vivia”.

O acidente aconteceu pouco de-
pois da meia-noite de terça-feira. 
No dia em que o jovem completou 
24 anos. Bruno Curato deslocava-se 
de mota na A33, no sentido Moita-
-Montijo, quando embateu num au-
tomóvel que se encontrava parado 

na faixa de rodagem, numa altura em 
que o trânsito estava condicionado, 
devido à ocorrência de um outro 
acidente, que envolveu também um 
motociclista (faleceu no local) e uma 
viatura.

As autoridades que responderam 
à primeira ocorrência acabaram por 
prestar também socorro a Bruno 
Curato, que foi conduzido ainda com 
vida para o Hospital do Barreiro. Viria 
a ser transferido para o Hospital Gar-
cia de Orta, em Almada, onde acabou 
por falecer na tarde de terça-feira.

Parte do futuro menciona-
do no título, passa pela já 
anunciada expansão do 
Terminal XXI, que demons-

tra a aposta ganha de um projecto 
que se iniciou operações em mea-
dos de 2004, subindo desde de 
então diversos patamares, até à 
futura capacidade dimensionada 
de 4,1 milhões de TEUS. 
Ao seu lado, irá encontrar-se o fu-
turo Terminal de Contentores Vas-
co da Gama, que viu o seu concur-
so adiado até 6 de Abril de 2021, e 
irá ter uma capacidade máxima de 
3,5 milhões de TEUS. 
Ambos os projectos possuem o 
condão de dotar Sines de um enor-
me hub portuário, como irá recon-
figurar o Concelho de Sines, bem 
como o Sector Portuário Nacional. 
É uma evolução que não surpreen-
deu quem acompanha de perto. 
Se o facto de serem terminais de 
águas profundas é importante? 
Sim. 
Se é extremamente relevante a 
sua localização geográfica? Obvia-
mente. 
Mas não será tudo.
Há quem fale em "reforçar o papel 
à escala internacional". Falar nesse 
aspecto, sem propor a criação de 
uma zona franca, é falhar na inten-
ção. 
Só a constituição de um projecto 
desta natureza, irá dar o impulso 
internacional que se pretende, de 
modo a incentivar o investimento, 
para estimular um incremento nas 
trocas comerciais e baixar custos. 
Mas se é importante captar o 
investimento estrangeiro, não 
menos será importante uma es-
tratégia de captação de empresas 
nacionais com visão na área da 
inovação e tecnologia de modo a 

Futuro portuário 
de Sines

OPINIÃO

Paulo Freitas

potenciar novas áreas de negócio.
Mas não é suficiente ainda. 
Se é falado que a plataforma in-
tegrada no Corredor Atlântico da 
Rede Transeuropeia como factor 
de vantagem, esquecendo que 
o actual governo demonstrou 
incapacidade de completar o pro-
jecto do Corredor Internacional 
Sul, que já deveria estar completo 
no 1° Trimestre de 2019, e que só 
deverá estar pronto em meados 
de Dezembro de 2023, se não for 
mais tarde, devido à pandemia da 
Covid-19.
E perante uma visão de crescimen-
to, da possível captação de novas 
empresas, da criação de inúmeros 
postos de trabalho (que espera-
mos qualificados e bem pagos), 
estará o Concelho preparado para 
esse futuro crescimento? 
Terá habitação para tanta gente 
nova, quando não existe suficiente 
e de forma acessível já vive ou é de 
cá? Uma estratégia para reforçar 
a exigência no que concerne à 
responsabilidade para com o am-
biente? 
Que crie verdadeiro apoio aos mais 
antigos, que crie mais vagas para 
os bebés e crianças? Tanto que 
podia ser mais mencionado. 
Há paralelamente a estes pro-
jectos, um trabalho intenso que 
tem de ser feito para projectar o 
Concelho de Sines a esse novo 
paradigma. 
E esse trabalho que tinha de se 
iniciar ontem, infelizmente ainda 
não aconteceu e cada atraso irá ter 
suas repercussões negativas.

Presidente da Comissão Politica 
Concelhia do CDS-PP Sines

Bruno era visto pelos colegas como "um verdadeiro camarada, amigo do amigo" 

DR

O município de Palmela adquiriu 
mais um terreno na zona sul da 
freguesia de Pinhal Novo, situado 
entre a Rua Infante D. Henrique e 
a Rua Mouzinho de Albuquerque, 
para criar mais uma bolsa de es-

PALMELA

Pinhal Novo Sul vai ter mais lugares 
de estacionamento

tacionamento público, de apoio a 
equipamentos culturais, como é o 
caso da Sociedade Filarmónica União 
Agrícola e estação ferroviária.

Para além de criar mais oferta de 
estacionamento e incentivar a inter-

modalidade, o objectivo desta aquisi-
ção é qualificar o espaço e reorganizar 
a zona de deposição de recolha de 
resíduos sólidos urbanos e recolha 
selectiva, que serve a população e o 
comércio na zona envolvente.
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infectados, ambos com 561 casos 
(+3 e +12, respectivamente).  Em 
seguida encontra-se o Barreiro, com 
309 casos (+3), a Moita, com 259 
(+6), e o Montijo, com os mesmos 
156. Por sua vez, Setúbal registava 
ontem 173 casos (+8), seguido 
de Sesimbra, com um total de 58 

infectados (+2), e de Palmela, com 
54 portadores do novo vírus (+1), 
enquanto que Alcochete manteve os 
28 doentes por Covid-19. Em seguida 
surge Santiago do Cacém, com 21 
infectados, Grândola, que estagnou 
nos 11 casos, assim como Alcácer do 
Sal, nos 9. Sines tem 6 casos.

Casos com 
Covid-19 
aumentam 
para 2 206 
no distrito

Os dados divulgados ontem pela 
Direcção-Geral da Saúde (DGS) 
indicam que o distrito de Setúbal 
regista 2 206 casos confirmados 
de Covid-19, mais 35 do que na 
véspera. De acordo com estes 
valores, Almada e Seixal são os 
concelhos com maior número de 

PUBLICIDADE

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

Presidente da Câmara 
de Grândola está 
preocupado e aguarda 
resultado dos testes

PARQUE DE CAMPISMO DA GALÉ

Grândola e Santiago do Cacém receiam 
que surto alastre no litoral alentejano

O presidente da Câmara Municipal de 
Grândola, António Figueira Mendes, 
afirmou ontem aguardar com preo-
cupação os resultados dos testes de 
despistagem à Covid-19, realizados 
aos contactos dos envolvidos no sur-
to que surgiu numa festa de jovens 
no parque de campismo da Galé, que 
infectou pelo menos 20 pessoas, total 
avançado na passada terça-feira pela 
Autoridade de Saúde Publica do Lito-
ral Alentejano. 

“Temos receio que alguns deles 
possam ter infectado pessoas de 
Grândola. Aguardamos com alguma 
preocupação os resultados, para ver 
se transmitiram a alguém do concelho, 
o que é provável que possa ter aconte-
cido”, disse à agência Lusa o autarca. 
De acordo com António Figueira Men-
des, “as autoridades de saúde estão 
a acompanhar muito mais de perto” 
a situação “desde domingo”, quando 
foram conhecidos os primeiros casos 
de Covid-19, no grupo de jovens, en-
tre os 15 e os 20 anos, residentes nos 
distritos de Lisboa e Setúbal.

O presidente da autarquia apelou, 
ainda, à compreensão dos jovens para 
“fazerem mais um esforço” e “evita-
rem estes ajuntamentos e convívios”, 

que originam “uma transmissão muito 
elevada” da doença. “Isto pode levar a 
que os bons resultados que estávamos 
a ter em Portugal, e em particular em 
Grândola, possam vir a ter influência 
na nossa vida futura a curto prazo”, 
alertou. O parque de campismo da 
Galé, em Grândola, acabou por ser 
encerrado devido a esta situação. 
“Decidimos fechar o parque, mas já 
recebemos a ordem de encerramento, 
para rastrearmos todos os funcioná-
rios que estão nos bares, restaurante 
e no supermercado que possam ter 
tido algum contacto com as pessoas 
infectadas, que possivelmente anda-
ram pelos serviços”, explicou ontem à 
agência Lusa Catarina Gomes, proprie-
tária do parque de campismo.

O grupo de jovens, entre os 15 e 20 
anos, e alguns pais, oriundos dos dis-
tritos de Lisboa e Setúbal, ocuparam 
equipamentos permanentes e terão 
decidido “reunir-se, sem autorização 
e sem nos consultarem, numa das ca-
sas”, relatou a responsável, indicando 
que o caso ocorreu entre os dias 10 
e 14 deste mês. “Essas pessoas são 
proprietárias de casas pré-fabricadas 
ou de 'roulottes', com espaço perma-
nente no parque. São jovens que fre-
quentam a mesma escola, em Setúbal, 
e lidam entre eles diariamente. Com 
certeza alguns já vieram infectados e 
quando se reuniram com outras pes-
soas deu-se a proliferação”, frisou. O 
grupo de pessoas, que a proprietária 
não soube contabilizar, “esteve reuni-

do, durante uma tarde, numa das ca-
sas, no aniversário de uma das jovens”.

Desde essa altura, o parque man-
teve-se em funcionamento. “Quando 
tivemos conhecimento da situação, 
apertámos um bocadinho mais o cerco 
em termos de medidas, mas depois 
para termos a certeza de que aqui não 
existem colegas que possam estar a 
transmitir aos outros, decidimos en-
cerrar”, explicou. Numa primeira fa-
se, explica a proprietária, vai ser feita 
a despistagem a todos os funcionários, 
"quando as autoridades reunirem as 
condições para isso, porque é um pro-
cesso que tem o seu protocolo”. LusaParque de Campismo da Galé encerrou devido a surto de Covid-19

DR

Proveniente do ajuntamento no 
Parque de Campismo da Galé, 
em Grândola, surgiu um teste 
positivo de covid-19 a um aluno 
do 12º ano, da Escola Secundária 
Manuel da Fonseca, em Santiago 
do Cacém.

O rapaz, maior de idade, 
residente em Grândola, terá 
estado na festa e, na quarta-
feira, testou positivo. O jovem 
foi às aulas até então, tendo 
estado com os colegas, em sala 

Covid-19 Caso em escola 
secundária de Santiago do Cacém

de aula.
A escola foi avisada ontem, 

por encarregados de educação, 
estando o agrupamento a 
averiguar a situação.

Até agora os infectados 
conhecidos seriam das zonas 
de Setúbal e Lisboa, mas, desta 
forma, Grândola entra para 
os municípios com infectados 
através dessa festa. O Parque de 
Campismo da Galé encontra-se 
encerrado.
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Setúbal de drenagem pluvial, no troço 
compreendido entre as ruas 
dos Roazes e Estuário do Sado, 
daquele arruamento das Praias 
do Sado, sendo este o motivo 
pelo qual durante os trabalhos 
haverá restrições à circulação 
rodoviária.

Praias do Sado 
com trânsito 
condicionado

Um troço da Rua Principal 
das Praias do Sado vai estar 
condicionado ao trânsito entre 
os dias 30 de Junho e 8 de Julho, 
“devido à realização de operações 
na via pública”, informa a Câmara 
de Setúbal. Estas operações 
incluem remodelações da rede 

Segundo a organização do 
festival “Soam as Guitarras” 
todos os bilhetes adquiridos 
previamente mantêm-se válidos 
para as novas datas. Mas, “face 
às normas definidas de lotação 
dos espaços, que impedem a 
garantia de utilização de todos 
os lugares que se encontravam 
vendidos”, haverá necessidade 
de reajuste de lugares e será 

Lotações Público deve trocar 
bilhetes ou pedir reembolso

necessário efectuar a troca de 
bilhetes junto das bilheteiras 
locais.  O público também pode 
optar pelo reembolso dos 
bilhetes.

Em Setúbal, quem optar pelo 
reembolso dos bilhetes deve 
fazê-lo até ao final de Agosto, 
na bilheteira local ou através da 
e-mail para: bilheteira.fmlt@
mun-setubal.pt.

Ana Martins Ventura

Fórum Municipal Luísa 
Todi recebe espetáculo 
duplo na abertura do 
festival. Bilhetes devem 
ser trocados

DEAD COMBO ACTUAM EM ABRIL DE 2021

Cidade abre festival nacional 
“Soam as Guitarras” em Setembro 
com Raia e Miramar

A 4.ª edição do festival “Soam as 
Guitarras”, que deveria ter decorrido 
entre Março e Abril, em sendo Se-
túbal umas das cidades eleitas para 
receber o evento, está remarcado 
para Setembro, estendendo-se até 
Abril de 2021. Setúbal é a cidade es-
colhida para dar início ao festival, no 
dia 26, com a actuação dos projetos 
Raia e Miramar, no Fórum Municipal 
Luísa Todi.

“Dois espetáculos numa só noite, 
com bilhete único”, refere a organi-
zação, sobre Raia, do multi-instru-
mentista António Bexiga e Miramar, 
dos guitarristas Peixe, dos Ornatos 
Violeta, e Frankie Chavez.

Setúbal volta a acolher o festival 
“Soam as Guitarras” a 21 de Abril do 
próximo ano, com um dos espectá-
culos da digressão que marca o final 
da carreira dos Dead Combo.

O cartaz do festival inclui ainda no-
mes como, Sérgio Godinho, Ricardo 
Ribeiro, Lisboa String Trio e Mafalda 
Veiga, com passagem pelas cidades 
participantes.

Os bilhetes para os espetáculos em 
Setúbal estarão à venda a partir de 1 
de Julho. E, segundo a organização, 
“os bilhetes adquiridos previamente 
mantêm-se válidos para as novas da-
tas”, assim como “os bilhetes adquiri-
dos para os espectáculos individuais 
de Raia Planeta Campaniça e Miramar 
são válidos para o espetáculo único 
de 26 de Setembro”.

