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Abertura

O Grupo Desportivo In-
dependente (GDI), que 
assinalou 64 anos recen-
temente, teve sempre 

ao longo da sua história uma im-
portante relação com a população 
envolvente sendo um dos marcos 
do Bairro Afonso Costa, na freguesia 
de São Sebastião.

Desde muito cedo que o futebol 
foi uma das principais actividades 
promovidas pelo clube que, ao longo 
dos anos, foi construindo um palma-
rés considerável nesta modalidade 
que era vivida intensamente pelos 
sócios e simpatizantes. 

A equipa de veterenas continua 
a manter a tradição do futebol no 
clube.

Desde o futebol, a malha, a pes-
ca, passando pelo taewkondo e pelo 
atletismo com resultados que o en-
grandecem. 

O GDI tem uma das melhores es-
colas de Taewkondo do país com 
vários atletas medalhados e muitos 
praticantes.

O atletismo é uma das modalida-
des mais antigas do clube. No final 
dos anos 80, início dos anos 90, 
Vítor Duarte tinha um sonho e um 
objectivo: criar uma equipa de atle-
tismo com bons resultados, mas aci-
ma de tudo ter uma modalidade que 
tirasse os miúdos da rua e os levasse 
a praticar desporto. Uma iniciativa 
que fez escola e que ao longo dos 
anos produziu grandes talentos. 

Da escola de atletismo do Inde-
pendente saíram dois atletas que se 
tornariam olímpicos: Edy Maia, no 
salto com vara, e Susana Costa, no 
triplo salto. Mas já antes alguns atle-
tas que se tornariam dos melhores a 
nível nacional vestiram a camisola do 

O Grupo Desportivo 
Independente

HISTÓRIAS DAS NOSSAS 
COLECTIVIDADES

Nuno Guerreiro Soares

clube, em especial nas disciplinas de 
meio-fundo e velocidade.

O teatro, as marchas populares, o 
cante alentejano e as danças fizeram 
e fazem parte da história da colec-
tividade. Apesar de agora já não ser 
uma das ofertas, o Independente 
conseguiu ter entre os seus pares de 
danças de salão entre os campeões 
nacionais.

O cante alentejano, promovido 
pelo Grupo Coral os Amigos do In-
dependente, é também uma das 
formas de levar o nome da colecti-
vidade a todo o país, sendo inclusive 
co-organizador do encontro de can-
tares alentejanos “O Alentejo abraça 
Setúbal” que se realiza anualmente, 
em Maio.

Uma das apostas mais recentes 
na área da cultura é o teatro, desde 
a revista à portuguesa e das cega-
das carnavalescas, passando pelo 
teatro infantil e mais recentemente 
pela comédia musical, o clube apre-
senta também nesta área um bom 
reportório.

Um pouco como todas as colecti-
vidades de cultura, recreio e despor-
to, o GDI disponibiliza na sua sede, 
para além do serviço de bar, um con-
junto de actividades aos seus sócios 
que podem usufruir das instalações 
para a prática de jogos de mesa e 
encontram também aí uma forma 
de passar o seu tempo fugindo um 
pouco à solidão.

Actualmente presidido por Jor-
ge Farinha, e com 500 sócios, está 
aberto à comunidade, sempre numa 
postura de partilha de experiências 
e saberes.

Associação das Colectividades de 
Setúbal

Felicitação ao jornal 
O SETUBALENSE 
Na passagem, muitíssimo significativa, 
do 165.º Aniversário d'O SETUBALEN-
SE, não posso, de modo algum, deixar 
de felicitar a direcção, a redacção e os 
restantes elementos (inclusive, técni-
cos e administrativos) que lutam pela 
preservação do seu ambicioso e presti-
gioso projecto, cuja importância ultra-
passa de longe o próprio âmbito da im-
prensa regional de Setúbal e constitui 
uma "tribuna" de consulta obrigatória 
de todos os cidadãos conscientes da 
sua intervenção sociocultural e política 
(no sentido genuíno do termo), sobre-
tudo em defesa dos que trabalham e 
sofrem. Aproveito o ensejo para, com 
os sinceros votos dos maiores êxitos 
para as actividades d'O SETUBALEN-
SE, apresentar os meus cordiais cum-
primentos e me subscrever.
Fernando Firmino, ex-candidato 
à Câmara Municipal de Setúbal 
pelo PCTP/MRPP

Dois homens foram detidos pelo Comando Territorial de Setúbal, 
através do Posto Territorial de Sines, pela prática do crime de tráfico 
de estupefacientes, no concelho. A detenção dos indivíduos, um com 
48 anos e o outro com 57, veio na sequência de uma ocorrência de 
violência doméstica. No local, os militares da GNR perceberam que o 
senhorio da residência onde se passou a ocorrência, seria proprietário 
de uma armazém naquele local e que teria uma plantação de 
cannabis. De imediato foram encetadas diligências policiais, incluindo 
recolha de informação, que culminou na realização de uma busca 
ao armazém onde foram apreendidas 29 plantas, para além de 
outros materiais. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos 
remetidos ao Tribunal Judicial de Santiago do Cacém.

O REPARO 

CARTAS DO LEITOR

GNR 
desmantela 
estufa de 
cannabis em 
Sines 

Injustiça perante 
a cidade de Setúbal
Não entendo esta atitude. A menos 
que eu esteja enganado, Setúbal é a 
5.ª cidade de Portugal (atrás de Lis-
boa, Porto, Amadora, empatada com 
Braga e à frente de Coimbra) e a 36.ª 
nos casos de Covid-19 detetados, com 
apenas 204 (contra 1256 em Braga e 
614 em Coimbra). Não há razão para 
assustar as pessoas (setubalenses e 
visitantes). Claro que Lisboa não está 
muito longe de Setúbal, mas parece-
-me lamentável, mesmo escandaloso, 
que Setúbal seja castigada por causa 
do número de casos existentes em 
Cascais, Sintra e certos bairros de Lis-
boa. Os setubalenses são actualmente 
privados de irem a bares e cafés à noi-
te, que fecham às 20h00, sem enfati-
zar os danos adicionais desnecessários 
causados aos comerciantes da cidade. 
Este castigo desproporcional parece-
-me injusto. 
Paul Louis Grand, Setúbal

DR

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

  O presidente da Câmara de Alcácer do Sal, Vítor    
  Proença, está decidido a resolver os problemas 

de segurança no IC-1, entre Palma e Alcácer do Sal, e 
na EN-253, entre a Comporta e Alcácer do Sal. 
Para isso já pediu reuniões com o  secretário de 
Estado das Infra-estruturas e com o presidente 
do Conselho de Administração Executivo da Infra-
estruturas de Portugal.

A FIGURA
Vítor Proença
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o espectáculo de sua criação, Turma 
de 95, pela companhia Barba Azul.
Às 18h00, há Colóquio na 
Esplanada do TMJB, moderado 
pela professora Maria João 
Brilhante, que estará à conversa 
com António Pires, encenador de 
O mundo é redondo. Às 21h00, na 

Sala Principal do TMJB, o Teatro 
Nacional São João apresenta 
Castro. Às 21h30, mais dois 
espectáculos: O mundo é redondo, 
de Gertrude Stein, no Fórum 
Romeu Correia, e na Academia 
Almadense, By Heart, pelo Teatro 
Nacional D. Maria II.

Festival de 
Almada hoje 
com cinco 
espectáculos e 
um colóquio

Hoje, o Festival de Almada começa 
às 18h00 com dois espectáculos e 
um colóquio. Na Incrível Almadense 
os Artistas Unidos, às 18h00 e 
22h00, apresentam “Uma solidão 
demasiado ruidosa”. Às mesmas 
horas, no Teatro-Estúdio António 
Assunção, Raquel Castro interpreta 

Humberto Lameiras

REUNIÃO MARCADA PARA QUINTA-FEIRA

Sindicato e administração da Transtejo - Soflusa 
reiniciam negociação do caderno reivindicativo  

Os dirigentes da Federação dos Sindi-
catos de Transportes e Comunicações 
(FECTRANS) vão reunir com a admi-
nistração da Transtejo e Soflusa a 16 
de Julho, para reiniciar as negociações 
e discutir o “caderno reivindicativo” 
proposto pelos trabalhadores.

Na agenda estão marcadas duas 
reuniões, uma durante a manhã e 
outra na parte da tarde, onde “vamos 
reiniciar as conversas e o calendário de 
reuniões para o futuro”, avança Carlos 
Costa da FECTRANS.

Segundo o sindicalista, esta nota in-

houve tempo para desmarcar o ple-
nário. Com a Transtejo não, porque 
foi em cima da hora”, explicou Carlos 
Costa. Explicou ainda que “em Janeiro” 
a FECTRANS entregou o caderno rei-
vindicativo, mas “depois entrou esta 
situação da pandemia que suspendeu 
tudo e estávamos à espera do reinício 
das negociações”.

Na terça-feira, a administração da 
Transtejo tinha informado, na sua 
página da internet, que as ligações 
fluviais deveriam parar na tarde de 
quarta-feira devido ao plenário de 
trabalhadores. No entanto, de acor-
do com o sindicalista, o plenário teve 
pouco impacto no serviço de trans-

porte fluvial. 
“Tem sempre algum impacto, mas 

não como se fosse hora de ponta”. 
Com o plenário marcado para decorrer 
entre as 14h30 e as 17h30, estava pre-
visto que o reinício da travessia seria 
por volta das 18h00, mas “às 16h30 já 
estavam a sair navios. Só teve cerca de 
uma hora sem navios”, referiu.

As empresas têm a mesma adminis-
tração e ambas asseguram as ligações 
fluviais entre a Margem Sul e Lisboa, 
mas a Transtejo é responsável pelos 
terminais do Seixal, Montijo, Cacilhas 
e Trafaria/Porto Brandão, enquanto a 
Soflusa faz a travessia entre o Barreiro 
e o Terreiro do Paço. Com Lusa

OBSTETRÍCIA
Cristina 
Rodrigues 
questiona 
Ministério da 
Saúde sobre HGO 

A deputada não inscrita Cristina Ro-
drigues, ex-PAN, afirma estar preo-
cupada com a possibilidade do en-
cerramento nocturno das urgências 
obstétricas do Hospital Garcia de Orta 
(HGO), e decidiu interpelar o Ministé-
rio da Saúde. 

A eleita pelo distrito de Setúbal, diz 
ter sido alertada pelas notícias sobre 
a inquietação do Sindicato Indepen-
dente dos Médicos (SIM) relativamen-
te à possibilidade de encerramento 
nocturno deste serviço na unidade 
de Almada, devido à falta de médicos. 

“Segundo declarações do Secretá-
rio-Geral do SIM, a partir da próxima 
semana, se nada for feito, haverá 
noites onde não é possível sequer 
que as grávidas que se desloquem 
ao Hospital pelo próprio pé sejam 
acompanhadas durante a noite”, 
refere a deputada. “Ora se isto suce-
der, é particularmente preocupante, 
mais ainda se tivermos em conta que 
há outras maternidades na região de 
Lisboa e Vale do Tejo a funcionar nos 
seus limites”.

Neste sentido, a parlamentar inter-
pelou o Ministério da Saúde de forma 
a “esclarecer se esta situação se confir-
ma e se continuam a verificar-se pro-
blemas no HGO ao nível dos recursos 
humanos, uma vez que desde o final 
do ano passado também o serviço de 
urgências pediátricas tem vindo a en-
cerrar portas durante a noite”, refere 
nota do gabinete de Cristina Rodri-
gues. Na mesma nota de imprensa, 
e citando a deputada, lê-se que “em 
Fevereiro do ano passado, em audição 
à Ministra da Saúde e ao presidente do 
Conselho de Administração do HGO 
foi precisamente debatida a falta de 
recursos humanos no hospital e ao 
que parece nada foi feito”. E defende 
que este é assunto que não pode ficar 
na gaveta quando “estamos a falar de 
uma unidade hospitalar projectada pa-
ra atender 150 mil habitantes e serve 
perto de 500 mil”. Ao mesmo tempo 
recorda “a construção constantemen-
te adiada do hospital no Seixal”, sendo 
que “estas fragilidades são sintomas 
da falta de um investimento sério na 
saúde no nosso País”. H.L.

formativa foi transmitida quarta-feira 
“a cerca de 50% dos efectivos e opera-
cionais da Transtejo, que se reuniram 
em plenário para saber qual o ponto 
de situação sobre a negociação colec-
tiva”, que estava suspensa devido à 
pandemia da Covid-19. Entretanto, o 
plenário de trabalhadores da Soflu-
sa que estava marcado para ontem, 
foi cancelado porque a empresa de 
transporte fluvial aceitou reiniciar a 
negociação colectiva.

“Nós estávamos a ficar para trás e 
queríamos saber qual a opinião dos 
trabalhadores, mas a empresa marcou 
as reuniões para as duas empresas de 
transporte fluvial e, no caso da Soflusa, 

Ana Martins Ventura

Financiamento de cerca 
de cinco milhões de 
euros pode ser alavanca 
de inovação para 
regiões 

PROJETO E3UDRES2

Politécnico de Setúbal com candidatura 
a Universidade Europeia aprovada

O projecto de constituição de uma 
Universidade Europeia, candidatado 
por um consórcio do qual faz parte o 
Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), 
acaba de ser aprovado pelo programa 
Erasmus+, da Comissão Europeia, e 
terá um financiamento de 5 milhões 
de euros a aplicar nos próximos três 
anos.

Para o presidente do IPS, Pedro 
Dominguinhos, esta aprovação é “o 
resultado da excelência do projecto 
apresentado, da aposta na internacio-
nalização, na investigação, na inova-
ção pedagógica e no relacionamento 
com a região”, considera o professor 
reconhecendo a relevância que o En-
gaged European Entrepreneurial Uni-

Mega "campus" europeu será articulado entre seis instituições de ensino superior

DR

superior (IES) da Áustria, Bélgica, 
Hungria, Letónia e Roménia.

É a partir deste consórcio que será 
projectado um grande “campus”, re-
sultante da partilha de conhecimen-
to, boas práticas, competências e 
recursos, com o objectivo de actuar 
localmente, nas respectivas regiões 

de influência, mas sem perder de 
vista uma perspetiva globalmente 
europeia, como é reforçado através 
do lema "Da Europa – Para a Europa”.

Segundo o politécnico apresenta 
em comunicado esta abordagem às 
regiões, surge após a “constatação de 
que a maioria da população europeia 
se concentra em cidades de peque-
na e média dimensão e áreas rurais 
circundantes”, cabendo às IES insta-
ladas nessas regiões o papel de ala-
vancar os ecossistemas de inovação.

O IPS  destaca ainda que, “trans-
formar as regiões em autênticos la-
boratórios vivos, onde se produzem 
soluções para problemas concretos e 
com verdadeiro impacto na socieda-
de, ao mesmo tempo que se qualifi-
cam jovens profissionais preparados 
para os desafios de um mundo em 
mudança, é o grande objectivo deste 
projecto”, o qual permitirá imprimir 
uma nova dinâmica no panorama do 
ensino superior europeu. E, ao longo 
dos próximos três anos espera-se um 
alargamento da dimensão geográfica 
das actividades de ensino e investiga-
ção a equipas internacionais.

versity as Driver for European Smart 
and Sustainable Regions (identifica-
do com a sigla E2UDRES3) assume 
na estratégia de fortalecimento da 
interculturalidade da instituição que 
dirige.

Além do IPS, o E2UDRES3 integra 
mais cinco instituições de ensino 
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Setúbal

Ana Martins Ventura

Ana Martins Ventura

Organização alerta para 
possíveis alterações ao 
programa em caso de 
surto de Covid-19

DE 17 DE JULHO A 28 DE AGOSTO

Noites da Baía regressam com sete
concertos de Queen a Beatles

O ciclo de concertos ao vivo “Noites 
da Baía” está de regresso ao pátio 
exterior da Casa da Baía, com sete 
concertos de tributo a bandas inter-
nacionais, entre elas Queen e Bea-
tles. Promovidos pela Setúbal Bay, 
os concertos estão agendados para 
Julho e Agosto e realizam-se sempre 
à sexta-feira, com início pelas 21h30.

A edição deste ano começa com 
Queen interpretados pelo grupo One 
Vision, a 17 de Julho. No dia 24, Ana 
Firmino interpreta temas africanos 
e, na noite de 31, Vanessa Silva Duo 
apresenta um espectáculo de tributo 
a divas da música internacional, como 
Whitney Houston, Mariah Carey, ou 
Celine Dion.

Em Agosto o primeiro espectáculo 
decorre na noite de 7, com a banda 
Loosense. E Mariana Oliveira dedica 
a noite de 14 de Agosto ao Fado.

O ciclo de concertos encerrará com 
tributo aos Beatles marcado para dia 
28, na voz dos The Peackles. Mas an-
tes deste encerramento, haverá ainda 

Ciclo de concertos começa no próximo dia 17 com tributo a Queen
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sendo a entrada nos concertos gra-
tuita até aos 12 anos.