O público que optar pelo reembol-
so do valor dos bilhetes, após o adia-
mento do festival, “deve contactar 
o local onde adquiriu o bilhete até 

Setúbal é a cidade escolhida para dar início ao festival, a 26 de Setembro, com a actuação dos projetos Raia e Miramar, no Fórum Municipal Luísa Todi

DR

ao final de Agosto”.  Quem adquiriu 
os bilhetes na bilheteira local, deve 
enviar e-mail para bilheteira.fmlt@
mun-setubal.pt.

Soam as Guitarras também em 
Oeiras, Évora e Póvoa de Varzim
Em Oeiras, a programação do “Soam 
as Guitarras” decorre entre 1 e 11 de 

Outubro. No dia 1, o auditório muni-
cipal Eunice Muñoz, recebe o fadista 
Ricardo Ribeiro com o Lisboa String 
Trio, que integra Bernardo Couto, na 
guitarra portuguesa, José Peixoto, na 
guitarra clássica, e Carlos Barretto, no 
contrabaixo.

A 2 de outubro, a dupla Miramar 
sobe ao palco do Auditório Municipal 
Ruy de Carvalho e no dia seguinte 
Mário Lúcio convida Teresa Salguei-
ro para um espectáculo no Auditório 
Municipal Eunice Muñoz.

O guitarrista José Manuel Neto atua 
no dia 4 de Outubro, no Palácio Flor 
da Murta, e, no dia 8, o cantor Sérgio 
Godinho sobe o Auditório Municipal 
Ruy de Carvalho, acompanhado pelo 
pianista Filipe Raposo, com o espectá-
culo "Os Fadinhos do Godinho".

No dia 9 de Outubro, Tatanka (voca-
lista dos The Black Mamba) estará no 

Auditório Municipal Ruy de Carvalho, 
no dia 10, Manuel de Oliveira e Marco 
Rodrigues apresentam-se no Auditó-
rio Municipal Eunice Muñoz e, no dia 
11, Ricardo Parreira actua no Palácio 
Flor da Murta.

Os bilhetes para os espetáculos em 
Oeiras estarão à venda a partir de 21 
de Julho.

O Soam as Guitarras a Póvoa de Var-
zim a 10 de Dezembro, onde perma-
nece até dia 13, no Cine-Teatro Garrett.

No dia 10, actua a dupla Miramar, 
no dia 11, Mafalda Veiga e no dia 12, 
Sérgio Godinho, com o espetáculo "Os 
Fadinhos do Godinho". O último dia de 
espectáculos em Póvoa de Varzim é 
marcado por espectáculo de Manuel 
de Oliveira, que tem Marco Rodrigues 
como convidado.

Os bilhetes para estes espetáculos 
estarão à venda a partir de 1 de Julho.
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Setúbal

Suspeitos de lesarem Navigator 
aguardam julgamento em liberdade

As medidas de coacção aplica-
das aos 16 suspeitos de lesarem 
a fábrica da Navigator, sediada 
em Setúbal, em milhões de euros 
foram decretadas pelo Tribunal de 
Setúbal com Termo de Identidade 
e Residência (TIR) e proibição de 
contacto entre si.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ) 
de Setúbal, os 16 homens detidos 
na terça-feira, que têm idades 
compreendidas entre os 31 e os 
64 anos, exerciam funções na 
recepção e medição da matéria-
-prima adquirida pela Navigator e 
actuavam em conluio com alguns 
fornecedores, a troco de elevadas 
contrapartidas pecuniárias. Re-
portando estas situações a 2017.

De acordo com a investigação 
efetuada pela PJ de Setúbal, os ar-
guidos “adoptaram um conjunto 
de procedimentos fraudulentos, 
relativamente à qualidade, quan-
tidade, espécie, peso e densidade 
da matéria-prima inspecionada, 
lesando a empresa em milhões de 
euros”.

Na operação realizada na ter-
ça-feira pela PJ de Setúbal, além 
dos 16 homens detidos, foram 

Devido à situação pandémica causada 
pela Covid-19 as reuniões do grupo de 
Setúbal dos Alcoólicos Anónimos (AA) 
estão temporariamente suspensas, 
passando as mesmas a ser garantidas 
via Skype todas as segundas-feiras, 
quartas-feiras, quintas-feiras pelas 
21h00 e aos sábados pelas 18h00.

O objectivo do grupo é cumprir “as 
recomendações das entidades res-
ponsáveis”, neste caso a Direcção-
-Geral da Saúde.

Tribunal de Setúbal 
aplicou Termo de 
Identidade e Residência 
a antigos funcionários 
da Navigator suspeitos 
de fraude

PROCESSO TEM 27 ARGUIDOS

PREVENÇÃO À COVID-19

O SETUBALENSE

constituídas arguidas mais cinco 
pessoas singulares e seis pessoas 
coletivas.

Em declarações à agência Lusa, 
o director da PJ de Setúbal, Vítor 
Paiva, refere que “estes indiví-
duos, caso aceitassem uma madei-

ra que não tinha as características 
correspondentes ao preço que a 
empresa ia pagar, mandavam-na 
de imediato para o triturador e 
apagavam as provas”.

Segundo Vítor Paiva, a investi-
gação, que teve início na sequên-

cia de uma denúncia da própria 
empresa, levou à operação policial 
desencadeada hoje e que envol-
veu mais de 50 operacionais em 
duas dezenas de buscas, domici-
liárias e não domiciliárias, a norte 
e sul do Tejo.  Lusa

Alcoólicos Anómicos passam a realizar sessões via Skype

Director da PJ de Setúbal, Vítor Paiva, refere que investigação teve início na sequência de uma denúncia da própria empresa

Entretanto os AA recordam que para 
ser membro do grupo “o único requisito é 
o desejo de parar de beber. Se tem um pro-
blema com álcool saiba que em AA é o local 
certo para receber a ajuda que precisa”.

Alcoólicos Anónimos é uma comu-
nidade de âmbito mundial, composta 
por pessoas que sofrem da doença do 
alcoolismo e que, tendo pretendido pa-
rar de beber, vivem sem consumir álcool. 
O único propósito de AA é ajudar outras 
pessoas que tenham também um pro-

blema relacionado com o álcool, dando 
a conhecer a solução proposta por AA.

A razão de ser de AA é, assim, a de 
divulgar, a todo e qualquer alcoólico(a) 
que pretenda ajuda, a existência de 
uma solução para quem sofre da doen-
ça, e de que é possível viver sem con-
sumir álcool: a experiência dos grupos 
de AA, espalhados um pouco por todo 
o Mundo, demonstra-o claramente. 
Na cidade de Setúbal existe, também, 
um grupo de AA.

DR

A operação policial envolveu 
50 agentes

50
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Clube Futebol Trafaria elegeu novos corpos gerentes p23

Ana Martins Ventura

Coordenador da Oficina 
Lu Ban Portuguesa 
apresentou uma 
palestra sobre o papel 
da inteligência artificial 
no combate à Covid-19

OFICINA LU BAN PORTUGUESA

Professor do Politécnico de Setúbal marca 
presença no World Intelligence Congress

José Lucas, docente do Instituto 
Politécnico de Setúbal (IPS) e coor-
denador da Oficina Lu Ban Portu-
guesa, instalada na Escola Superior 
de Tecnologia de Setúbal (ESTS/IPS) 
participou como orador convidado 
do 4º World Intelligence Congress, 
que decorreu em formato online em 
Tianjin, na China, entre 23 e 24 de 
Junho, subordinado ao tema “Novos 
Sistemas de Inteligência, Inovação, 
Energização e Ecologia”, na tradução 
livre.

Durante o congresso, o docente  
participou como palestrante no 
evento "Intelligence New Era: Inno-
vation, Energization and Ecology", 
onde se discutiu o papel vital que 
a inteligência artificial tem desem-
penhado na luta contra a pandemia 
de Covid-19, “sendo hoje uma força 
motriz do desenvolvimento científi-
co e tecnológico”, destaca o IPS em 
comunicado.

No decorrer do congresso, que 
incluiu mais de 300 oradores, para 
uma audiência de cerca de 300 mil 
pessoas, o responsável pela Oficina 
Lu Ban, laboratório de processos in-

José Lucas coordena a Oficina Lu Ban Portuguesa, instalada na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
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distribuída”, refere o Politécnico de 
Setúbal em comunicado. Actividade 
que está a contribui para “formar pro-
fissionais altamente qualificados nas 
mais recentes tecnologias, conceitos 
e metodologias”.

O World Intelligence Congress 
(WIC) realiza-se desde 2017, sen-

do considerado a nível mundial um 
evento de nível superior nas áreas 
da ciência e tecnologia para debate 
e intercâmbio entre investigadores. 
Um evento realizado com o objectivo 
de impulsionar a profunda integração 
da inteligência artificial com o desen-
volvimento económico e social.

O município de Setúbal lançou uma 
nova campanha de sensibilização pa-
ra a prevenção e combate à Covid-19, 
que está nas ruas da cidade através 
de cartazes com mensagens de alerta 
que apelam à responsabilidade e ao 
cuidado por parte dos cidadãos.

Segundo a autarquia explica, em 
informação enviada a O SETUBA-
LENSE, a região encontra-se a passar 
por um “período crítico, antagónico 
e incoerente relativamente às pos-
turas sociais o que levanta sérias 

PREVENÇÃO DA COVID-19

Campanha da Câmara de Setúbal apela à responsabilidade

dificuldades em comunicar com a 
população”.

Assim surge esta nova iniciativa, se-
melhante à iniciativa também lançada 
em Lisboa, que se desvia “do tom das 
campanhas que têm sido feitas”.

A Câmara recorda ainda aos mu-
nícipes “que o vírus está activo" e as 
regras desta fase são para cumprir, 
mbora "sem aquela componente de 
emergência nacional, formalista e 
vinculadora, que evoca os meses de 
confinamento”.

SÃO SEBASTIÃO

Sábado a 
fadista Susana 
Martins leva 
música às ruas 
da cidade

Este fim-de-semana o programa 
“Fado em Setúbal – Porta a Porta” 
apresenta a actuação da fadista Su-
sana Martins, a percorrer o território 
da União de Freguesias de Setúbal, a 
partir das 21h00.

Os apontamentos musicais iti-
nerantes, sempre com início pelas 
21h00, prosseguem em Julho com 
as actuações de Maria do Céu Freitas, 
no dia 11, na freguesia de Azeitão; de 
Joana Lança, a 18, em Gâmbia-Pon-
tes-Alto da Guerra; e Carla Lança, a 
25, na freguesia de São Sebastião.

O novo formato do programa Fado 
em Setúbal – Porta a Porta prossegue 
ainda em Agosto, com a actuação de 
Sara Margarida no território da União 
das Freguesias de Setúbal marcada 
para dia 1.

Em tempo de crise sanitária mo-
tivada pela pandemia de Covid-19, 
cujas regras de distanciamento social 
impedem grandes aglomerados de 
pessoas, a Câmara de Setúbal apre-
senta estes eventos como “uma alter-
nativa para que as pessoas possam 
usufruir de pequenos momentos de 
lazer”.

A Autarquia destaca também que, 
para além da vertente humana, “que 
faz chegar a cultura em particular à 
população sénior, muito afectada 
pela situação de confinamento, esta 
é também uma forma de continuar a 
apoiar os artistas locais”.

Os eventos do “Fado em Setúbal 
– Porta a Porta” estão integrados no 
programa municipal Setúbal em Casa 
com Arte.

dustriais 4.0 construído em parceria 
com a Escola Vocacional de Mecâni-
ca e Eletricidade de Tianjin (TVCME), 
destacou ainda a parceria que o IPS 
continua a fortalecer com a China.

Uma parceria que tem permitido 
desenvolver “sistemas ciber-físicos 
e capacidades de inteligência digital 

Programa musical 
continua a percorrer 
todas as freguesias 
da cidade em Julho e 
Agosto
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Morada: Av. D. Manuel I, nº 74 B - Setúbal 
Contacto: 916 864 136 / 265 761 195

Horário 
Segunda a Sexta 
9h00 às 13h00 

e das 15h00 às 18h00

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

D. TERESA
PARAPSICÓLOGA - MÉDIA

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

Amor, Justiça

40 Anos de Experiência 
em Portugal

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

Enfermeiro Raul Santos
Presta serviços ao Domicilio 

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

Telm: 91 229 10 04

Mário Rui Sobral

O socialista acusa CDU 
e PSD de recorrerem, 
sem fundamento, 
aos tribunais. “É a 
judicialização da 
política”, considera

NUNO CANTA ATIRA-SE À OPOSIÇÃO

Queixas no Ministério Público e Covid-19 em 
secundária aquecem debate entre autarcas

Duas queixas no Ministério Público e 
a revelação de um caso de Covid-19 
de uma funcionária da secretaria da 
Escola Secundária Poeta Joaquim 
Serra, no Montijo, fizeram aquecer 
a discussão entre eleitos na reunião 
do executivo camarário, realizada por 
videoconferência, na última quarta-
-feira.

Nuno Canta, presidente da autar-
quia, acusou a oposição de judicializar 
a política, centrando primeiro aten-
ções na CDU. O socialista lamentou 
ter sido alvo de uma queixa-crime de 
racismo, apresentada pelos comunis-
tas, considerando a acção destes co-
mo “uma vergonha”. “Fazem queixas 
sem fundamento e já sabemos que, 
da parte das autoridades que investi-
gam, isso até já é motivo de paródia”, 
disse Nuno Canta para o vereador co-
munista Carlos Jorge de Almeida, que 
retorquiu: “Tem de guardar o argu-
mentário para o sítio certo. O senhor 
é que tem um jeito fantástico para se 
pôr ao sol da judicialização. Recorrer 
à justiça não é crime. O que é crime 
é cometê-los. Defenda-se no sítio 
certo, se tiver bagagem”.

O socialista voltou à carga e atirou: 
“Tenho razões para pôr os vereadores 
da oposição em tribunal. Podia-o fa-
zer pelas queixas que fizeram contra 

Nuno Canta
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o presidente da Câmara sem funda-
mento, mas não andamos na política 
para isso.”

O debate, antes de se entrar no 
período da ordem dia, voltou a aque-
cer quando o vereador do PSD, João 
Afonso, questionou Nuno Canta se 
a autarquia estava a ser alvo de uma 
investigação da parte da Polícia Ju-
diciária. O presidente da autarquia 
confirmou e adiantou que o processo 
resultou de “uma queixa anónima”. 
“Do nosso ponto de vista, uma queixa 
de toda a oposição”, acrescentou. A 
investigação prende-se com o facto 
de a Câmara não ter cobrado um con-
junto de contra-ordenações “no valor 
de cerca de 500 mil euros, cuja maior 
parte é anterior a 2012”, admitiu Nu-
no Canta. “Vamos ser confrontados 
com algumas prescrições [das mul-
tas a cobrar], mas isso acontece em 
todo o País. Não há imparidades na 
Câmara. A investigação vai acabar por 

ser arquivada, não tem fundamento”, 
defendeu.

Para João Afonso “normal seria que 
o contencioso fosse verificado regu-
larmente pelos serviços e pelo verea-
dor responsável pela área financeira”. 
“E não foi, abrindo-se um processo a 
um funcionário ao fim deste tempo 
todo”, criticou.

O socialista, na resposta, afirmou 
que “todos os autarcas do PS têm 
pugnado por maior transparência e 
rigor” e disparou: “O executivo so-
cialista ganhou esta Câmara contra 
a corrupção. Foi o PS que enfrentou 
este problema de frente e que, com 
a autoridade tributária, está a corrigir 
o possível da situação”.

Caso de Covid-19 no Afonsoeiro
Antes, já o social-democrata havia 
revelado que uma funcionária da se-
cretaria da Secundária Poeta Joaquim 
Serra havia testado positivo para Co-
vid-19, a 9 de Junho, considerando 
que “todos os funcionários da escola 
e alunos deveriam ter sido testados”.

Nuno Canta revelou então que 
as colegas da funcionária foram 
testadas, no âmbito do rastreio de 
regresso às aultas promovido pelo 
município, e que os resultados foram 
negativos. A vereadora socialista res-
ponsável pelo pelouro da Educação, 
Maria Clara Silva, explicou de seguida 
que o caso foi avaliado com a directo-
ra do agrupamento de escolas e a de-
legada de saúde, sendo seguidas “as 
regras da Direcção-Geral da Saúde e 
cumpridos todos os procedimentos”. 
A autarca, com base num contacto 
realizado entretanto com a directora 
da escola, garantiu que a funcionária 
não contactou com alunos, ao contrá-
rio da informação apresentada por 
João Afonso.  

BREVES

A Junta da União das Freguesias 
de Atalaia e Alto Estanqueiro-
Jardia vai receber 154 mil e 
263 euros para reabilitar sete 
parques infantis: Praça da 
Paz, Urbanização do Cruzeiro, 
Urbanização da Adega, 
Quinta das Tílias, Urbanização 
dos Lírios, Urbanização do 
Cruzeiro II e Parque Infantil 
da Junta. A proposta foi 
aprovada por unanimidade na 

reunião de quarta-feira, pelo 
executivo. “Nalguns destes 
parques também os pisos 
serão intervencionados”, para 
permitir “o acesso a pessoas 
com mobilidade condicionada”. 
Com o mesmo sentido de 
votação, foi também aprovada a 
atribuição de 5 mil e 630 euros à 
Junta de Canha para reabilitação 
do Parque Infantil da Rua da 
Misericórdia.

A construção da ciclovia 
Montijo-Pinhal Novo, ao longo 
da antiga linha do caminho de 
ferro, está a decorrer a bom 
ritmo. Segundo a Câmara 
Municipal, “já foi colocada 
uma ponte sobre a vala do 
Afonsoeiro, frente à antiga 
fábrica do Gameiro, e estão 
em curso os trabalhos de 
pintura do pavimento no 

característico tom vermelho 
das ciclovias existentes na 
cidade”. O investimento, no 
âmbito do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU), resulta de uma 
candidatura ao POR Lisboa 
2020, tem o valor global de 726 
mil e 289  euros e conta com 
financiamento FEDER (50 por 
cento) de 363mil e 144 euros.

ATALAIA/ALTO ESTANQUEIRO E CANHA
Mais de 164 mil euros para reabilitar 
parques infantis

PONTE INSTALADA NO AFONSOEIRO
Ciclovia a ligar ao Pinhal Novo 
anda sobre rodas
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PUBLICIDADE

Dois veículos 
de recolha de 
lixo reforçam 
frota do 
município

A frota de viaturas de recolha de resíduos 
sólidos urbanos da Câmara Municipal 
do Montijo foi reforçada com dois novos 
veículos, com o objectivo de melhorar os 
serviços de higiene e limpeza prestados. 
As viaturas novas representaram um 
investimento na ordem dos 400 mil euros 
e já estão a ser utilizadas em serviço.

A área da certificação profissional 
“tem vindo a ganhar expressão” no 
trabalho do Centro Qualifica da As-
sociação Para a Formação e Desen-
volvimento Profissional do Montijo 
(APFDM).

“Nesta fase de pandemia, o Centro 
Qualifica da AFPDM deu continuida-
de a todo o seu trabalho, à distância, 
acompanhando os adultos com o au-

Processo, dirigido 
a adultos, permite 
completar 
qualificações

EM VÁRIOS NIVEÍS ESCOLARES E PROFISSIONAIS

Associação Para a Formação e Desenvolvimento
certifica competências com Centro Qualifica

xílio das plataformas colaborativas”, 
revela a APFDM em comunicado, su-
blinhando a estrutura especializada 
composta por “uma equipa de pro-
fissionais qualificados” que analisa 
o percurso de cada um dos inscritos 
para os orientar “para uma certifica-
ção escolar e/ou profissional”.

Os interessados, com idade igual 
ou superior a 18 anos, podem assim 
conjugar os conhecimentos adquiri-
dos “ao longa da vida” com a forma-
ção que lhes possa faltar para “com-
pletarem uma qualificação”, explica 
a AFPDM.

Através de um processo de Reco-
nhecimento, Validação e Certificação 

de Competências (RVCC), o Centro 
Qualifica pode “certificar competên-
cias a vários níveis”, como nível bási-
co (4.º, 6.º ou 9.º ano), secundário 
(12.º ano) e RVCC Profissional (em 
diversas áreas).

Ricardo Duarte iniciou um pro-
cesso de RVCC Profissional de 
Técnico de Eletrotecnia, no Centro 
Qualifica da APDFM. “Sendo a mi-
nha base académica a engenharia 
mecânica, senti, ainda assim, a 
necessidade de ver reconhecidas 
algumas competências para o tra-
balho que desenvolvo. Foi assim 
que encontrei esta escola e que 
tem sido possível assimilar muitos 

conceitos e conhecimento que me 
faltava pela faculdade”, disse, em 
jeito de testemunho, citado no co-
municado da APFDM. A formação 
até ao momento, acrescentou, “tem 
sido online, mas não deixa de ser 
particularmente rica”.

O formando realçou a concluir a ac-
ção da AFPDM. “Mesmo nestes tem-
pos mais complicados que vivemos, 
encontrou uma forma da formação 
acontecer na mesma, dando oportu-
nidade a todos os que necessitem de 
aprender mais. Espero que durante 
as próximas semanas seja possível 
iniciar, também, a parte prática da 
formação”, rematou.

A certificação de 
competências destina-se a 
pessoas com idade igual ou 
superior a 18 anos, que podem 
usar os conhecimentos que 
já têm para complementar a 
formação

18
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Mário Rui Sobral

Máscaras, luvas, 
batas e toucas vão 
ser distribuídas por 17 
entidades do sector da 
acção social

MUNICÍPIO REFORÇA APOIO NO COMBATE À COVID-19

Instituições de solidariedade social recebem 
7 637 equipamentos de protecção individual

A Câmara Municipal do Montijo vai 
distribuir 7 637 equipamentos de 
protecção individual (EPI) a 17 insti-
tuições particulares de solidariedade 
social (IPSS) do concelho. O reforço 
de fornecimento de material de pre-
venção no combate à pandemia foi 
aprovado, por unanimidade, pelo 
executivo camarário, na reunião de 
quarta-feira passada.

“No total, vão ser entregues 3 468 
luvas, 3 341 máscaras, 549 batas e 279 
toucas para serem utilizadas pelos 
trabalhadores das IPSS e outras as-
sociações do sector social, que têm 
valências de lar de idosos, serviço de 
apoio domiciliário, creche, pré-escolar 
ou que integram a rede de apoio ali-
mentar do concelho, enquanto vigorar 
a situação de calamidade”, detalhou a 
autarquia, sobre a proposta.

Segundo a edilidade os EPI vão ser 
distribuídos pelas seguintes institui-
ções: Centro Social de S. Pedro do 
Afonsoeiro, Centro de Convívio de 
Reformados Pensionistas e Idosos 
do Montijo, Associação Caminho do 
Bem Fazer, União Mutualista Nossa Se-
nhora da Conceição, Centro de Acção 
Social Cultural das Faias e ALIP - Asso-
ciação do Lar de Idosos de Pegões. São 
ainda beneficiadas com a entrega de 
material a Casa do Povo de Canha, a 
Santa Casa da Misericórdia do Montijo, 
a Associação Infantário Bairro do Mou-
co (O Salitão), a Santa Casa da Miseri-

Nuno Canta realça que há outros apoios municipais além
dos equipamentos  individuais
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córdia de Canha, o Centro Paroquial 
do Montijo, a Cercima, o Centro Social 
e Paroquial N. Sra da Atalaia, além de 
Trilho dos Sorrisos, Associação Pontes 
de Afecto, Cáritas da Atalaia e Grupo 
Sócio Caritativo do Afonsoeiro.

O reforço de fornecimento deste 
tipo de material “junta-se a outras 
medidas municipais de apoio ao sec-
tor social na resposta à pandemia”, 
salientou o município. “Além de, em 
várias ocasiões, já terem sido entre-
gues equipamentos de protecção 
individual, a autarquia montijense 
também procedeu à aquisição de 
equipamentos 'Box das Emoções' e 
de túneis de higienização, ao financia-
mento de testes de despistagem ao 
novo coronavírus nas IPSS com lares 
de idosos, ao reforço financeiro para a 
Rede de Apoio Alimentar do concelho, 
entre outras acções”, concluiu.

A baixa do Montijo vai engalanar-se 
com temas alusivos às festas e santos 
populares, entre o próximo dia 29 e 
12 de Julho. O desafio foi lançado pe-
la Câmara Municipal e aceite por “46 
estabelecimentos comerciais”.

O repto da autarquia tem como 
objectivo celebrar “de outra forma 

BAIXA ENGALANADA DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO
Montras de 46 comerciantes decoradas para celebrar santos populares

os santos populares”, em virtude da 
impossibilidade da realização das 
Festas de S. Pedro, por um lado, e 
incentivar a comunidade a efectuar 
compras no comércio local, por outro.

O desafio de decoração de mon-
tras volta, assim, a ter lugar como 
habitualmente “mas este ano num 

formato diferente, sem concurso, 
procurando destacar e enaltecer o 
esforço de todos os comerciantes 
para que mantenham as suas mon-
tras decoradas e apelativas”, explica 
a autarquia. Os 46 lojistas que deci-
diram aderir à iniciativa vão receber 
da Câmara Municipal “um elemento 

decorativo, alusivo ao tema dos san-
tos populares, que deverá integrar a 
decoração da montra”.

A edilidade frisa ainda que “ a inicia-
tiva surge no âmbito das medidas de 
apoio e estímulo ao comércio local”, 
no actual momento de desconfina-
mento da pandemia de Covid-19.

TURISMO

Sessão 
sobre selo 
'Clean & 
Safe' para 
empresários

Leonor Picão, coordenadora da Di-
recção de Valorização da Oferta do 
Turismo de Portugal, é a oradora da 
sessão de esclarecimento sobre o 
selo “Clean & Safe”, que a Câmara 
Municipal do Montijo vai promover, 
a partir das 10h30, no próximo dia 
1 de Julho. 

A iniciativa, em formato de “webi-
nar” e dirigida ao sector empresarial, 
vai ser emitida no canal que a autar-
quia administra na plataforma digi-
tal Youtube (https://www.youtube.
com/user/cmmontijo).

A acção tem como público alvo “os 
empresários do concelho, das áreas 
da restauração e hotelaria”, interes-
sados em “ obter mais informação” 
sobre a referida medida do Turismo 
de Portugal, explica a edilidade.

“O selo 'Clean & Safe' reconhece 
as empresas do sector do turismo 
que cumpram as recomendações da 
Direcção-Geral da Saúde, para evitar 
a contaminação dos espaços com o 
SARS-CoV-2”, sublinha o município, 
adiantando que a medida “procura 
sensibilizar as empresas para os pro-
cedimentos a adoptar” e, ao mesmo 
tempo, “incentivar a retoma do sec-
tor do turismo a nível nacional e in-
ternacional, reforçando a confiança 
de todos no destino Portugal e nos 
seus recursos turísticos”.

A sessão de esclarecimento “in-
sere-se na política municipal” de 
combate ao flagelo pandémico da 
Covid-19, juntando-se assim a “ me-
didas de apoio e estímulo às micro, 
pequenas e médias empresas do 
concelho”. 

Neste contexto, a Câmara Muni-
cipal do Montijo lembra que “tem 
procurado desenvolver iniciativas 
que proporcionem um apoio mais 
próximo e objectivo aos empresá-
rios das PME do sector turístico, da 
restauração e do alojamento”, em 
plena fase de desconfinamento e de 
retoma económica.  