Surto de Covid-19 pode levar a 
alterações no programa

Embora a organização do evento 
tenha confirmado o cartaz do ciclo 
“Noites da Baía” alerta que, se o Go-

verno decretar novas medidas de 
contenção à Covid-19 para a Área 
Metropolitana de Lisboa, e as mes-
mas obrigarem ao cancelamento 
dos espectáculos essa será a posição 
adoptada. E, nesse caso, a Setubal 
Bay procederá à devolução do valor 
dos bilhetes.

A Casa da Baía recebe a uma palestra 
All Saints Bay – Brazil sobre cultura 
nordestina, no dia 18, pelas 18h30. 
O evento, através do qual será apre-
sentada a cultura diversificada do 
nordeste brasileiro, com influências 
indígenas, africanas e europeias, cos-
tumes e as tradições, inclui também 
demonstração de danças populares 

BRASIL NA CASA DA BAÍA

Cultura nordestina destacada pelo Clube das Mais Belas Baías
brasileiras.

Esta palestra insere-se na iniciativa 
“O Movimento das Baías”, que pre-
tende dar a conhecer os hábitos cul-
turais de alguns países associados ao 
Clube das Mais Belas Baías do Mundo, 
que Setúbal integra.

O nordeste brasileiro representa 
a primeira zona colonizada por por-
tugueses e possui uma cultura par-
ticular, “com bases luso-brasileiras 
e influências africanas, da costa de 

Pernambuco à Baía e ao Maranhão, 
e ameríndias, na região do Sertão”, 
explica a Câmara de Setúbal, en-
quanto entidade promotora do 
evento. Sendo a riqueza cultural 
do nordeste brasileiro “visível para 
além das manifestações folclóricas 
e populares”

A entrada na palestra All Saints Bay 
– Brazil é gratuita, mas está sujeita à 
lotação do espaço, mediante inscri-
ção prévia. 

TAXA ADUANEIRA

Navigator 
vence 
processo
nos EUA

Depois de ter vencido um pro-
cesso que decorria no Tribunal do 
Comércio Internacional dos Esta-
dos Unidos da América, contra o 
Departamento de Comércio dos 
Estados Unidos [DoC], a The Na-
vigator Company espera obter um 
reembolso de 25,7 milhões prove-
nientes de direitos aduaneiros, com 
uma taxa de 1,63%.

Esta decisão do tribunal pode ainda 
ser recorrida por qualquer uma das 
partes num prazo de 60 dias. Mas, 
caso tal não aconteça, e a decisão se 
torne final, a sociedade espera obter 
um reembolso de montantes deposi-
tados em excesso, neste caso os 25,7 
milhões de euros.

Recorde-se que, em Junho, a Na-
vigator já recebeu um montante de 
4,4 milhões de dólares “resultante 
da devolução da taxa relativa ao 
2º período de revisão (POR2) que 
tinha passado de 7,8% para 5,96% 
e foi depois ainda revista em baixa 
para 4,37%”, explica a empresa em 
comunicado. 

Sobre a taxa final relativa ao POR1 
a Navigator explica que foi revista 
de 37,3% para 1,75% em Outubro 
de 2018, o que levou o Tribunal do 
Comércio Internacional dos Estados 
Unidos da América, em Novembro 
de 2019, “a requerer ao DoC a revi-
são desse resultado, na sequência 
do pedido efectuado pelos produ-
tores norte americanos Packaging 
Corporation of America, Domtar 
Corporation e do sindicato United 
Steelworkers”.

O DoC tinha até Fevereiro de 
2020 para reportar uma decisão 
ao Tribunal do Comércio Inter-
nacional. O que se concretizou, 
após recalcular a taxa, em baixa, 
fixando-a em 1,63%.

“O processo seguiu depois os 
trâmites habituais e o tribunal veio 
agora confirmar a taxa de 1,63%, 
considerando que os cálculos efec-
tuados pelo DoC relativamente às 
taxas de corretagem, manuseamen-
to e outras, eram razoáveis”, como 
a Navigator.

lugar para um espetáculo de tributo 
ao estilo Pop & Rock, a cargo do grupo 
Cotton Carpet Motel.

Quanto aos bilhetes, já estão dis-
poníveis na loja de produtos regionais 
da Casa da Baía, onde podem ser ad-
quiridos todos os dias, entre as 9h00 
e as 20h00, pelo valor de 5,00 Euros, 

DR
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PUBLICIDADE

Ana Martins Ventura

Exibição das produções 
portuguesas decorre 
até 15 de Julho, sempre 
pelas 21h30

CINEMA PORTUGUÊS

Curtas de Sofia Bost, Mariana Galvão
e Leonor Teles em exibição no Charlot

Em estreia conjunta, chegam ao 
Cinema Charlot os filmes “Dia de 
Festa”, de Sofia Bost, “Ruby”, de 
Mariana Gaivão, e “Cães que la-
dram aos pássaros”, de Leonor Te-
les. Curtas-metragens, já exibidas 

IPMA
Concelho sob aviso 
amarelo devido a 
temperaturas

Setúbal está em Aviso Amarelo de-
vido a temperaturas elevadas que se 
mantêm às 21h00 de amanhã, com 
valores acima da média habitualmen-
te registada em Julho.

O alerta é dado pelo Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA), que prevê a continuação de 
tempo quente, com temperaturas 
entre os 30 e 35 graus, emitindo por 
isso o Aviso Amarelo. 

Na origem destas temperaturas es-
tá “um anticiclone localizado sobre a 
região dos Açores, que se estende em 
crista até ao Golfo da Biscaia, em con-
junto com uma depressão centrada 
no interior da península.

em festivais internacionais, e que 
representam três visões diferentes, 
no feminino, sobre temas como o 
futuro e a juventude.

Depois da estreia, que decorreu 
ontem com grande lotação, a exibi-
ção conjunta dos filmes prossegue 
até dia 15, sempre pelas 21h30.

“Dia de Festa”, de Sofia Bost, 
integrou o festival de Cannes em 
2019, e conta a história de uma 
mãe que não se sente feliz no dia 
de anos da filha.

“Ruby”, de Mariana Gaivão, foi 
exibido no Curtas de Vila do Conde 
e no Festival de Roterdão, e retrata 

a juventude em autodescoberta, 
acompanhando o percurso da jovem 
Ruby dias antes de a sua melhor ami-
ga, Millie, regressar a Inglaterra.

“Cães Que Ladram aos Pássa-
ros”, de Leonor Teles, estreou 
em 2019, no Festival de Veneza e 
aborda as questões da gentrifica-
ção e da especulação imobiliária, 
no Porto.

Para além de Setúbal, as três 
curtas estão em exibição em 
Lisboa, Cascais, Porto, Viana do 
Castelo, Caldas da Rainha, Guarda, 
Covilhã, Braga, Albufeira, Ponta 
Delgada e Funchal.Em exibição até dia 15

DR

Municipal e que também têm 
sido colocados em prática 
noutros pontos da cidade.
Em alternativa, os automobilistas 
devem circular pelas ruas Alves 
da Silva e de Brancanes. Vias 
às quais a Rua Luís Gonzaga do 
Nascimento tem ligação.

Trânsito 
condicionado 
na zona do 
Montalvão

A Rua Luís Gonzaga do 
Nascimento, no Montalvão, vai 
estar encerrada à circulação 
automóvel no dia 15 de Julho, 
entre as 8h00 e as 12h00, 
devido a trabalhos de limpeza 
da rede de drenagem doméstica 
realizados pela Câmara 
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Vereadora Maria Clara 
Silva realça que esta 
é também uma forma 
de educar os alunos 
para uma alimentação 
saudável

ABERTO PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Câmara investe 2,2 milhões de 
euros em refeições escolares para 
os próximos três anos lectivos

Cerca de 2,2 milhões de euros é o va-
lor que a Câmara Municipal do Mon-
tijo estima investir nos próximos três 
anos lectivos em alimentos para as 
refeições escolares dos alunos desde 
o pré-escolar ao ensino secundário.

“Para o município do Montijo a 
educação é um investimento. O 
fornecimento de refeições visa ser-
vir com equidade uma alimentação 
equilibrada aos alunos e, ao mesmo 
tempo, promover também a educa-

DR

fornecer nos três agrupamentos de 
escolas do concelho e Escola Secun-
dária Jorge Peixinho (não agrupada) 
por cada um dos períodos dos três 
próximos anos lectivos. Em termos 
globais, estão previstas mais de 2,4 
milhões de refeições escolares.

Assim, para os próximos três anos, 

está estimado o fornecimento de           
1 milhão 835 mil e 600 almoços, 
577 mil e 629 merendas e três mil 
pequenos-almoços.

Para o Agrupamento de Escolas 
do Montijo, a previsão para o triénio 
lectivo aponta para 744 mil e 558 
almoços, 257 mil e 139 merendas, e          
1 140 pequenos-almoços.