Explicações de Leonor 
Picão, do Turismo 
de Portugal vão ser 
transmitidas no canal 
no Youtube

Igualmente aprovada por 
unanimidade, na mesma sessão, 
foi a atribuição de um apoio 
financeiro de 12 mil e 854 euros 
à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do 
Montijo e outro de dois mil euros 
à corporação de Canha.

De acordo com a autarquia, 
os  montantes destinam-se a 
suportar “o valor das refeições 
diárias dos bombeiros que têm 
estado ao serviço desde o dia 13 
de Março, momento em que foi 

Refeições Corporações de 
bombeiros recebem apoio

declarada a situação de alerta 
nacional”. O município vai assim 
“custear as refeições (pequeno-
almoço, almoço e jantar) dos 
bombeiros voluntários que têm 
vindo a assegurar os turnos 
de funcionamento das duas 
corporações”, no referido 
período. A edilidade realça 
que a medida integra a “ vasta 
intervenção municipal de 
resposta à Covid-19 junto dos 
agentes de protecção civil e 
segurança do concelho”.
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Arqueólogos trabalham na exumação da 
família Cotrim e na descoberta da batata

Depois de interrompidos em Março, 
face à pandemia, os trabalhos do pro-
jecto de investigação arqueológica 
“Sarilhos Grandes entre Dois Mundos 
(SAND)” vão ser retomados no pró-
ximo dia 13 de Julho. Paula Pereira, 
arqueóloga que lidera a equipa de 
investigação, revela que esta segun-
da fase do projecto incidirá numa 
“campanha única de escavações no 
interior e exterior dos espaços da Er-
mida de N. Sra. da Piedade e da Igreja 
de S. Jorge”.

A presença de restos alimentares 
que revelaram amido de batata em 
dois dos esqueletos, datados de 
1324-1625 e exumados durante a pri-
meira fase do projecto, surpreendeu 
os investigadores, já que a data mais 
antiga (historicamente conhecida) 
da introdução da batata em Portugal 
aponta para 1643 (apesar de referen-
ciar 1567 para a Europa). Igualmente 
surpreendente, nesse mesmo primei-
ro momento do projecto, foram as 
presenças do “fungo Candida albi-
cans e do parasita Trichostrongylus”, 
identificados pela primeira vez em 
Portugal nos esqueletos exumados 
em Sarilhos Grandes.

Agora, a segunda leva de escava-
ções, “onde jaz a família Cotrim”, visa 
“identificar o número de pessoas se-
pultadas na igreja para se estabelecer 
o perfil biológico, sexo, idade e doen-
ças, através de análises paleoparasi-
tológicas”, explica a investigadora. No 
local, estão “supostamente os restos 
mortais de Rui Cotrim de Castanhe-
da”, capitão da 2.ª armada militar de 
Vasco da Gama à Índia, que a equipa 
espera encontrar.

“Supomos que os corpos destas 
famílias eram sepultados juntamen-
te com vários objectos e que estas 
fariam uma alimentação diferente 
da das outras pessoas [menos abas-
tadas]”, acrescenta a arqueóloga, 

Mário Rui Sobral

Investigadores supõem 
que, na igreja, está 
sepultado Rui Cotrim 
de Castanheda, capitão 
da 2.º armada militar de 
Vasco da Gama à Índia

ERMIDA DE N. SRA. DA PIEDADE E IGREJA DE S. JORGE EM SARILHOS GRANDES

DR

As escavações, da equipa liderada pela arqueóloga Paula Pereira, vão ser retomadas no próximo dia 13 de Julho 

O projecto SAND, cuja 2.ª 
fase mereceu deferimento da 
Direcção-Geral do Património 
Cultural, resulta de uma parceria 
entre a Câmara Municipal do 
Montijo, a Universidade de 
Coimbra, a Diocese de Setúbal, 
entre outras entidades.

“Os dados alcançados até 2018 
permitiram dar a conhecer uma 
amostra de população ribeirinha 
cujas investigações levaram à 
identificação de alguns parasitas 
relacionados com a ingestão de 
carnes e de águas contaminadas, 
o consumo de batata, centeio/
trigo, feijão ou grão-de-bico, 
entre outros vegetais, bem 
como de crustáceos. Alguns 
destes achados, bem como do 
fungo Candida albicans, foram 
pela primeira vez identificados 
em território nacional nas 
cronologias em estudo”, 
resume a autarquia, em nota de 
Imprensa.

Recorde-se que a divulgação 
dos resultados foi avançada 
em conferência, em 2018, que 
teve lugar na Galeria Municipal. 
Foi ainda promovida uma 
exposição, intitulada “Sarilhos 
Grandes Entre Dois Mundos: 
o Oriente e o Ocidente”, que 
apresentou as informações 
apuradas pela investigação.

Parceria 
Autarquia, 
Universidade 
de Coimbra 
e Diocese de 
Setúbal juntas 
em projecto 

lembrando que a equipa pretende 
também estabelecer a comparação 
com os restos mortais já levantados 
na primeira fase do projecto.

Acrescentar, assim, novos dados 
que validem os resultados já obti-
dos, desenvolvendo um campo-
-escola de arqueologia, envolvendo 
a comunidade, e perceber melhor 
o papel dos sarilhenses e dos ha-
bitantes de Aldeia Galega do Riba-
tejo (hoje Montijo) na Expansão 
Portuguesa é o objectivo global a 
que apontam os investigadores e a 
Câmara Municipal do Montijo, que 
promove o projecto.

Campo-escola com inscrições 
abertas
Até 5 de Julho “estão abertas inscri-
ções para o referido Campo-Escola de 
Arqueologia e Antropologia, que vai 
decorrer de 13 de Julho a 2 de Outu-
bro, na Ermida de N. Sra. da Piedade 
e na necrópole e Igreja de S. Jorge”, 
anunciou a autarquia.

De acordo com a edilidade, o cam-
po-escola do projecto SAND permi-
tirá que a comunidade integre “uma 
equipa de antropologia e arqueolo-
gia” e que “ aprenda e pratique me-
todologias de escavação arqueológi-
ca, técnicas de registo arqueológico, 

tratamento e inventário de materiais 
arqueológicos e vestígios osteológi-
cos”. Ao mesmo tempo, o município 
afirma que “as condições de seguran-
ça e as orientações das autoridades 
de saúde serão garantidas” durante 
todo o tempo de execução do campo-
-escola.

Em 2008, durante uma interven-
ção da SIMARSUL, foi realizada uma 
escavação arqueológica de salva-
guarda no Largo da Igreja de Sarilhos 
Grandes, a qual incidiu sobre a necró-
pole (cemitério) da Igreja de S. Jorge 
e a Ermida de N. Sra. da Piedade. Nes-
sa primeira acção foram descobertos 

“21 esqueletos”, que viriam a ser exu-
mados, sendo assim desencadeada 
“uma investigação bio-arqueológica 
para analisar os vestígios recupera-
dos” por uma equipa multidisciplinar. 
As descobertas ganharam dimensão 
maior já em 2018, com a revelação 
dos dados apurados.
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Alcochete

Maria Carolina Coelho

Maria Carolina Coelho 

Ajuda é entregue 
“no âmbito do 
Programa Municipal 
de Apoio Extraordinário 
ao Movimento 
Associativo”

INVESTIMENTO DE 70 MIL EUROS

Autarquia atribui apoio financeiro a 
bombeiros e movimento associativo 

A Câmara Municipal de Alcochete, 
“com a finalidade de prosseguir de 
forma sustentada a política de de-
senvolvimento social entre as várias 
instituições do concelho”, atribuiu um 
apoio financeiro anual de 60 mil euros 
à Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Alcochete. A decisão 
“visa comparticipar a actividade da ins-
tituição no que diz respeito ao paga-
mento de encargos correntes, aquisi-
ção de equipamentos e apoio à missão 
de Protecção Civil, com o propósito de 
responder às necessidades da popula-
ção e de dinamizar a instituição”, revela 
a autarquia em comunicado. 

O valor entregue, atribuído “a uma 
das mais importantes associações 
do concelho pelo serviço que pres-
ta à comunidade, pelo número de 
trabalhadores e voluntários e pelo 
seu património memorial” inclui  “o 
pagamento do apoio que os bombei-
ros prestam na praia dos Moinhos 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete recebe apoio financeiro anual de 60 mil euros.

DR

lor despendido no âmbito das Festas 
do Barrete Verde e Salinas”. “A edição 
de 2020 foi adiada devido à Covid-19, 
pelo que os serviços contratados ficam 
assegurados para a edição de 2021”.

Ao núcleo Sportinguista do con-
celho de Alcochete foi atribuído um 
montante de 1 500 euros, que visa 
“mitigar as dificuldades da associação 
face à actual pandemia, que obrigou 
ao encerramento do seu bar”. Já aos 

Forcados Amadores de Alcochete a 
autarquia atribuiu um apoio de tesou-
raria com “um valor máximo de 1 500 
euros”. “A vereadora Maria de Fátima 
Soares afirmou que as colectividades 
recorreram ao apoio extraordinário 
mediante a apresentação do relatório 
comprovativo das despesas diárias, 
com as instalações, deslocações, 
água e luz”, lê-se em nota divulgada 
pelo município.

O executivo da Câmara Municipal de 
Alcochete aprovou por maioria, na 
reunião de dia 17 de Junho, “a Presta-
ção de Contas e Relatório de Gestão 
referentes ao ano de 2019”, com a 
abstenção dos vereadores da CDU 
e do PSD. 

Na proposta aprovada destaca-se 
o saldo de gerência com que o muni-

ABSTENÇÃO DA CDU E DO PSD
Executivo municipal aprova Prestação de Contas de 2019

cípio encerrou o exercício financeiro 
de 2019, valor que ultrapassa os 8 
milhões e 500 mil euros”, e o “resul-
tado líquido de 358 mil e 550 euros”, 
valor que “em nada tem a ver com o 
resultado de 2017 e de 2018”, afirma 
o presidente da autarquia, Fernando 
Pinto, em comunicado, “explicando 
que o decréscimo de 91,61% se ficou a 
dever à redução do IMT e ao aumento 
dos custos inerentes ao pessoal e às 
amortizações do exercício”.

Na mesma reunião, o autarca 
apresentou o valor total da dívida 
do município, revelando que o exe-
cutivo municipal conseguiu reduzir a 
mesma em mais de 266 mil euros, di-
minuindo para 7 milhões e 694 euros, 
“valor que já inclui o financiamento 
da requalificação da Escola Básica do 
Valbom”.

Por sua vez, sobre o Plano Pluria-
nual de Investimentos, “onde estão 
incluídas as grandes obras e inves-

timentos”, Fernando Pinto afirmou: 
“em 2019 atingimos um dos melhores 
resultados de sempre, com um grau 
de execução de 39,83". De acordo 
com o presidente da autarquia, regis-
tou-se, ainda, “uma quebra de cerca 
de 2 milhões de euros na totalidade 
da receita em 2019”. “As Grandes Op-
ções do Plano atingiram um valor sig-
nificativo e muito interessante com 
um grau de execução de 56,08%”, 
acrescenta. 

durante a época balnear”.
Por sua vez, ao movimento associa-

tivo, o município atribuiu três apoios 
“no âmbito do Programa Municipal de 
Apoio Extraordinário ao Movimento 
Associativo”. Ao Aposento do Bar-
rete Verde “o executivo municipal 
aprovou a atribuição de um apoio de 
tesouraria de 1 500 euros e, ainda, a 
concessão de um apoio financeiro de 
5 000 euros para o pagamento do va-

BREVES

A Assembleia Municipal de 
Alcochete vai reunir amanhã, 
pelas 14h30, no auditório do 
Fórum Cultural de Alcochete, 
e, pela primeira vez, a “sessão 
será divulgada em directo, 
nas páginas do município no 
Facebook, Youtube e no site da 
Câmara Municipal em www.cm-
alcochete.pt”. Nesta reunião, 
onde vão ser discutidas 
diversas propostas, pode estar 
presente a população, “com o 
uso obrigatório de máscara”.

Para não deixar passar a 
data sem festejos, a Câmara 
Municipal de Alcochete 
promoveu na passada terça-
feira a iniciativa “São João 
sem perder a Tradição”, com a 
realização de “dois concertos 
com artistas populares a 
percorrerem todo o concelho”.

De forma a incentivar 
a população a praticar 
actividade física, a autarquia 
de Alcochete vai disponibilizar 
“programações semanais com 
actividades ao ar livre” até ao 
dia 31 de Julho. A iniciativa, 
designada “A Praticar”, 
“destina-se a toda a população 
e decorrerá de segunda a 
sexta-feira, entre as 17h30 e 
as 20h00, no largo Barão de 
Samora Correia”.

AMANHÃ
Assembleia com 
transmissão 
online

CONCERTOS
São João 
comemorado
à janela

“A PRATICAR”
Município 
promove 
desporto
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reunião de câmara, é “referente 
ao exercício do corrente ano”.  
“Sobre a intervenção da S. 
ENERGIA no município, o vereador 
Vasco Pinto disse que a referida 
agência concluiu em 2019 a 
implementação do Programa 
EduLux com a substituição de 

mais de 1 100 luminárias em todas as 
escolas do concelho de Alcochete, 
um projecto que contou com um 
investimento municipal de 5 mil 
euros e que permitiu uma redução 
de 15 mil euros no final do ano na 
factura da energia”, lê-se em 
nota divulgada pelo município.

Município 
comparticipa 
financeiramente 
empresa 
S. ENERGIA

A Câmara Municipal de Alcochete 
atribuiu uma comparticipação 
financeira à empresa S. ENERGIA – 
Agência Regional de Energia para 
os concelhos do Barreiro, Moita, 
Montijo e Alcochete, no valor de 
30 mil e 740 euros. A decisão, 
aprovada por unanimidade em 

Com a propagação da Covid-19, 
“a cultura foi silenciada e as con-
sequências foram devastadores 
para todas as estruturas, artistas 

Espectáculos 
promovidos pela 
autarquia pretendem 
“alavancar a cultura no 
município” em tempo 
de pandemia

INICIATIVA “ALCOCHETE LIVE STREAM”

Simone de Oliveira e Paulo de Carvalho actuam 
no Fórum Cultural de Alcochete

e criativos”. Para ajudar este sector 
no concelho de Alcochete, a autar-
quia encontra-se a promover o pro-
jecto “Alcochete Live Stream – O 
regresso à cultura!”, em conjunto 
com a Tejo Music Lab, de forma a 
“alavancar a cultura no município”. 
A iniciativa, que arranca no dia 2 de 
Julho e que decorre ao longo de 
quatro semanas, todas as quintas e 
sextas-feiras pelas 21h30, vai con-
tar com a participação, para além 
de muitos outros espectáculos, 
dos cantores Simone de Oliveira 
e Paulo de Carvalho. As actuações 
vão ter lugar no Fórum Cultural 
de Alcochete e vão, também, ser 

transmitidas online em streaming 
através da rede social Facebook e 
da plataforma Youtube do muni-
cípio.

“As receitas de bilheteira re-
verterão a favor dos artistas e do 
pessoal envolvido na produção”, 
revela a autarquia através de co-
municado. Os bilhetes, cujo custo 
varia entre os 5 e os 10 euros, já se 
encontram à venda, podendo ser 
adquiridos através da ticketline. 
Os dois primeiros espectáculos 
vão ser garantidos pelos fadistas 
Yola Dinis e António Pinto Basto, 
nos dias 2 e 3 de Julho. Na sema-
na seguinte, a 9 e 10 de Julho, vai 

actuar o fadista Ângelo Freire e 
o Teatro Livre, com a peça “Tes-
tamento”, que, “a partir do texto 
de Colm Toibin, apresenta a actriz 
Luísa Ortigoso no papel de Maria”.

Por sua vez, nos dias 16 e 17 de 
Julho, o Fórum Cultural de Alco-
chete vai contar com as actuações 
do Conservatório Regional de Artes 
do Montijo e do cantor Paulo de 
Carvalho, “A Voz, como é conheci-
do”. A encerrar a iniciativa vai estar 
a Academia Portuguesa de Música 
e Artes, com um “recital de piano e 
voz com Larissa Savchenko, canto-
ra lírica Mezzo Soprano”, e a can-
tora Simone de Oliveira.

Maria Carolina Coelho

DR



EDITAL Nº 36/2020 

ASSUNTO: ABATE DE REGISTO POR DEMOLIÇÃO DA 
EMBARCAÇÃO S-555-C DENOMINADA "AMIZADE"

Paulo Jorge Palma Alcobia Portugal, Capitão-de-mar-e-guerra 
e Capitão do Porto de Setúbal, faz saber que: ----------------------------------
---------------------------------------------------

Ministro & Santos, Lda, proprietária da embarcação denominada 
"AMIZADE" registada nesta Capitania com o número S-555-C, requer o 
abate de registo e a demolição da referida embarcação, à qual, de acordo 
com o art.º 92º n.º 2 de Decreto-Lei n.º 265/72 de 31 de julho, foi atribuído 
o valor de € 20,00 (vinte euros). -----------------------------------------------
-------------------

Nos termos do disposto no Artigo n.º 93.º n.º 2 do referido 
diploma legal, são citados os credores incertos e os demais interessados, 
para, querendo, deduzirem oposição ao pedido, no prazo de trinta dias, que 
se começará a contar da data da publicação do presente Edital. -------------

Capitania do Porto de Setúbal, 24 de junho de 2020

O CAPITÃO DO PORTO

Paulo Alcobia Portugal
Capitão-de-mar-e-guerra

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL
CAPITAN1A DO PORTO DE SETÚBAL
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Bloco
Clínico

Classificados

      PRECISA-SE 
PADEIRO/A

ZONA PALMELA

CONTATO 928053156

      Sou homem de 61 anos, 
divorciado procuro senhora 
viúva, solteira ou divorciada 
para vida a dois. tenho casa. 

Cont. 936 512 462

      
PRECISA SE

DE MOTORISTA 
969695946

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

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

Assistência - Médica e Enfermagem.
Contact. 917417583

          ALUGA-SE
Em Setúbal. Apartamento T3, 2 casas de banho
e 2 varandas. Bem localizado, bairro do Liceu.

Todo mobilado e com Ar condicionado. Renda € 700
Contactar: Ivone 912 066 245

          Precisa-se M/F 
Para serviços de Manutenção

email:

campingvasco.gama2@gmail.com

Tel - 212362361
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ANUNCIE  NO SEU 
DIÁRIO DA REGIÃO

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

JOSEFA SOARES 
NUNES

A funerária Armindo lamenta informar o falecimento 
de Josefa Soares Nunes. 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, ma-
nifestaram as suas condolências. Mais informa que vai 
realizar-se Missa de 7º dia no domingo dia 28/06/2020 
pelas 11 horas na Igreja da Nossa Senhora da Concei-
ção em Setúbal. A família agradece a todas as pessoas, 
família e amigos que queiram comparecer.

(1941 – 2020)

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

MARIA ELISABETE
DA TIA DIAS

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Maria Elisabete da Tia Dias. A família vem por 
esta via agradecer a todas as pessoas que se digna-
ram a acompanhar o funeral ou que, de qualquer 
outra forma, manifestaram as suas condolências. 
Mais se informa que se vai realizar missa de 7º Dia 
no próximo (dia) 28/06/2020 Domingo pelas 11h 
30m na Igreja de São José ( Camarinha)

(1952-2020)
Participação e 
Agradecimento

E
Missa de 7º Dia

Participação e 
Agradecimento

E
Missa de 7º Dia

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FUNERÁRIA MONTE SIÃO
TELEF: 212254498 * 963218966  

FALECEU A 23/06/2020

ALMERINDA XAVIER
DAS NEVES CARMO

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

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

FALECEU A 24/06/2020

FERNANDO JORGE MARTINS 
LISBOA

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua esposa, mãe, filhos, irmãos e restante família têm 
o doloroso dever de participar o falecimento da sua 
ente muito querida e de agradecer reconhecidamente 
a todos os que se dignaram acompanhá-la à sua última 
morada, bem como aos que das mais diversas formas, 
lhes manifestaram pesar.

N: 03/02/1927 - F: 25/06/2020
LUISA DA CONCEIÇÃO

PACHECO MARTINS MENDONÇA 

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seu Filho vem por este meio participar o falecimento  
da sua querida Mãe.Comunica-se que o corpo se 
encontra em velório na casa mortuária do Montijo.
O funeral realiza-se hoje às 14h no cemitério São 
Sebastião do Montijo. Grato por todo o apoio neste 
momento de dor. Avé Maria. Pai nosso.

Necrologia
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Litoral 
Alentejano

Humberto Lameiras

Vítor Proença diz que 
a população não podia 
esperar, pelo que a 
autarquia decidiu 
avançar substituindo 
o Governo 

INVESTIMENTO DE 100 MIL EUROS

Vítor Proença inaugura extensão de saúde 
em Palma e afirma mais saúde para o concelho 

A Extensão de Saúde de Palma, em 
Alcácer do Sal, foi oficialmente inau-
gurada na passada quarta-feira, pelo 
presidente da Câmara Vítor Proença, 
que lembrou ter a autarquia “assumi-
do e substituído o Governo na cons-
trução desta unidade”.

Durante a cerimónia, o autarca 
garantiu que o executivo municipal 
“fará tudo o que estive ao seu alcance 
para que todos os locais do concelho 
continuem a ter as suas consultas re-
gulares”.

Quanto à Extensão de Saúde de 
Palma, na Rua do Polidesportivo, na 
aldeia, Vítor Proença afirma que esta 
é uma resposta local num concelho 
bastante vasto e “com muita popula-
ção envelhecida, a quem os cuidados 
de saúde básicos não podem faltar e 
era esse direito; – o direito à saúde e 
a uma vida com qualidade – que es-
tava em causa”, por isso a autarquia 
decidiu não esperar pelo Governo 

O presidente Vítor Proença diz que os cuidados de saúde não podem faltar às populações  

DR

de Alcácer do Sal.
Depois da inauguração foi assina-

do o contrato de comodato no qual o 
município cede as novas instalações 
à Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano para que os técnicos de 
saúde aí possam continuar a prestar 
os devidos cuidados preventivos e 
curativos à população local.

Quanto à caracterização, a Exten-
são de Saúde de Palma, está dotada 
de dois gabinetes médicos e foi ins-
talada pela Câmara Municipal, com 
o apoio da União das Freguesias de 
Alcácer do Sal, Santa Maria do Castelo 
e Santiago e Santa Susana, constituin-
do um investimento do municipal na 
ordem dos 100 mil euros.

Depois de ter cancelado o concerto 
Santiago Style Weekend nas Come-
morações do Dia do Município (24 de 
Julho), que iria realizar-se de 31 de 
Julho a 1 de Agosto, a Câmara Muni-
cipal de Santiago do Cacém decidiu 
cancelar ainda os eventos previstos 
para os próximos meses, isto devido 
à situação de contenção a que obriga 
a pandemia do novo vírus     

“A decisão vem no âmbito das medi-
das extraordinárias que se tiveram de 

PREVENÇÃO E SAÚDE DA POPULAÇÃO
Santiago cancela concertos e festividades até Setembro

tomar com o objectivo de prevenir a 
propagação desta doença e, assim, as-
segurar a saúde de toda a população”, 
explica a autarquia em comunicado.

Foram também cancelados o 
concerto ao ar livre no âmbito das 
Comemorações do Dia da Cidade de 
Vila Nova de Santo André, com data 
prevista para 17 e 18 de Julho, o Fes-
tival da Patanisca, que se realizaria no 
Cercal do Alentejo nos dias 7 e 8 de 
Agosto, e a tradicional e secular Feira 

do Monte, que decorreria nos dias 4, 
5 e 6 de Setembro.

“Apesar do levantamento gradual 
das medidas de contingência durante 
esta fase de Estado de Calamidade, a 
nova normalidade que hoje vivemos 
e as limitações impostas não permi-
tem a realização destas iniciativas e 
eventos municipais”.

A autarquia “assumiu esta decisão 
pela salvaguarda da saúde e seguran-
ça da população”, reforça. H.L.

ALCÁCER DO SAL 

Piscinas 
encerradas 
e Feira de 
Outubro 
cancelada

As Piscinas Municipais ao ar livre de 
Alcácer do Sal, assim como a Piscina 
Municipal Convertível do Torrão vão 
estar encerradas ao público este 
Verão de modo a “zelar pela saúde 
de todos e evitar riscos de contágio 
por Covid-19”, anuncia a autarquia.

“Consciente de que estes são equi-
pamentos muito apreciados e pro-
curados por munícipes e visitantes, 
principalmente na época em que o 
calor mais se faz sentir, o município 
ponderou bastante esta decisão”. 

Considerando a pandemia e as 
imposições das autoridades de 
saúde para o funcionamento de 
piscinas, utilização de balneários e 
equipamentos lúdicos, “optou-se 
por se manter as piscinas fechadas, 
pois o mais importante é reduzir o 
risco de propagação da doença e 
proteger a saúde pública”.

Esta pausa “será aproveitada para 
a realização de melhorias das pis-
cinas, para que, em 2021, se possa 
voltar a usufruir plenamente destes 
equipamentos”.

A autarquia do litoral alentejano 
deu ainda a saber que, também pa-
ra evitar riscos de contágio, a Feira 
Nova de Outubro não se vai realizar. 
A decisão foi tomada por unanimi-
dade do executivo que considerou 
ser este o melhor modo de evitar a 
aglomeração de um elevado núme-
ro de pessoas num mesmo espaço.

Embora este seja um evento 
emblemático no concelho, “o mais 
importante é adopção de comporta-
mentos responsáveis para evitar que 
a Covid-19 prolifere”, refere nota de 
imprensa do município que afirma 
ser esta “uma decisão responsável 
para a melhor protecção da saúde e 
bem-estar da comunidade”.

A Feira Nova de Outubro nasceu 
de uma Provisão de 13 de Março de 
1782, enviada à Câmara Municipal 
de Alcácer do Sal e que determina-
va que, no primeiro domingo deste 
mês de cada ano, haveria uma feira 
franca por três dias.

e avançou com a construção desta 
extensão de saúde.

Presentes na cerimónia estiveram 
também o presidente da União das 
Freguesias de Alcácer do Sal e Santa 
Susana, Arlindo Passos, o presiden-
te da Unidade Local de Saúde do 
Litoral Alentejano, Luís Matias, e 
Carlos Laginha, do Centro de Saúde 

CMSC
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A viatura foi oferecida por 
“várias empresas directamente 
ligadas ao Complexo Industrial, 
Logístico e Portuário de Sines”, 
revelou a Administração dos 
Portos de Sines e do Algarve.
A cerimónia está agendada para 
as 10h00 no Hospital do Litoral 

Alentejano, em Vila Nova de 
Santo André, 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.

Hospital do 
Litoral recebe 
carrinha 
todo-o-terreno

Uma carrinha todo-o-terreno 
é entregue hoje no 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 Câmara Municipal de Sines aprovou 
por unanimidade e  avançou com novas 
medidas de apoio às famílias, empresas 
e instituições do concelho no âmbito 
do combate à pandemia da Covid-19.

Regime especial de 
taxas para empresas, 
novas medidas para 
esplanadas e isenção 
das facturas de água 

COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19

Sines lança novo pacote de apoio às famílias e empresas 
para fazerem frente à actual crise económica 

Entre estas medidas, que visam a 
retoma da actividade económica, con-
tam-se a redução do valor do direito de 
superfície das empresas localizadas nas 
zonas industriais do concelho, a criação 
de um regime excepcional para espla-
nadas, a instalação de dispensadores 
de álcool gel na restauração e o prolon-
gamento das isenções nas facturas de 
água, refere comunicado da autarquia.