Relativamente ao Agrupamento de 
Escolas Poeta Joaquim Serra os nú-
meros indicam uma estimativa de 797 
mil e 344 almoços, 242 mil e 817 me-
rendas, e 1 170 pequenos-almoços.

Para o Agrupamento de Escolas de 
Pegões os números previstos são de 
184 mil e 384 almoços, 77 mil e 673 
merendas, e 690 pequenos-almoços.

Já no que toca à Escola Secundária 
Jorge Peixinho (não agrupada), a esti-
mativa indica apenas o fornecimento 
de 109 mil e 314 almoços, já que os 
alunos a partir do 3.º ciclo do ensino 
básico não beneficiam de apoio para 
merendas e pequenos-almoços.

SMAS

Nuno Canta 
diz que 
Montijo vai 
ganhar a 
Alcochete 
no tribunal

Os Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento (SMAS) do Montijo 
reclamam cerca de 280 mil euros 
ao município vizinho de Alcochete 
por fornecimento de água potável, 
numa acção que corre no Tribunal de 
Almada, e Nuno Canta, presidente da 
autarquia montijense, está confiante 
numa decisão favorável.

Tanto assim que “a juíza decidiu 
produzir a sentença sem necessidade 
de haver audiência em julgamento”, 
disse Nuno Canta, durante a sessão 
de câmara de quarta-feira passada, 
salientando que apenas trazia o tema 
à colação face às dúvidas levantadas 
pelo vereador João Afonso (PSD) na 
reunião anterior.

O presidente da Câmara lembrou 
que a acção foi interposta em Setem-
bro de 2015 por o município de Alco-
chete “então de gestão CDU”, frisou, 
“ter deixado de pagar as facturas de 
fornecimento de água”, feito pelo 
município montijense ao concelho 
vizinho durante vários anos. “Paga-
ram sempre até 3 de Agosto de 2010. 
A gestão CDU de então não reconhe-
ceu a dívida a partir daí, alegando 
um erro dos seus serviços. Mas na 
audiência preliminar ficou prova 
bastante de que o Montijo forneceu 
a água a alguns bairros daquele con-
celho e que a Câmara de Alcochete 
vendeu essa mesma água aos seus 
munícipes não pagando ao Montijo”, 
explicou o socialista.

João Afonso rejeitou ter aludido ao 
tema na reunião anterior, defenden-
do que apenas abordou a questão de 
valores “incobráveis".

Já Carlos Jorge de Almeida, verea-
dor da CDU, acusou Nuno Canta de 
tentar politizar o caso com o apon-
tar do dedo à CDU e rejeitou que a 
situação seja de fácil resolução. “Se 
fosse tão fácil de resolver, sendo a 
gestão da Câmara Municipal de Alco-
chete do PS desde 2017, já poderiam 
ter resolvido o problema”, atirou, a 
concluir.

Autarquia 
prevê o 
fornecimento de 
1 milhão 835 mil 
e 600 almoços, 
577 mil e 629 
merendas e três 
mil pequenos-  
-almoços

Mário Rui Sobral

ção para uma alimentação saudável 
entre estes. Isto sem deixar de ter a 
consciência que as refeições na esco-
la são, para alguns alunos, as mais nu-
tritivas que tomam ao longo do dia”, 
disse Maria Clara Silva, vereadora da 
Educação.

A proposta para abertura de pro-
cedimento para “celebração do 
contrato de aquisição do serviço de 
fornecimento de matérias primas 
alimentares e não alimentares” e 
“prestação de serviços relacionados 
com o fornecimento de refeições 
escolares”, ao abrigo do acordo ce-
lebrado pela Área Metropolitana de 
Lisboa, foi aprovada por unanimida-
de na reunião do executivo municipal 
realizada na última quarta-feira, nos 
Paços do Concelho. O preço base da 
proposta ascende a 2 milhões 198 mil 
e 578 euros.

O documento apresenta os nú-
meros médios de almoços, lanches 
(merendas) e pequenos-almoços a 
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Montijo elogiou a distinção 
alcançada, aprovando por 
unanimidade, na reunião 
de quarta-feira passada, 
um voto de saudação à 
colectividade que se tem 
destacado no futsal.

Bairro Miranda 
destaca-se pela 
ética no futsal

A Academia Desportiva Infantil 
e Juvenil Bairro Miranda foi 
certificada com a bandeira 
da ética pelo Instituto 
Português do Desporto e da 
Juventude. 
O executivo camarário do 

Mário Rui Sobral

Instalação arrancou 
esta semana. Iniciativa 
resulta de candidatura 
da Câmara a projecto 
europeu

WI-FI NO ESPAÇO PÚBLICO

Mais 10 pontos de acesso gratuito 
à Internet começam a funcionar 
no concelho já em Agosto

Montijo vai aumentar a oferta de pon-
tos de acesso gratuito à Internet no 
espaço público. A partir do início do 
próximo mês e durante, pelo menos, 
três anos, vão estar operacionais mais 
10 locais de rede Wi-Fi no concelho. 
A instalação dos equipamentos foi 
iniciada esta semana.

A informação foi avançada pelo ve-
reador Ricardo Bernardes, durante a 
reunião do executivo camarário, na 
última quarta-feira, com o autarca a 
detalhar os pontos onde será possível 
usufruir do serviço gratuito de acesso 
à Internet.

Na cidade, os pontos de rede Wi-Fi 
gratuita passam a existir no seguintes 
locais: Quinta do Saldanha, parque 
urbano das piscinas, Parque Munici-
pal Carlos Hidalgo Gomes e Moinho 
de Maré. Os outros seis pontos vão 
estar localizados em outros tantos 
locais diferentes do concelho: um 
na Atalaia (Praça dos Operários), um 
no Alto Estanqueiro (antiga junta de 

As piscinas municipais são um dos equipamentos cobertos pela Internet

DR

freguesia), um em Sarilhos Grandes 
(Praça da Liberdade), um em Pegões 
(Junta de Freguesia), um em Santo 
Isidro (antiga junta de freguesia) e 
outro em Canha (Rua 1º de Maio).

O investimento resulta de uma 
candidatura da Câmara Municipal 
ao projecto europeu WiFi4EU, o 
qual visa “proporcionar um acesso 
de qualidade à Internet aos cida-
dãos e visitantes em toda a União 
Europeia”. Montijo, vincou o verea-
dor Ricardo Bernardes, “integrou o 
grupo dos primeiros municípios” a 
candidatar-se ao projecto. “Os vales 
financiados pela Comissão Europeia 
através desta iniciativa são atribuídos 

para ajudar os municípios a instalar os 
pontos de acesso Wi-Fi. Estes vales 
correspondem a um montante fixo 
de 15 mil euros por autarquia, inves-
tindo a Câmara Municipal do Montijo 
cerca de 13 mil euros nos próximos 
três anos”, explicou, reforçando que a 
autarquia “comprometeu-se a manter 
o serviço por um período não inferior 
a 36 meses”. O serviço, adiantou, de-
verá estar “disponível ao público no 
início do mês de Agosto”.

“Continuamos a trabalhar para a 
modernização da cidade”, obser-
vou, para sublinhar que esta iniciativa 
insere-se “na linha do compromisso 
eleitoral” socialista de há três anos.

PEGÕES

Reservatório 
de água com 
requalificação 
concluída

Já está concluída a operação de reabi-
litação do Polo de Abastecimento de 
Água de Pegões Velhos. A interven-
ção, promovida pelos Serviços Mu-
nicipalizados de Água e Saneamento 
(SMAS) do Montijo representaram 
um investimento na ordem dos “90 
mil euros”, anunciou a Câmara Mu-
nicipal.

A empreitada foi desenvolvida em 
duas fases. “Numa primeira fase, os 
trabalhos incluíram a reparação e pro-
tecção das superfícies exteriores do 
reservatório elevado, englobando 
tratamento de armaduras corroídas, 
caseta de apoio e vedação, serralha-
rias e a substituição da vedação exte-
rior do recinto”, explicou a autarquia.

A fase seguinte da intervenção inci-
diu na “reparação, impermeabilização 
e [beneficiação] das superfícies inte-
riores da cuba do reservatório, que 
apresentava elevada degradação”, 
sendo ainda substituída a tubagem 
interior.

“Dadas as características do siste-
ma de abastecimento de Pegões Ve-
lhos, onde não existe redundância de 
abastecimento, houve necessidade 
de recorrer a um sistema alternativo 
e amovível de reserva e distribuição 
de água”, sublinhou a edilidade.

Ainda de acordo com a autarquia, a 
obra foi realizada no âmbito do Plano 
de Manutenção dos Reservatórios de 
Abastecimento Público dos SMAS do 
Montijo, o qual iniciou-se “com a rea-
bilitação dos reservatórios das Taipa-
das e dos Afonsos, representando um 
investimento total de 350 mil euros”.