Para as empresas que tenham activi-
dades nas zonas industriais sob gestão 
municipal, a autarquia do litoral alen-
tejano decidiu reduzir em 25% o valor 
cobrado anualmente do direito de su-
perfície e restituir a verba às empresas 
que já tenham liquidado o ano de 2020.

Quanto às empresas que pagam o 
valor anual em duodécimos, “deverão 
requerer junto da Câmara a redução 
de 25%”, adiantou o município, que 
em breve vai publicar as normas de 
enquadramento e execução das me-
didas aprovadas.

Outro contributo para a retoma da 
actividade económica foi a aprovação 
de um regime excepcional e tempo-
rário, até 30 de Setembro, que visa o 
alargamento e atribuição pontual de 
esplanadas. "Os serviços municipais 
notificarão os estabelecimentos que 
poderão beneficiar desta medida, des-
crevendo as condições de execução da 
mesma".

Segundo a Câmara Municipal de 
Sines, mantém-se a distribuição pelo 
comércio local de máscaras cirúrgicas, 
álcool gel e viseiras, e de dispensado-
res de pé para álcool gel aos estabele-
cimentos de restauração com serviços 
de refeições, contribuindo “para o cum-
primento de regras essenciais de segu-
rança, como a desinfecção das mãos”.

Além da distribuição de máscaras 
comunitárias a toda a população, o 
município decidiu prolongar a isenção 
do pagamento das facturas de água, 
saneamento e resíduos sólidos urba-
nos, para consumos efectuados até ao 
final deste mês, alargando para quatro 
meses este benefício.

Humberto Lameiras

DR
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PAN

Cristina Rodrigues sai 
desiludida com o partido  

A deputada Cristina Rodrigues, eleita 
por Setúbal nas últimas eleições legis-
lativas pelo PAN, desvinculou-se do 
partido e passa ao estatuto de não 
inscrita. Acusou a direcção de a silen-
ciar e condicionar a sua "capacidade 
de trabalho".

"Hoje, de coração extremamente 
apertado, decidi desvincular-me do 
PAN, após ter dado tanto de mim a 
este partido. Infelizmente, não con-
sigo adiar mais esta decisão e apenas 
a tomo por não ver outra saída e por 
acreditar que, ao adiá-la, poderia vin-
car ainda mais as divergências exis-
tentes e ser mais prejudicial para o 
partido, para mim e para as causas 
com que continuo a identificar-me", 
afirmava ontem a parlamentar em no-
ta de imprensa enviada às redacções.

Cristina Rodrigues, que diz não ser 
“pessoa de virar facilmente costas a 
qualquer desafio ou obstáculo”, afir-
ma que a “estratégia definida pela 
direcção [do partido] tem primado 
por um afastamento face a princípios 
estruturais do PAN”, e considera não 
ser possível "inverter esse rumo atra-
vés dos actuais mecanismos internos".

"Fui sentindo cada vez mais a mi-
nha voz silenciada e a minha capa-
cidade de trabalho condicionada, o 
que culminou com o meu recente 
afastamento da Comissão Política 
Permanente, feito à minha revelia e 
sem aviso prévio".

A deputada avança que se mantém 

Humberto Lameiras

Humberto Lameiras

Ambientalistas 
aplaudem decisão do 
Governo em avançar 
com obras nas escolas, 
mas duvidam das verbas

DISTRITO COM 81 ESCOLAS NO CADERNO DE OBRAS

Seixal lidera lista dos concelhos 
do distrito com escolas
a serem libertas de amianto

Das 578 escolas do país que o Gover-
no vai intervencionar, até ao início do 
próximo ano lectivo, para remover 
amianto, 81 delas ficam no distrito de 
Setúbal, sendo o Seixal o concelho com 
mais escolas inscritas, 22, na lista on-
tem publicada em Diário da República. 
A seguir está Almada, com 15 escolas.

Também no Arco Ribeirinho do Te-
jo, os concelhos do Barreiro e Moita 
vão ter, cada um deles, 12 escolas in-
tervencionadas. No caso do Montijo, 
a remoção de amianto vai incidir em 
duas escolas.

Em Palmela são duas as escolas 
inscritas nesta lista, e em Sesimbra 
cinco. Em Setúbal são outras cinco.

Mais a sul do distrito, em Grândo-
la vão ser substituídos os painéis de 

A luta pela substituição do amianto nas escolas dura há muito e ganhou mais força no último ano e meio 

Cristina Rodrigues diz que a direcção não está a cumprir os principios do PAN
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amianto em duas escolas, e em San-
tiago do Cacém em quatro.

A nível nacional, este programa 
conta com um investimento de 60 
milhões de euros, que será financiado 
por verbas comunitárias, e é dirigido 
às escolas da rede pública da educa-
ção pré-escolar, do ensino básico e 
do ensino secundário.   

O programa para erradicar o amian-
to nas escolas foi anunciado no início 
de Junho, e logo na altura mereceu 
reticências por parte do Movimento 
Escolas Sem Amianto (MESA) e da as-
sociação ambientalista ZERO, sobre 
se os 60 milhões de euros anuncia-
dos pelo Governo para a remoção de 
amianto seria uma verba suficiente 
para as 578 escolas.

“São cerca de 100 mil euros por es-
cola, o que não me parece suficiente. 
E não são especificados os critérios de 
prioridade”, diz André Julião, coorde-
nador do MESA, a O SETUBALENSE.

Embora aplaudam o programa do 
Governo, ambas as associações “du-
vidam que a lista inclua todas as es-
colas com amianto”, e que o mesmo 
“termine antes do novo ano lectivo”. 

“Esta é uma boa notícia e o resulta-

do de uma luta de mais de ano e meio, 
que juntou muitas dezenas de agru-
pamentos de escolas e tantas outras 
pessoas e organizações preocupadas 
com o estado dos respectivos equipa-
mentos escolares”, diz André Julião, 
que insiste nas “muitas dúvidas ten-
do em conta o número de escolas e o 
estado de degradação de algumas”.

Quanto às escolas prioritárias de 
serem intervencionadas, diz André 
Julião, que as mesmas “não são espe-
cificadas na Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 97/2017”. E o mesmo 
diz Íria Roriz Madeira da Zero.

“Na publicação desta lista é deve-
ras importante que as prioridades 
sejam referidas. Segundo o Relatório 
de Progresso do Amianto, até 2020 
foram apenas intervencionadas ou 
previstas remoções em edifícios es-
colares classificados com prioridade 
3, sendo estes os menos prioritá-
rios”, comenta a ambientalista. Ou 
seja, para a Zero é necessário fazer 
um levantamento das escolas onde 
o fibrocimento está a degradar-se 
mais e, essas têm de ser as primeiras 
a ser intervencionadas, portanto as 
classificadas como nível 1.

na Assembleia da República como de-
putada não inscrita afirmando acre-
ditar que pode "fazer a diferença", 
orientando-se daqui para a frente 
"pelos princípios e valores" que a le-
varam "à causa pública e ao desafio 
parlamentar".

Nos últimos dias, 7 elementos do 
partido saíram do PAN, o que para o 
partido representa um “conflito, con-
trariando lógicas de diálogo e de opo-
sição democráticas saudáveis que, na 
verdade, são a base e o fruto daquilo 
que é a vida política e partidária”.

O porta-voz do PAN, André Silva, 
desvalorizou a desfiliação da deputa-
da Cristina Rodrigues e do eurodepu-
tado Francisco Guerreiro, rejeitando 
que o partido atravesse uma crise 
interna, e acusou os ex-dirigentes 
de darem prioridade aos "interesses 
próprios".

"Neste momento convocar um 
congresso a quente não é a melhor 
situação, não há uma crise no parti-
do", afirmou André Silva, admitindo 
que o partido, "como é evidente", vai 
fazer uma reflexão interna sobre as 
desvinculações recentes e "atempa-
damente" realizará o congresso.

Quanto às acusações feitas por 
Cristina Rodrigues, André Silva de-
volveu-as e acusou a deputada de 
não conviver "bem com a democra-
cia". Sobre ter dito que foi afastada 
da Comissão Política Permanente, 
e afirmou que "houve um processo 
eleitoral  interno, ao qual optou não 
só por não se candidatar, como tam-
bém por nele não participar".
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Este programa, que vai 
decorrer até ao dia 30 de 
Setembro, está aberto a 
pessoas entre os 16 e os 35 
anos, podendo os candidatos 
obter mais informações 
através do Serviço Municipal 
de Protecção Civil.

A iniciativa, que tem 
como objectivo a defesa 
da floresta contra 
incêndios, conta com 
a colaboração dos 
Bombeiros Voluntários 
de Montemor-o-Novo e 
da GNR.

Montemor-o-Novo 
envolve jovens na 
vigilância florestal

A Câmara de Montemor-
o-Novo anunciou ontem 
que vai realizar mais uma 
edição do Programa de 
Voluntariado Jovem - Equipa 
de Vigilância Florestal, 
iniciativa que arranca no dia 
01 de Julho.

Responsável afirma
que agentes gostam
de ver a empresa
nas publicações
da sua região

AUDITORIA EM 36 LOCAIS

REDE 4G EM TÚNEIS

Servilusa é primeira empresa nacional 
certificada com “Boas Práticas” Covid-19

Altice e Somincor levam solução
“histórica” às minas de Neves-Corvo

A seguradora Tranquilidade, do Gru-
po Generali, decidiu avançar para 
uma campanha de publicidade diri-
gida aos jornais regionais, nos quais 
se inclui O SETUBALENSE.

De acordo com a empresa, “o ob-
jectivo é apoiar estas publicações 
num momento muito difícil para a 
imprensa publicada fora dos grandes 
centros urbanos. Estão incluídos tam-
bém jornais da Madeira e dos Açores 
(aqui com a marca Açoreana)”.

A concretização da campanha é 
feita através de um anúncio de pági-
na inteira, que será colocado em 24 
publicações regionais, como medida 
de apoio à imprensa local.

A Tranquilidade decidiu colocar 
em prática esta acção devido às di-
ficuldades que a imprensa local tem 
sentido durante a pandemia Covid-19, 
nomeadamente a quebra de receitas 
publicitárias, através da ligação à rede 
de agentes da Tranquilidade implan-
tada pelo país.

A O SETUBALENSE, André Taxa, 
director de marca e comunicação da 

A Servilusa, empresa representada 
no distrito em Almada, Barreiro e 
Setúbal, obteve a certificação em 
“Boas práticas na gestão de riscos 
biológicos – Covid-19 (Covid Clean)”.

Assim, a Servilusa é a primeira 
empresa nacional a conseguir esta 
distinção, um reconhecimento de 
três meses e meio de trabalho no 
contexto da pandemia Covid-19.

Para fazer face à mesma, a empre-
sa procedeu a diversas alterações 
de procedimentos, “em função dos 
diversos estados do país decretados 
pela DGS e Governo, e o culminar de 
uma auditoria da EIC-Empresa Inter-
nacional de Certificação”.

A equipa auditora foi composta por 
4 auditores que verificaram 36 locais 
em todo país durante quatro dias. 
Terminados os trabalhos, a Servilusa 
foi identificada como cumpridora da 

A Altice Portugal e a SOMINCOR, 
subsidiária da Lundin Mining e res-
ponsável pela exploração da mina 
de Neves-Corvo, em Castro Verde, 
vão levar a tecnologia 4G/LTE a 
mais de 90 quilómetros de túneis 
da estrutura.

As empresas afirmam que esta ac-
ção é “histórica para o sector mineiro 
nacional, mas também internacional, 
dado ser uma das primeiras no Mun-
do a receber esta tecnologia”.

As duas empresas vão implemen-
tar uma avançada solução de rede 
wireless com a tecnologia 4G/LTE 
para a cobertura de 90 quilómetros 
de túneis da mina de Neves-Corvo. 
“A solução apresentada contempla 
ainda o fornecimento de uma rede 
core local redundante para garan-
tia de elevada autonomia, menos 
latência e segurança total”, especi-

NOVA CAMPANHA

Tranquilidade apoia
jornais regionais 
como O Setubalense

empresa, explicou que a campanha 
surge no seguimento de um novo 
produto, o Seguro Casa, um “produ-
to importante e que está a ter boa 
receptividade”.

No entanto, além do contexto co-
mercial, o responsável explica que a 
empresa não olha para o lado do que 
se tem passado a nível nacional, com 
a pandemia Covid-19, e “acompanha a 
situação”, percebendo que “os media, 
sobretudo a imprensa e ainda mais os 
jornais regionais têm sentido muitas 
dificuldades”.

“Faz sentido para nós a campa-
nha ser assim, até porque temos 
2000 agentes por todo o país e os 
jornais regionais chegam a muita 
gente e por vezes estão um pou-
co fora do radar. Houve uma boa 
receptividade, os nossos agentes 
ficaram satisifeitos por termos 
chegado aos jornais da sua região. 
Os meios mais pequenos por vezes 
são esquecidos, principalmente os 
jornais regionais ou de zonas mais 
do Interior”, acrescentou.

Destacando que tudo foi fruto de 
“trabalho e foco”, devido à criação 
de “vinte e quatro artes finais, entre 
outros”, André Taxa mostrou-se sa-
tisfeito com a campanha e destacou 
sempre e de forma significativa o 
impacto que a campanha teve junto 
das pessoas que a viram chegar aos 
“seus” jornais.

“globalidade dos requisitos aplicáveis 
para a certificação Covid Clean, com 
zero “Não Conformidades”, “sendo a 
primeira empresa do país a ser reco-
nhecida com a certificação”.

Em comunicado, a empresa refere 
que “investiu mais de 300 mil euros 
em sistemas de segurança nesta 
pandemia e sendo detentora de um 
sistema de gestão que integra cinco 
normas, face ao desafio levantado 
pelo surto pandémico que assolou o 
nosso país, não podia deixar de estar 
na linha da frente das boas práticas 
da gestão de riscos biológicos, tendo 
para o efeito implementado o conjun-
to de medidas de acordo com a DGS 
e o Governo”.

A equipa da auditoria identificou 
como pontos importantes, entre 
outros, a implementação dos testes 
de imunidade, a aquisição de equi-

ficam as empresas responsáveis em 
comunicado.

A solução “única e inovadora” vai 
permitir à empresa mineira portu-
guesa, que é também uma das prin-
cipais exportadoras do país, “garan-
tir três factores fundamentais para a 
sua actividade”. Entre estes pontos 
estão a segurança operacional, o 
aumento da eficiência e a produti-
vidade e redução de custos.

Esta nova tecnologia e solução da 
nova rede de transmissão de dados 
permitirá à SOMINCOR a localização 
e monitorização, remota e em tempo 
real, do trabalho automatizado das 
máquinas no interior da mina.

Alexandre Fonseca, Presiden-
te Executivo da Altice Portugal, 
refere que a “inovação e tecno-
logia” da empresa “ao serviço da 
economia e do prestígio nacionais 

pamentos de higienização a ozono, 
o projecto “Chamadas de Conforto” 
que teve como objectivo informar a 
população da linha de apoio psicoló-
gico do Serviço Nacional de Saúde, a 
pro-actividade na resposta às exigên-
cias ao controlo de risco biológico e 
a ainda a capacidade de uma plata-
forma de formação e informação à 
estrutura da empresa.

“Esta é uma certificação que 
implica uma mais valia directa ao 
cliente e famílias. Com esta certi-
ficação concretizámos um grande 
e importante objetivo, para o qual 
toda a equipa contribuiu através da 
criação de um sistema de segurança 
que abrange todos os colaborado-
res, as suas famílias e os clientes da 
Servilusa”, sublinha Paulo Moniz 
Carreira, Director-Geral de Negócio 
da funerária.

O Setubalense é um dos 24 titulos da imprensa regional apoiados

MARCAS E EMPRESAS

é um dos desígnios” que a Altice 
não deixa cair.

“Este grande e peculiar projecto, 
para além de se traduzir em mais um 
marco para o país, trata-se de uma 
alavanca para um maior desenvolvi-
mento económico local e regional. 

Por seu lado, Kenneth Norris, Ad-
ministrador Delegado da SOMINCOR, 
refere que este investimento é “rele-
vante” para a empresa e “traduz a for-
te aposta” da SOMINCOR na “moder-
nização tecnológica e na inovação” da 
actividade da empresa.

“A assinatura deste contrato acon-
tece num momento complicado da 
vida económica e social nacional e 
global e esperamos que este cons-
titua um sinal claro da confiança que 
temos na nossa empresa, na região 
do Baixo Alentejo e em Portugal”, 
acrescenta Kenneth Norris.

DR
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ÁREA METROPOLITANA

Oferta de transportes 
públicos reforçada em 90%

A Área Metropolitana de Lisboa 
(AML) decidiu reforçar em 90% a 
oferta de transportes, a partir de 
01 de Julho, em comparação com o 
mesmo período do ano passado, so-
bretudo nos autocarros que trans-
portam passageiros para Lisboa.

A decisão foi ontem tomada numa 
reunião do Conselho Metropolitano 
da Área Metropolitana de Lisboa, 
que tem funções como autoridade 
de transporte, na sequência da redu-
ção do número de autocarros desde 
meados de Março, durante o confi-
namento provocado pela Covid-19.

De acordo com Carlos Humberto, 
primeiro secretário da AML, na reu-
nião houve "um entendimento com 
os operadores" de transporte de 
que a partir de 01 de Julho existirá 
um "reforço significativo da oferta" 
de transportes rodoviários, à volta 
dos 90% quando comparado com 
o mesmo período do ano passado.

A partir de hoje, começa "a haver 
reforços pontuais, de acordo com 
aquilo que for o que é mais urgente 
e com aquilo que as empresas têm 
possibilidade de oferecer", disse, 
salientando que a oferta "pode vir 
a ser ainda maior nalgumas linhas, 
nalguns percursos, em alguns ho-
rários consoante as necessidades".

"A ideia é ter uma oferta de cerca 
de 90% e depois, em cima desses 
90%, o reforço naquilo que vier a 
ser preciso. Do que conhecemos, 
e não quero generalizar, a maioria 
das linhas que trazem passageiros 
para a capital são linhas que têm 
uma procura maior", afirmou.

O responsável destacou ainda 
que tanto os autarcas como os ope-
radores estarão "mais atentos" para 
ver quais dessas linhas exigem um 
"reforço adicional", sem descurar 
outras que, não tendo como destino 
a capital, também necessitam desse 
reforço.

"Temos de ver agora, linha a linha, 
tirando aquelas que são evidentes, 
aquelas em que é preciso um esfor-
ço adicional", afirmou.

De acordo com a AML, este refor-
ço vai manter-se até ao final do ano 
e custará mais 10 milhões de euros 
mensais, além dos 10 milhões que 
já são investidos.

Em Abril, mês de confinamento 
devido ao estado de emergência, 
de acordo com dados divulgados 
então pela AML, a percentagem de 
passes vendidos foi apenas de 9%, 
em comparação com os meses de 
Janeiro e de Fevereiro.

Em Maio, período em que come-
çou o desconfinamento, os títulos 
de transporte vendidos estavam 
acima dos 20% em relação ao 
mesmo período, demonstrando 
uma retoma.

Nos dois primeiros meses do ano 
o nível de vendas mensais de passes 
para todos os operadores rondava 
quase 800 mil passes e em Maio 
os títulos vendidos andaram à volta 
dos 160 mil, adiantou então à Lusa 
Carlos Humberto.  Lusa

Nova restrição de 
horários pode ‘matar’ 
comércio local, é o 
que diz o presidente 
da Associação

ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SETÚBAL

Isaú Maia contesta decisão do 
Governo de limitar funcionamento 
de estabelecimentos

Para a Associação de Comércio, Indús-
tria, Serviços e Turismo do Distrito de 
Setúbal (ACISTDS)  as restrições im-
postas à Área Metropolitana de Lisboa 
devido à propagação da Covid-19 vão 
ter consequências “dramáticas” para 
pequenas empresas a sul do Tejo.

“Não faz sentido fechar outra vez 
os estabelecimentos que estavam fe-
chados há três meses, que reabriram 
há um mês e, de repente, voltam a 
ter de fechar outra vez às 20h00”, 
disse à agência Lusa o presidente da 
associação, Isaú Maia.

O Governo decidiu limitar a um 
máximo de 10 pessoas, salvo se per-
tencerem à mesma família, "o aces-
so, circulação ou permanência de 
pessoas em espaços frequentados 
pelo público, bem como as concen-
trações de pessoas na via pública" na 
Área Metropolitana de Lisboa. Com 
isto, "todos os estabelecimentos de 
comércio a retalho e de prestação de 

corda com a aplicação das restrições 
anunciadas pelo Governo na Margem 
Sul do Tejo e considera que mais im-
portante era haver “polícia na rua, a 
fiscalizar os que cumprem e os que 
não cumprem” as regras estabele-
cidas e a “dispersar aglomerados de 
pessoas”.

Isaú Maia defendeu ainda que o Go-
verno, tal como ouviu alguns autarcas 
da margem norte do Tejo, também 
deveria ter ouvido os autarcas e a 
associação de comerciantes da Mar-
gem Sul do Tejo antes de determinar 
a aplicação das restrições em toda a 
Área Metropolitana de Lisboa.

serviços, bem como os que se encon-
trem em conjuntos comerciais", en-
cerram às 20h00.

A excepção são os restaurantes 
"exclusivamente para efeitos de 
serviço de refeições no próprio es-
tabelecimento" e também os restau-
rantes com serviço de ‘take-away' ou 
entrega no domicílio, "os quais não 
podem fornecer bebidas alcoólicas 
no âmbito dessa actividade".

Os infractores incorrem no crime 
de desobediência, que pode ser pu-
nido com pena de prisão até um ano 
ou 120 dias de multa.

O presidente da ACISTDS não con-

As Bibliotecas Públicas Munici-
pais da Região de Setúbal estão 
a reorganizar-se para continuar a 
“prestar serviço público com qua-
lidade e máxima segurança para os 
utilizadores”, avança a Associação 
de Municípios da Região de Setúbal 
em comunicado.

Desta forma, foram analisadas 
pelos bibliotecários as questões re-
lacionadas com os serviços a disponi-
bilizar, as restrições e quais as formas 
de actuação mais correctas e seguras. 
Tal como outros serviços públicos, 
“as bibliotecas provam ter um papel 
importante naquela que é a política 
de recuperação do sector cultural”.

Foi desta forma e através de um 
“trabalho exaustivo” que a Rede 
Intermunicipal de Bibliotecas da 
Região de Setúbal, “trabalhou a te-
mática da reabertura ao público, não 
descurando nunca a necessidade de 
salvaguardar todos os aspectos de 
saúde pública”.

A Rede Intermunicipal de Biblio-
tecas está a partilhar no seu site o 
resultado da reflexão e das medidas 
adoptadas por cada uma das onze bi-
bliotecas que a compõem e espera 
conseguir “contribuir como modelo 
de boas práticas, passível de ajudar 
outros profissionais das bibliotecas 
e bibliotecários”.  H.L.

REDE INTERMUNICIPAL 

Bibliotecas públicas da região reorganizam 
serviços a título da segurança  

Isaú Maia

Os operadores 
de transportes 
concordaram 
em reforçar 
significativamente 
o serviço a partir 
de 1 de Julho 

DR

ARQUIVO
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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

A d i s c u s s ã o  s o b r e 
tauromaquia não é 
pacífica!

E nem poderia, 
pois esta é uma ac-
tividade assente na 

brutalidade e na violência, uma ex-
ploração do sofrimento do Touro e 
do Cavalo em prol de uns momen-
tos de suposto entretenimento.

Do outro lado do debate, defen-
de-se que é uma questão cultural, 
uma tradição, permitida por lei, 
como se isso legitimasse a perpe-
tração da barbárie. Se assim fosse, 
viveríamos ainda num mundo onde 
seria aceitável a escravatura; as lu-
tas de gladiadores, de cães ou de 
galos; as perseguições violentas 
pela diferença religiosa e políti-
ca... Tudo questões que acredita-
mos serem, hoje em dia e de forma 
geral, intoleráveis e ultrapassadas, 
questões sem sentido nem justi-
ficação!

A discussão sobre tauromaquia 
não é linear a nível legislativo!

É certo que, segundo o Decreto-
-Lei n.º 89/2014, de 11 de Junho, 
“a tauromaquia é, nas suas diversas 
manifestações, parte integrante 
do património da cultura popular 
portuguesa”, mas como conciliá-lo 
com o disposto na Lei n.º 92/95, de 
12 de Setembro, que proíbe “todas 
as violências injustificadas contra 
animais, considerando-se como 
tais os actos consistentes em, sem 
necessidade, se infligir a morte, o 
sofrimento cruel e prolongado ou 
graves lesões a um animal”? Mais, 
proíbe ainda “os actos consisten-
tes em utilizar animais para fins 
didácticos, de treino, filmagens, 
exibições, publicidade ou activi-
dades semelhantes, na medida em 
que daí resultem para eles dor ou 
sofrimentos consideráveis, salvo 
experiência científica de compro-
vada necessidade”. Como pode-
mos assim fazer de todo o processo 
que envolve a tourada e afins uma 
excepção aceitável a isto?

A discussão sobre tauromaquia 
não envolve só os animais!

O Comité dos Direitos da Criança 
da ONU pronunciou-se muito re-

Tauromaquia: 
cinco pontos a reter!

OPINIÃO

Cristina Rodrigues 

centemente sobre o envolvimento 
de menores nestas actividades e 
é taxativo ao afirmar que deve ser 
estabelecida a idade mínima de 
18 anos para participar, assistir e 
mesmo frequentar escolas asso-
ciadas à tauromaquia. Insta ainda 
ao aumento do conhecimento geral 
acerca dos “efeitos negativos nas 
crianças, mesmo como especta-
dores, da violência associada às 
touradas”.

A discussão sobre tauromaquia 
não é recente!

Por terras lusas, esta prática tem 
sido inúmeras vezes contestada, 
tendo sido proibida em quatro mo-
mentos ao longo da nossa história.

No período entre 1578 e 1580, 
o Cardeal D. Henrique assumiu a 
coroa, tendo proibido pela pri-
meira vez desde que há registo 
as actividades tauromáquicas, no 
seguimento, embora tardio, da 
bula papal emitida pelo Papa Pio 
V em 1567.

Em 1809, seriam novamente 
proibidas, pela mão do Príncipe 
Regente D. João VI. E, pouco mais 
tarde, no reinado da sua neta, D. 
Maria II, seriam mais uma vez ba-
nidos por Decreto assinado por 
Passos Manuel em 1836.

Já no século XX, em 1909, o De-
creto nº 5650 punia toda a violên-
cia exercida sobre animais, com pe-
na correcional de 5 a 40 dias em 
caso de reincidência, incluindo as 
touradas.

A discussão sobre tauromaquia 
deveria ser dispensável!

Aguardo fervorosamente o dia 
em que os humanos manifestem 
maior capacidade de empatia, de 
se colocarem no lugar do outro, 
independentemente da espécie. 
Acredito que, apenas nesse dia, 
esta discussão deixará de fazer 
sentido. Até lá, resta-nos continuar 
a discutir em prol do bem-estar 
dos animais e das crianças, que se 
vêem envolvidos nesta prática de-
sumana, sem um verdadeiro poder 
de escolha!