Mário Rui Sobral

A Junta de Freguesia Sarilhos 
Grandes vai receber 60 mil 
euros da Câmara do Montijo para 
reabilitar parques infantis. O 
apoio financeiro foi aprovado, 
por unanimidade, na reunião do 
executivo municipal de quarta-
feira passada.

Vão ser requalificados os 
parques infantis da Lançada, 
da EB 1 de Sarilhos Grandes, 
do Jardim dos Triângulos e do 

Apoio Junta de Sarilhos Grandes recebe 
60 mil euros para reabilitar parques infantis 

parques infantis é “competência 
das freguesias”, mas reconhece 
que a requalificação deste tipo 
de equipamentos representa 
“um investimento avultado”, 
razão pela qual tem decidido 
apoiar essas intervenções. 
Recentemente, o município já 
havia atribuído um total de 160 
mil euros às juntas de Canha 
e da União de Atalaia e Alto 
Estanqueiro-Jardia.

BREVES

A Câmara Municipal aprovou, 
por unanimidade, na última 
quarta-feira, a atribuição 
de um apoio de 5 129 euros 
à Comissão da Fábrica da 
Igreja da Paróquia de Nossa 
Senhora da Oliveira em Canha. 
O montante destina-se a uma 
intervenção de reabilitação 
dos sinos da torre da igreja, 
que, segundo o presidente da 
autarquia, Nuno Canta, estão 
em “risco de queda”.

Sensibilizar a comunidade, e 
em particular os jovens, para 
a defesa do meio-ambiente, 
a Omnis Factum lançou, 
na passada segunda-feira, 
a primeira actividade do 
projecto “Clube do Ambiente”. 
A acção envolveu o clube de 
fotógrafos da associação e 
permitiu retratar “edifícios 
abandonados e o impacto 
destes no ambiente”.

CANHA
Autarquia apoia 
recuperação de 
sinos da igreja

PROJECTO
Omnis Factum 
estreia 'Clube do 
Ambiente'

Jardim-de-Infância de Sarilhos 
Grandes. Segundo o município, 
“a medida procura ir ao encontro 
da necessidade manifestada pela 
junta de freguesia”, tendo como 
objectivo “garantir o nível de 
qualidade, segurança e conforto” 
nos espaços de lazer e recreio 
destinados às crianças.

A gestão socialista da 
Câmara Municipal lembra que 
“legalmente” a manutenção dos 
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FANZINE OUTRAS BANDAS

Público elege banda desenhada 
montijense como a melhor 
do XVII Troféus Central Comics
O fanzine antológico Outras Bandas, 
publicado pelo colectivo informal 
de banda desenhada e de ilustração 
do Montijo – Tágide – vai ser hoje 
anunciado como vencedor do XVII 
Troféus Central Comics, na categoria 
de melhor obra curta.  O prémio foi 
conquistado com a banda desenhada 
“Chá das 5”, criada pela autora mon-
tijense Patrícia Costa, que teve como 
co-argumentistas Paula X e Ricardo 
Simões.

Além desta premiação, o título Ou-
tras Bandas alcançou o terceiro lugar, 
na categoria de melhor publicação 

PSD
João Afonso 
é novo líder da 
concelhia laranja

João Afonso, vereador na Câmara Mu-
nicipal do Montijo, é o novo  presiden-
te da Comissão Política da Secção do 
Montijo do PSD, sucedendo no cargo a 
Pedro Vieira. As eleições tiveram lugar 
na última sexta-feira.

A lista única encabeçada por João 
Afonso venceu com 73 votos favorá-
veis dos militantes, registando-se 27 
votos em branco e dois nulos. Pedro 
Vieira integrou a candidatura de João 
Afonso como cabeça-de-lista à Mesa 
da Assembleia de Secção, acabando 
por ser eleito com 80 votos a favor (20 
em branco e dois nulos).

Em simultâneo, votou-se também 
para a distrital de Setúbal do partido. 
Na secção montijense, os resultados 
ditaram a vitória de Paulo Ribeiro (62 
votos) sobre Pedro Tomás (39) para a 
presidência da Comissão Política Dis-
trital. Ribeiro venceu no distrito por 
uma margem de 145 votos.

Recentemente, no passado dia 30 
de Maio, o Tágides editou o número 2 
do fanzine Outras Bandas. “Esta nova 
edição vem confirmar o ímpeto artís-
tico dos talentos no grupo, sendo a 
edição assinada por António Coelho, 
João Pedro Afonso, José Bandeira, 
Maria João Claré, Mário André, Sér-
gio Santos e Shania Santos, também 
autora da ilustração de capa”, revela 
Daniel Maia, co-editor da publicação.

Recorde-se que o grupo foi iniciado 
com os cursos de banda desenhada 
promovidos pela Câmara do Montijo 
e orientados por Susana Resende.
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independente. Também uma outra 
banda desenhada, intitulada “Além 
Lino” e assinada pelos membros do 
Tágide Daniel Maia, Pedro Cruz, Antó-
nio Coelho, Maria João Claré, Shania 
Santos, Patrícia Costa e Yves Darbos, 
esteve entre os finalistas na categoria 
de melhor obra curta.

O grupo Tágide editou no ano 
passado os números 0 e 1 de Outras 
Bandas, que mereceram o reconheci-
mento do público, já que este prémio 
é o único de BD portuguesa em que 
os resultados são determinados ape-
nas pelos leitores.

PUBLICIDADE

Reserve
o seu 
livro com 
desconto

Reserve o seu exemplar do livro que O SETUBALENSE
vai publicar no final deste mês e poupe 2,5 euros. 

Reservas pelo telefone 265094037
ou email dulce.lanca@osetubalense.com

Preço para reserva 12,5 euros (IVA incluído)

A V I S O N.º 3/DURB/2020

PLANO DE PORMENOR DA SALMOURA
ABERTURA DE PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

MANUEL PISCO LOPES, VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL, DO 
CONCELHO DE SETÚBAL:-----------------------------------------------------------------------------------
---TORNA PÚBLICO QUE, a Câmara Municipal de Setúbal na sua reunião de 1 de julho de 2020, 
através da Deliberação n.º 204/2020, determinou proceder à abertura do período de discussão pública do 
Plano de Pormenor da Salmoura, designadamente da Proposta de Plano e do Relatório Ambiental.--------

---Mais se informa que, o período de discussão pública é de 20 dias úteis, a contar do sexto dia útil após a publi-
cação do respetivo aviso no Diário da República e que os interessados podem consultar a proposta de plano, o 
respetivo relatório ambiental, a ata da Conferência Procedimental e demais pareceres emitidos e os resultados 
da concertação no sítio na Internet da Câmara Municipal de Setúbal e em formato papel no Atendimento da 
Divisão Técnica-Administrativa do Departamento de Urbanismo, sito no Edifício Ciprestes, e no Gabinete 
Municipal de Azeitão (GAMA).--------------------------------------------------------------------------------------------

---Os interessados poderão apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões até ao final do 
referido período, através de formulário digital disponibilizado na referida página da Internet, bem como, 
através de documento analógico, disponibilizado nos locais acima referidos para consulta da proposta 
de plano e relatório ambiental. Para uma correta identificação e ponderação das questões apresentadas, 
no formulário devem constar os dados de identificação do interessado, devendo ser preferencialmente 
anexa ao mesmo, planta de localização devidamente assinalada.------------------------------------------

---Será realizada sessão pública de apresentação da Proposta de Plano e do Relatório Ambiental na 
Freguesia de Azeitão.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---E para constar, se publica o presente aviso na 2ª Série do Diário da República, nos termos do artigo 89.ºdo 
RJIGT, e respetiva divulgação através da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT), comunica-
ção social, no sítio na Internet do Município de Setúbal, bem como, a afixação de Edital de idêntico teor nos 
Paços do Município e nas sedes das Juntas de Freguesia do Concelho de Setúbal.----------------------------------
 ---Paços do Município de Setúbal, 7 de junho de 2020. ---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------O Vice-Presidente---------------------------------------------------   
    
---------------------------------------------Manuel Pisco Lopes-------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE SETÚBAL

CÂMARA MUNICIPAL 



AlcocheteA GNR deteve durante a 
madrugada de ontem, em 
Alcochete, um homem de 19 anos 
por roubo em interior de veículo. 
A detenção ocorreu “na sequência 
de uma denúncia”, pelo que “os 
militares da Guarda se deslocaram 
de imediato” ao local, onde 