Deputada não inscrita 

Aguardo o 
dia em que 

os humanos 
manifestem 

maior 
capacidade de 
empatia, de se 
colocarem no 
lugar do outro
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Desporto

Vitória quer manter tendência de regressar 
de Guimarães com pontos na bagagem

Após a derrota, por 1-2, de terça-feira 
com o Rio Ave, o Vitória FC regres-
sou ontem de manhã ao trabalho no 
Estádio do Bonfim para começar a 
preparar o embate de terça-feira, a 
partir das 19h15 horas, diante do V. 
Guimarães. Frente aos vimaranenses, 
os sadinos vão procurar manter a ten-
dência dos últimos anos onde quase 
sempre regressaram às margens do 
Sado com pontos na bagagem.

Senão vejamos: nos últimos seis 
jogos no Estádio D. Afonso Henri-
ques, o conjunto setubalense ven-
ceu dois (1-4 em 2013/14 e 0-1 em 
2014/15), empatou três (2-2 em 
2015/16 e 1-1 em 2017/18 e 1018/19) 
e perdeu apenas uma vez (3-1 em 
2016/17). Apesar de os treinadores 
desvalorizarem quase sempre as re-
trospectivas, a realidade é que esses 
dados estatísticos acabam por fun-
cionar como indicador.

Depois de dois desaires consecuti-
vos – com o Boavista (3-1) e da ronda 
anterior com os vila-condenses –, é 
importante a equipa voltar a pon-
tuar, algo que conseguiu fazer na 
última vez que se deslocou a Guima-
rães. A 30 de Setembro de 2018, na 
última vez que jogaram na casa do 
oponente, um golaço de trivela de 
Nuno Valente, já em tempo de com-
pensação, deu o empate 1-1 à equipa 
de Lito Vidigal. 

Na temporada anterior, a 14 de 
Abril de 2018, o resultado foi idênti-
co graças a um golo do então capitão 
Vasco Fernandes que fez o 1-1 para 
a equipa de José Couceiro. A outra 
igualdade registada nas últimas des-
locações verificou-se a 13 de Feverei-
ro de 2016 quando os comandados 
de Quim Machado, mesmo com dois 
jogadores expulsos na segunda par-
te (Paulo Tavares e Tiago Valente) 

Ricardo Lopes Pereira

Sadinos ganharam dois 
e empataram três dos 
últimos seis jogos na 
Cidade Berço

DUELO DE TERÇA-FEIRA PREPARADO NO BONFIM

ARQUIVO / LUSA

arrancaram o 2-2 com golos de An-
dré Claro e Salim Cissé.

Melhor fez o Vitória a 14 de Março 
de 2015 e 31 de Agosto de 2013, dias 
em que as equipas de Bruno Ribeiro 
e José Mota, respectivamente, ga-
nharam por 0-1 (golo de Rambé) e 
1-4, goleada que foi imposta com o 
contributo decisivo dos paraguaios 
Ramón Cardozo (bisou) e Cohene. 
Paulo Tavares, de grande penalidade, 
fez o outro golo dos sadinos que aca-
baram com 10 elementos em campo 
devido à expulsão de Rúben Vezo.

Não obstante os resultados posi-
tivos verificados recentemente, os 
setubalenses sabem de antemão 
que vão ter muitas dificuldades 
num reduto que, apesar de não ter 
o fervoroso público vimaranense nas 
bancadas devido à pandemia da Co-
vid-19, é sempre difícil de transpor. 
A prová-lo está o facto de em 62 

partidas naquela cidade minhota, 
os sadinos terem vencido 11, empa-
tado 16 e perdido 36.

Lucas Paes e Mansilla titulares 
Obrigado a mexer na equipa devido 
aos castigos do guarda-redes Maka-
ridze (um jogo de suspensão depois 
de completar série de cinco cartões 
amarelos) e ao avançado Zequinha 
(que viu a pena de um jogo de cas-
tigo aumentada para três devido a 
insultos ao árbitro e 4.º árbitro na 
ronda anterior), Julio Velázquez vai 
apostar em Lucas Paes na baliza e 
em Mansilla no ataque.

Depois de fazer a sua estreia ab-
soluta na I Liga – substituiu Makari-
dze nos minutos finais da primeira 
parte devido a uma indisposição –, o 
brasileiro Lucas Paes, que terá João 
Valido como alternativa no banco de 
suplentes, que chegou em Janeiro 

ao Bonfim oriundo do Louletano, foi 
formado no São Paulo, é internacio-
nal sub-20 pela selecção brasileira 
e é visto pelos sadinos como uma 
aposta de futuro. 

No caso do argentino Mansilla, 
trata-se de um regresso ao sector 
ofensivo depois de ter cumprido 
um jogo de castigo na jornada an-
terior por ter completado uma série 
de nove cartões amarelos. Ao que 
tudo indica, o treinador Julio Veláz-
quez, de 38 anos de idade, vai ter 
o sul-americano ao lado de Berto e 
Guedes no ataque à baliza do Vitória 
de Guimarães.

Recorde-se que os setubalenses 
avançam para a 29.ª jornada numa 
altura em que atravessam a pior fa-
se da temporada. Sem ganharem há 
10 jornadas – cinco empates e cinco 
derrotas –, o Vitória, que antes do 
reatamento da competição dispunha 

de uma vantagem de 12 pontos para 
a linha de água dispõe agora de seis 
para a primeira equipa em lugares 
de despromoção (Portimonense).

O técnico espanhol, que viu a 
equipa empatar dois (Marítimo e 
Santa Clara) e perder outros dois 
jogos (Boavista e Rio Ave) depois do 
regresso do campeonato, já admitiu 
que a equipa acusa “défice de con-
centração após o isolamento”. Julio 
Velázquez aponta a falta de eficácia 
e a desconcentração em momentos 
cruciais nos jogos como explicações 
para os pontos desperdiçados nos 
últimos encontros.

É precisamente sobre esses as-
pectos que recai por estes dias o tra-
balho da equipa técnica que precisa 
de trabalhar a componente psicoló-
gica da equipa de forma a recuperar 
a estabilidade que patenteou nou-
tras fases da temporada.

Sadinos travaram vimaranenses (empate 1-1) no último duelo de Vitórias na Cidade-Berço, a 30 de Setembro de 2018
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confirmação do seu interesse 
em participar no campeonato 
através da apresentação da 
declaração de participação, 
conforme estipula o Regulamento 
da Prova, acontecendo o mesmo 
em relação às equipas B.  A 
data limite para os 96 clubes 

confirmarem o seu interesse 
em participar na competição, 
através da apresentação de toda a 
documentação exigida, é no dia 6 
de Julho. A Federação Portuguesa 
de Futebol publica os clubes 
participantes e respectivas séries 
do campeonato no dia 20 de Julho.

Presença no 
CP tem que ser 
confirmada até 
6 de Julho

O prazo para as Associações 
Distritais e Regionais indicarem à 
Federação Portuguesa de Futebol 
o nome dos clubes provenientes 
das suas competições, terminou 
na passada segunda-feira, dia 
22 de Junho. O próximo passo 
a ser dado é a confirmação é a 

José Pina

Por dificuldades 
financeiras não vai 
ser possível manter a 
equipa de juniores que 
disputava a 2.ª Divisão 
Distrital

TRAFARIA ELEGEU NOVOS CORPOS GERENTES

Reduzir despesas, aumentar 
número de sócios e apostar
na publicidade são objectivos

Wilson Lima foi eleito, no passado 
sábado, presidente da direcção do 
Clube de Futebol da Trafaria suceden-
do no cargo a Nuno Henrique Santos, 
que concluiu o seu mandato e não se 
recandidatou.

Na Assembleia Geral realizada, os 
associados do clube aprovaram o re-
latório e contas de 2019 e elegeram 
por unanimidade os corpos sociais 
para o biénio de 2020 / 2022.

   Para além de Wilson Lima, foram 
também eleitos para a direcção: Pe-
dro Pinheiro como vice-presidente 
administrativo; Nuno Martins, vice-
-presidente desportivo; Vasco Fer-
nandes, secretário-geral; Luís Barbo-
sa, secretário desportivo; Fernando 
Pacheco, tesoureiro; Ricardo Pessoa, 
Emanuel Lage e João Conceição, vo-
gais. 

Na entrevista que deu ao “Setu-
balense”, o novo presidente da di-
recção falou dos objectivos do clube 
para os tempos mais próximos, da 
ambição da equipa sénior e deixou 
a informação de que não vai ser pos-
sível manter a equipa de juniores na 
próxima temporada, por dificuldades 
financeiras.  

Quais são os objectivos da no-
va direcção para os próximos dois 
anos? 

Vamos tentar reduzir as despesas 
fixas, aumentar o número de sócios 
e apostar em publicidade no campo 
tentando cativar as empresas do con-
celho de forma a aumentar as recei-
tas. Pois, só assim será possível viver 
sem o sobressalto dos últimos anos.

Perspectivas para o futebol de 
formação?

Wilson Lima foi eleito presidente por unanimidade

DR

A  escola de formação vai continuar 
o seu percurso e na próxima época 
teremos um aumento do número de  
atletas e mais um escalão, em relação 
à época passada. Mas, por outro lado, 
não vai ser possível manter a equipa 
de Juniores por motivos financeiros.

A equipa sénior teve uma boa 
prestação na época que terminou 
recentemente. Que espera dela na 
próxima temporada?

Vamos manter a equipa técnica e 
a maioria dos jogadores. Do núcleo 
duro da época passada só saiu um jo-
gador e para esta época conseguimos 
contratar alguns que já tinham passa-
do pelo clube há duas épocas atrás. 

Terminámos o campeonato num 
honroso quarto lugar, que não estava 
nas previsões iniciais, com um plan-
tel que foi formado à pressa. O nosso 
treinador Dinis Rosa, e restante equi-
pa técnica, conseguiu reunir um con-
junto de jogadores com uma média 
de idade muito baixa e foi uma boa 

surpresa. Os jogadores adaptaram 
ao clube e a resposta dada em campo 
foi extraordinária. Para a nova época 
os objectivos passam por melhorar o 
que foi feito a época passada e lutar 
pela vitória em todos os jogos porque 
os jogadores, apesar de muito jovens, 
estão com uma grande ambição.

Para concluir, o que há mais para 
dizer? 

Dizer que convidámos o Nuno Mar-
tins para vice-presidente desportivo 
porque foi nosso capitão de equipa 
nos últimos três anos. Convidámo-
-lo para este cargo com a convicção 
de que é a pessoa certa para o lugar, 
pela liderança que sempre demons-
trou dentro de campo. Para terminar, 
dizer que é um orgulho presidir a um 
clube onde joguei durante vários anos 
nos tempos áureos em que o Trafaria 
militava na 3.ª divisão nacional. Tudo 
farei, juntamente com a restante di-
recção, para levar a vila da Trafaria a 
ter orgulho no clube da terra.

OLIMPICO DO MONTIJO

Estrutura técnica dos escalões 
mais jovens está definida 

O Clube Olímpico do Montijo já de-
finiu a estrutura técnica de alguns 
dos seus escalões de formação que 
na próxima época desportiva vão 
participar nas competições da Asso-
ciação de Futebol de Setúbal.

No escalão de Petizes, Hilário Go-
mes será o treinador principal e Ri-
cardo Rodrigues e Nelson Henriques, 
os adjuntos.

Nos Traquinas “B” a equipa técnica 
é constituída por Bruno Campaniço 
(treinador principal) e Sofia Onofre 
(directora) e nos Traquinas “A” por 
Paulo Cardeira (treinador principal) 
e Rute Batista (directora).

Os Benjamins “B” ficam entregues 

a Hilário Gomes (treinador princi-
pal) e Bruno Campaniço (adjunto) e 
os Benjamins “A” confiados a Paulo 
Cardeira (treinador principal) e Gui-
lherme Marques (adjunto) e Sónia 
Carvalho (directora).

Os Infantis “BB” terão como trei-
nador principal Ricardo Matos e 
como directora Edite Pereira; os In-
fantis “BA”, a cargo de Joel Silva que 
será coadjuvado por Bruno Pessoa 
(adjunto), Diogo Paiva (análise de 
jogo) e João Guerra (observação) e 
os Infantis “A” serão orientados por 
André Reis que terá com adjunto Ri-
cardo Rodrigues e como directora de 
escalão Sónia Rodrigues. J.P.

FUTEBOL DE FORMAÇÃO 

Grupo Desportivo de Alfarim 
já deu o pontapé de saída para 
a nova época 

O Grupo Desportivo de Alfarim, 
como entidade formadora certifi-
cada pela Federação Portuguesa de 
Futebol, reuniu para dar o pontapé 
de saída para a época desportiva de 
2020/2021, no Centro Desportivo do 
clube, seguindo as respectivas me-
didas de segurança impostas pela 
actual situação pandémica.

Depois de ter apresentado os trei-
nadores e directores para as equipas 
dos vários escalões, o clube avança 
agora com os restantes elementos 
pertencentes ao projecto para o fu-
tebol de formação. 

O director da entidade formadora 
é Vítor Cruz que fará parte também 
da direcção técnica juntamente com 
Ricardo Dias e Ricardo Correia.

O departamento médico que será 
chefiado pela Dr.ª Ana Simões inte-
gra também Flávia (fisioterapeuta), 
Filipa Vaz (enfermeira), Nádia Souza 
(massagista), José Adrião, Catarina 
Saraiva e Sérgio Alegria (formação 
em cuidados de saúde e primeiros 
socorros).

O clube conta também com a 
prestação da nutricionista Maria 

Benedito, das psicólogas Ana Mata 
e Vanessa Leiria que acumula com a 
responsável da Ética e Integridade. 
Catarina Saraiva, responsável pe-
lo acompanhamento escolar, João 
Jesus (comunicação), Jaime Lemos 
(instalações), Branca Vidal (adminis-
trativa) e Inês Urbano (transportes).

De referir que para proporcionar as 
melhores condições de trabalho a to-
da a estrutura técnica o clube investiu 
recentemente em novas ferramentas 
de apoio. Desta vez o investimento 
foi na aquisição de um videoprojec-
tor, quadro para projecção e escrita 
e uma câmara de vídeo. 
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