GNR detém homem de 
19 anos por roubo em 
interior de veículo

“interceptaram o indivíduo em 
flagrante delito, a furtar um veículo, 
encontrando-se no seu interior”, 
adiantou a GNR em comunicado.  
O homem foi ontem “presente a 
primeiro interrogatório judicial no 
Tribunal Judicial do Montijo, para 
aplicação das medidas de coacção”.
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As instalações dos edifícios da Câma-
ra Municipal de Alcochete estão a ser 
intervencionadas, com o objectivo 
de dotar os espaços de “melhores 
condições de trabalho e de acessibi-
lidade”, num investimento por parte 
da autarquia de 156 mil e 447 euros. 
Para o efeito, “as obras no edifício 
dos Paços do Concelho incluem o 
tratamento do pavimento interior de 
madeira no rés-do-chão e primeiro 
andar (com destaque para a galeria 
municipal e o salão nobre), o trata-
mento de cantarias, da cobertura, das 
fachadas (reparações e pintura), dos 

MELHORAR CONDIÇÕES DE TRABALHO

Autarquia investe 156 mil euros na 
requalificação dos edifícios municipais

gradeamentos metálicos e trabalhos 
de impermeabilização”, revela o mu-
nicípio em comunicado. “No que res-
peita ao edifício da rua do Mercado, 
os trabalhos envolvem a substituição 
da cobertura, o tratamento das fa-
chadas, com reparações e pintura, 
e trabalhos de impermeabilização”, 
acrescenta a mesma nota. A realiza-
ção das duas obras, que já se encon-
tram em execução, representam um 
investimento de 69 mil e 801 euros. 

No sentido de “melhorar as condi-
ções térmicas e acústicas dos referi-
dos edifícios”, a autarquia procedeu, 
nos meses de Novembro e Dezembro 
de 2019, às substituições de todas 
as caixilharias das portas e janelas 

num total de 80 vãos”, medida que 
representa um investimento de 40 
mil e 284 euros. “Mais recentemente 
foi, também, colocado um elevador 
na escada de acesso aos serviços de 
Educação, Acção Social e Saúde, que 
foram transferidos para o primeiro 
andar do edifício municipal da rua do 
Mercado”, refere o município. Já no 
presente ano, “em Fevereiro último”, 
a Câmara Municipal de Alcochete pro-
cedeu à “instalação de aparelhos de 
ar condicionado em vários serviços, 
num investimento de 46 mil e 361 eu-
ros, uma intervenção que teve como 
objectivo substituir equipamentos 
com avarias e instalar aparelhos onde 
estes não existiam”. 

Maria Carolina Coelho

Na Galeria Municipal de Alcochete foi 
apresentado ontem, pelo presidente 
do município Fernando Pinto, o pro-
grama “Reabrir em Segurança”, que 
contou com a presença do secretário 
de Estado do Comércio, Serviços e De-
fesa do Consumidor, João Torres. Es-
te programa tem como fundamentos 
apoiar os empresários da restauração 
do concelho com as informações dis-
ponibilizadas pela Direcção-Geral da 
Saúde (DGS) e fornecendo os estabe-
lecimentos comerciais com materiais 
para regressarem à actividade.

O presidente Fernando Pinto iniciou 
a apresentação da cerimónia com um 
breve discurso, explicando quais as 
medidas presentes nesta iniciativa 
e explicando quais os objectivos da 
mesma. O autarca explicou que esta 
iniciativa nasceu após uma busca in-
cessante de soluções, “com o intuito 
de minimizar o impacto da pandemia 
no sector comercial”, numa cerimónia 
que contou também com a presença 
dos deputados socialistas à Assem-
bleia da República Filipe Pacheco, Ca-
tarina Marcelino e Hortense Martins, 
e representantes da Associação de 
Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal (AHRESP) e da Associação do 
Comércio, Indústria, Serviços e Turis-
mo do Distrito de Setúbal.

As medidas tomadas pelo municí-
pio de Alcochete passam pela isenção 
das licenças de ocupação comercial de 
espaços públicos até ao final do ano e 
da redução da fatura total da água em 
30% para consumos não-domésticos. 
Existirá uma análise para uma possível 
implementação de maiores espaços 
para serviço de esplanada, juntamente 
com uma distribuição de recargas de 

APOIO AO COMÉRCIO
Câmara apresenta “Reabrir em 
Segurança” e convida população 
a regressar ao comércio

álcool gel, sacos para serem utilizados 
em serviço de take-away, assim como 
saquetas para a colocação de talheres 
e um kit de sinaléticas com as normas 
da DGS. Para ajudar não só os estabe-
lecimentos de comércio, mas também 
toda a população, a informação sobre 
as regras de segurança que estes esta-
belecimentos devem ter para prevenir 
o contágio da doença estarão dispo-
níveis online. 

Foi apresentado um filme de pro-
moção ao sector local da restauração, 
realizado por funcionários do Gabi-
nete de Comunicação e Imagem da 
autarquia, mostrando o presidente 
da câmara e outros membros da sua 
equipa a distribuírem os kits aos vá-
rios estabelecimentos do concelho,  
reunindo testemunhos de alguns dos 
comerciantes ligados ao ramo da res-
tauração e similares, que mostraram o 
seu agrado com esta campanha.

De seguida interveio o secretário 
de Estado do Comércio, Serviços e 
Defesa do Consumidor, João Torres 
que deixou três mensagens. Uma 
mensagem de agradecimento à Câ-
mara Municipal, em nome do governo, 
pela criação deste tipo de iniciativas. 
Uma mensagem de reconhecimento 
para os empresários, pelos esforços 
que os mesmos têm realizado, e uma 
mensagem de incentivo, para todos os 
portugueses, em especial os comer-
ciantes. “Nunca deixem de acreditar 
em Portugal e continuem a acreditar 
nos vossos negócios”.

Após esta intervenção seguiu-se um 
passeio na vila de Alcochete, passando 
por vários estabelecimentos comer-
ciais, culminado esta cerimónia num 
almoço numa marisqueira local.

DR

PUBLICIDADE

ALMADA
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SETÚBAL
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SEIXAL
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ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO
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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

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

Classificados VENDO GARAGEM EM SETÚBAL
SITUADO NAS COLINAS DE SÃO FRANCISCO

CARACTERISTICAS: • ÁREA ÚTIL DE 48M2; • GARAGEM / BOX FECHADA;
• PORTÃO DE ACESSO ÀS GARAGEM COM COMANDO À DISTANCIA;

• QUADRO ELÉTRICO INDEPENDENTE;
• DUAS GRANDES JANELAS PARA  A RUA O QUE LHE PROPORCIONA MUITA LUZ NATURAL;

• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS
VALOR: 28.000€ (baixa de preço) -  CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

      PRECISA-SE 
PADEIRO/A

ZONA PALMELA

CONTATO 928053156



VÍTOR QUENDERA
DN – 24/12/1966

DF – 08/06/2020

Sua esposa, filhos, enteado, noras, genro, 
sogros, irmãs e restantes familiares 
informam que será celebrada Missa de 1º 
Mês no dia 12 de Julho pelas 9h00 na Igreja 
Matriz do Montijo agradecendo desde já a 
quem comparecer. 
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PUBLICIDADEPUBLICIDADE

JOSÉ CASTRO 
DA COSTA

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de José Castro da Costa. A família 
vem por esta via agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram a acompanhar o fune-
ral ou que, de qualquer outra forma, manifes-
taram as suas condolências.

(1929 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

LUÍS LOPES 
ALEIXO CRAVIDÃO

Sua Mulher, Filhos, Nora, Netos e Cunhada 
participam o falecimento de Luís Lopes Alei-
xo Cravidão. Vêem por esta via agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

(1932 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

SR.PADRE
MANUEL VIEIRA

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Manuel Vieira. A família vem por 
esta via agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram a acompanhar o funeral ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram as suas 
condolências.

(1922 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

MARIA JOSÉ 
CARUJA COELHO

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Maria José Caruja Coelho. A 
família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar 
o funeral ou que, de qualquer outra forma, 
manifestaram as suas condolências.

(1935 – 2020)
Participação e 
Agradecimento
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O SEU ESTABELECIMENTO
ESTÁ ABERTO

ANÚNCIE AQUI - 265 520 716

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

D. TERESA
PARAPSICÓLOGA - MÉDIA

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

Amor, Justiça

40 Anos de Experiência 
em Portugal

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

PUBLICIDADE

Luís Geirinhas

Quatro equipas 
de Intervenção 
Permanentes para 
assegurar socorro de 24 
horas no concelho 

EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTES

Barreiro estabelece protocolos 
com corporações de bombeiros

A Câmara do Barreiro assinou proto-
colos de atribuição de subsídio para 
o funcionamento das Equipas de 
Intervenção Permanentes (EPI) de 
Iniciativa Municipal, com as duas as-
sociações de bombeiros voluntários 
do concelho – o Corpo de Salvação 
Pública e a corporação Sul e Sueste –, 
sedeada no interior do Parque Empre-
sarial Baía do Tejo. 

Frederico Rosa, presidente do mu-
nicípio, destacou que as cerimónias 
realizadas nos respectivos quartéis, 
marcam “um reforço significativo 
naquilo que é a actuação dos nossos” 
Soldados da Paz.

Frederico Rosa assinou protocolo com os Voluntários do Corpo de Salvação Pública

A cerimónia incluiu ainda 
a corporação dos Bombeiros 
do Sul e Sueste

DR

Na altura, o autarca sublinhou que 
estas assinaturas constituem um 
“grande significado para o Barreiro, 
não só pelos tempos de pandemia que 
vivemos, mas por aquilo que tem de 
ser a prestação de socorro”. 

O presidente frisou que “esta dupli-
cação das EPI permite que o socorro, a 

partir de agora, esteja garantido 24 ho-
ras por dia, com equipas profissionais”.

O edil recorda que o processo teve 
início com a reformulação do Serviço 
Municipal de Protecção Civil, através 
da duplicação do quadro de pessoas 
e da aquisição de novas viaturas, pa-
ra além do reforço de verbas e novas 
equipas de intervenção permanente.

“Quando chegámos havia uma EIP, 
devidamente protocolada com o Esta-
do e uma de iniciativa municipal”, dis-
se. Hoje, acrescentou, o que “é facto, 
é que temos quatro equipas, duas nos 
corpos de bombeiros, devidamente 
protocoladas com a entidade máxi-
ma, e duas com a autarquia, o que é 
uma mais valia para os barreirenses”, 
realçou.

Frederico Rosa considera que este 
facto “garante-nos um maior descanso 
naquilo que é a prestação do socorro 
ou a prestação de serviços pré-hospi-
talar”, constituindo ainda “uma aposta 
e uma convicção no caminho que esta-
mos a fazer”, para reforçar a capacida-
de de actuação das duas corporações. 

ATRAIR O MERCADO NACIONAL

ESTRADAS EM ALCÁCER DO SAL

Campanha de marketing 
promove turismo tranquilo 
no Alentejo e Ribatejo 

Vítor Proença solicita reuniões 
à tutela para garantir segurança 
nas ligações a Palma e Comporta  

O Alentejo e Ribatejo estão a ser 
promovidos como destinos turísti-
cos para férias tranquilas longe das 
multidões, através de uma nova cam-
panha de marketing operacional, que 
vai decorrer até 2021. 

A campanha “Há um Lugar”, refe-
rente ao Alentejo, arrancou na quarta-
-feira e está presente com spots publi-
citários nos canais de televisão, com 
banners em vários websites de jornais 
nacionais, e também nas redes sociais 
Facebook, Twitter e Instagram.

Desenvolvida pela Cápsula - Crea-
tive Agency, esta acção de marketing 
inspira-se nos vários lugares do Alen-
tejo e do Ribatejo, onde existe “um 
mundo à parte”, espaço e tempo para 
descansar e liberdade para ser feliz e 

A reparação do IC-1, entre Palma e Al-
cácer do Sal, e o alargamento de ber-
mas na EN-253, entre a Comporta e 
Alcácer do Sal, continuam nas exigên-
cias do presidente da Câmara de Alcá-
cer do Sal, Vítor Proença, que afirma 
a “perigosidade”, destas estradas e já 
solicitou reuniões com o secretário de 
Estado das Infra-estruturas e com o 
presidente do Conselho de Adminis-
tração Executivo da Infra-estruturas 
de Portugal.

No caso do IC-1, o troço entre Pal-
ma e Alcácer do Sal é fundamental na 
ligação norte-sul, tendo uma procu-
ra média diária na ordem dos 8 mil 

usufruir das merecidas férias ou de 
alguns dias de sossego.

Com esta campanha, que destaca 
“o imenso património natural” destas 
duas regiões, “pretende-se conquis-
tar o mercado interno, atraindo para 
o território os diferentes nichos do 
turismo nacional”, refere António 
Ceia da Silva, presidente da Entidade 
Regional de Turismo.

Para além dos spots televisivos e 
dos banners, a campanha está incluí-
da numa estratégia de marketing que 
“origina várias derivações com men-
sagens impactantes que transmitem 
tranquilidade e vontade de usufruir 
de um território singular”. Como su-
portes são usados filmes promocio-
nais, mupis e outdoors. 

veículos e “encontra-se em péssimo 
estado”.

No caso da EN-253, o troço exige 
a construção de bermas, dado o “au-
mento impressionante” da procura 
e do acesso aos novos campos agro-
-alimentares, - grandes produções 
na larga maioria para exportação em 
camiões frigoríficos -, e no trânsito 
para as praias de Troia até Santo 
André.

Segundo o autarca, ambas as vias 
apresentam “claros riscos crescentes 
de sinistralidade rodoviária, que ur-
gem ser resolvidos pela segurança de 
todos os utilizadores”. H.L.

Região

DR
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Em Portugal, a situação que 
vive o setor cultural é profun-
damente dramática. Para isto, 
constitui, e muito, o Ministé-

rio da Cultura, ao não cuidar do setor 
e descurar as medidas e as políticas 
que o dinamizassem.

Se assim já era desde que esta Minis-
tra tomou posse, muito mais se com-
plicou com a pandemia que nos afeta. 

A Senhora Ministra da Cultura pa-
rece ignorar a gravidade da situação, 
continuando com a sua política do 
gosto pessoal e da discriminação, de 
que é exemplo, o circo tradicional. A 
lei 4/2008, de 07 de fevereiro, bem 
como a portaria 156/2017, de 21 de ju-
nho, incluem expressamente artistas 
de circo e não referem qualquer distin-
ção entre circo contemporâneo e circo 
tradicional, mas Graça Fonseca assim 
não entende. Esta forma enviesada 
de fazer política cultural faz com que 
centenas destes artistas se encontrem 
atualmente numa situação económica 
extremamente vulnerável, sem qual-

A desGraça e os pequenos ditadores

OPINIÃO

Fernanda Velez

Ao contrário da mensagem que 
os partidos autores destas cinco ini-
ciativas pretendem passar, se existe 
atividade cultural que não é apoiada 
pelo Estado, é exatamente a Tauroma-
quia, que não recebe qualquer apoio 
do Ministério da Cultura. Se isso não 
bastasse, em matéria de impostos, de-
signadamente o IVA, a Tauromaquia 
paga mais que as outras atividades 
culturais.

Pontualmente, alguns municípios 
apoiam atividades tauromáquicas, o 
que cabe exclusivamente na esfera 
da autonomia que lhes é conferida 
pela Constituição e na matriz cultural 
de muitos concelhos. Trata-se de um 
investimento e não de uma despesa, 
já que a Tauromaquia atrai anualmente 
milhões de espetadores, o que deter-
mina fortes impactos na economia e 
no emprego. 

A nível europeu também não existe 
qualquer financiamento à Tauroma-
quia. Os apoios à raça brava, como 
raça autóctone portuguesa, destinam- Deputada do PSD

quer rendimento, por não poderem 
trabalhar, nem disporem de qualquer 
tipo de apoio, estando muitos deles 
com a própria sobrevivência amea-
çada.

A propósito de discriminação, foram 
debatidas no Parlamento, esta sema-
na, cinco iniciativas legislativas que vi-
sam impedir a utilização de dinheiros 
públicos para financiamento de ati-
vidades tauromáquicas, utilizando 
argumentos que não correspondem 
à realidade. 

Desde afirmarem que “a Tauroma-
quia é uma atividade que tem vindo 
a perder público ao longo da última 
década”, avançando com “a enorme 
oposição da opinião pública”, até 
mencionarem “os apoios públicos”, 
que efetivamente não existem, tudo 
valeu…

A verdade é que os dados que 
constam do Relatório da Atividade 
Tauromáquica da Inspeção Geral das 
Atividades Culturais (IGAC), relativos a 
2019, referem exatamente o contrário.

-se apenas a vacas bravas aleitantes, 
que não são usadas nas touradas. 

Estamos perante um exemplo da 
forma de atuação de pequenos dita-
dores, que, à semelhança da titular 
da pasta da Cultura, tentam impor o 
seu gosto pessoal, discriminando a 
Tauromaquia, que constitui uma ati-
vidade de especial relevância histórica, 
cultural e sócio económica, em vários 
municípios e regiões do nosso país.

A aprovação destes Projetos de 
Lei implicaria o fim das maiores e 
mais conceituadas festas de Portu-
gal: Nossa Senhora da Boa Viagem, 
Moita; Colete Encarnado, Vila Franca 
de Xira; Barrete Verde, Alcochete; Ca-
peias Arraianas, Sabugal; Touradas à 
Corda, Açores…

 Infelizmente, a Cultura caiu em des-
Graça. Não existe, da parte da tutela, 
a necessária perceção do setor cultu-
ral e, quando assim acontece, alguma 
coisa está a mais … e não é a Cultura!

Também a consulta nacional da Eu-
rosondagem revelou que 86,7% dos 
portugueses não é contra as Touradas 
e 70,5% considera que seria muito 
grave ou grave o desaparecimento 
dessa manifestação cultural. 

Outro indicador, as transmissões 
de touradas na RTP, sendo líderes de 
audiências, reiteram o forte apoio dos 
portugueses à Tauromaquia.

Fantasma da despromoção volta a pairar no Bonfim p14

PUBLICIDADE

Desafetação do Domínio Público 
Municipal de parcela de terreno 

Rui Manuel Marques Garcia, Presidente da Câmara Municipal do Município da Moita, torna público, 
de acordo com o disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º e no artigo 56. da Lei n.º 75/2013, de 
12 de Setembro, que a Assembleia Municipal do Município da Moita, em sessão ordinária realizada 
em 29 de Junho de 2020, mediante proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião ordinária 
realizada a 9 de Junho de 2020, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta relativa à desafetação 
do domínio público municipal da parcela de terreno, abaixo identificada: 

- Parcela de terreno, com a área de 7,508m2, devidamente identificada na planta anexa, sita na Rua 
Catarina Eufémia, União de Freguesias do Gaio/Rosário e Sarilhos Pequenos, destinada à anexação 
e alinhamento do prédio propriedade de Manuel Brinca dos Santos Fialho, descrito na Conservatória 
do Registo Predial da Moita sob o número 449/20090416, freguesia de Sarilhos Pequenos e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artº 206, da União de Freguesias do Gaio/Rosário e Sarilhos Pequenos, 
que passa a confrontar do Norte com o prédio identificado pelo nº 4, do Sul com o prédio identificado 
pelo nº 12, do Nascente com a Rua Catarina Eufémia e do Poente com Sérgio Manuel dos Santos 
Fialho e à qual é atribuído o valor de 2.520,00€. 

Quaisquer interessados que queiram deduzir as suas reclamações contra o propósito da desafetação, 
deverão fazê-lo no prazo de vinte dias a contar da presente data. 

Os documentos que constituem o processo poderão ser consultados no Edifício Sede do Município, 
no Departamento de Administração e Recursos Humanos/Divisão de Administração e Finanças/
Secção de Património. 

Para constar e devidos efeitos, se passou este Edital e outros de igual teor que irão ser afixados 
nos lugares de estilo, disponibilizados no sítio da internet do Município da Moita www.cm-moita.
pt e publicado num jornal da região. 

Moita, 08 de Julho de 2020 
O Presidente da Câmara 

Rui Manuel Marques Garcia

Edital
N.º 13/SP/2020 
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Desporto

Fantasma da despromoção volta 
a pairar no Bonfim, mas ainda há fé

A três jornadas do final do campeo-
nato, o Vitória FC complicou anteon-
tem, depois da derrota (1-0) sofrida 
com o já despromovido Desportivo 
das Aves, ainda mais as suas contas 
na luta pela permanência no principal 
escalão do futebol português. Des-
pois de um ciclo de 13 jornadas sem 
vencer, o fantasma da despromoção é 
real numa equipa que comete, jorna-
da após jornada, erros em catadupa 
que impedem-na de reencontrar os 
tão desejados êxitos.

Apesar do péssimo momento que 
se vive, Lito Vidigal, que após Sandro 
Mendes, Meyong e Julio Velázquez 
é o quarto homem ao leme dos sa-
dinos, recusa-se a atirar a toalha ao 
chão. O técnico ex-Boavista, que se 
estreou no cargo na Vila das Aves, 
mostra-se optimista num desfecho 
favorável. “Já sabíamos ao que vínha-
mos, vai ser um final de época difícil, 
mas acreditamos que é possível”.

Numa altura em que todos andam 
de calculadora e aguardam sempre 
pelos resultados dos principais ad-
versários directos na luta pela per-
manência (Portimonense, Tondela 
e Belenenses SAD), o timoneiro dos 
sadinos alerta para a necessidade de 
se pensar apenas no Famalicão, Spor-
ting e Belenenses SAD, emblemas que 
irá defrontar até ao final da competi-
ção. “O que tenho dito aos jogadores 
é que não vale a pena pensar nos ad-
versários directos. Estamos focados 
no que podemos fazer. Há três jogos 
para disputar e queremos ganhá-los”.

Uma das tendências que se tem ve-
rificado nas partidas mais recentes é o 
elevado número de expulsões, facto 
que é demonstrativo do descontrolo 

Ricardo Lopes Pereira

Apesar do mau 
momento, Lito Vidigal 
mantém confiança na 
permanência

VITÓRIA FC JÁ PREPARA ‘FINAL’ COM FAMALICÃO

VFC

jogos que faltam para permanecer na 
Liga. Sinto que fomos mais fortes na 
segunda parte, os jogadores quiseram 
muito vencer e agora há que encarar 
os próximos jogos da mesma forma”.

Questionado sobre Berto, jogador 
que foi substituído (66 minutos) por 
Leandrinho e não escondeu a sua in-
satisfação pela decisão tomada, Lito 
Vidigal foi peremptório. “Acho que a 
equipa hoje esteve mais liberta emo-
cionalmente. Depois temos algumas 
pessoas com o seu carácter. O que 
temos de fazer é melhorar. Cabe-me 
a mim manter a calma e transmitir 
essa calma”, disse, optando por não 
alimentar a polémica.

Três regressos e duas baixas
Sem tempo a perder, o plantel vito-
riano começou ontem de tarde a pre-

Lito Vidigal não atira a toalha ao chão e acredita que o Vitória vai conseguir ganhar os três jogos que faltam disputar 

parar o confronto de segunda-feira, 
21h15 horas, no Estádio do Bonfim, 
com o Famalicão. Nessa partida da 
32.ª jornada, Lito Vidigal já sabe que 
vai ter disponíveis, depois de cum-
prirem castigo, o médio Carlinhos 
(esteve suspenso um jogo) e os 
avançados Zequinha e Guedes, que 
tiveram, respectivamente, três e dois 
jogos de castigo.

Em termos disciplinares nem todas 
as notícias são boas para o treinador 
dos vitorianos, uma vez que dois dos 
jogadores mais utilizados na presente 
temporada – os defesas Sílvio e Ar-
tur Jorge – vão ficar de fora no duelo 
com os famalicenses. O primeiro por 
ter sido expulso em Vila das Aves e 
o segundo por ter, também anteon-
tem, completado uma série de nove 
cartões amarelos.

emocional do plantel numa altura em 
que era fundamental tê-lo. “Temos 
vindo a ter alguns jogadores expulsos 
e castigados. Hoje tínhamos alguns 
jogadores que não podiam jogar, fui 
falando com os jogadores com o sen-
tido de terminar os jogos com onze, 
para sermos mais fortes”, disse Lito 
Vidigal depois da partida em que Síl-
vio foi expulso.

Já antes, na 28.ª jornada, Zequinha 
viu o cartão vermelho na derrota (1-
2) com o Rio Ave e, na 29.ª, em Gui-
marães, Leandrinho, Guedes e Sílvio 
também foram expulsos fazendo os 
sadinos terminar o jogo com oito ele-
mentos em campo. Anteontem, com 
o Aves, o cartão vermelho voltou a ser 
exibido a Sílvio. “Perdemos o Sílvio 
e não temos assim tantos jogadores 
para aquela posição”, lamentou o 

técnico no final do encontro.
Não obstante o desaire com os 

avenses, Lito Vidigal, que teve apenas 
dois dias para preparar o jogo, consi-
dera que a equipa deixou indicadores 
positivos. “Depois de dois dias de tra-
balho, contra um adversário já com a 
desclassificação e já sem pressão, nós 
em pouco tempo de trabalho acho 
que fizemos um bom jogo. Estivemos 
bem na segunda parte, criámos situa-
ções de golo, mas não fomos felizes 
na concretização”. 

Na opinião do treinador, a eficácia 
foi determinante para o desfecho. 
“Começámos o jogo de uma forma 
dura com um penálti contra, depois 
tivemos um penálti que não consegui-
mos concretizar. É o futebol, é duro, 
queríamos quebrar um ciclo longo 
sem vencer. Temos de olhar para os 

“Vai ser uma confusão muito grande”, 
antecipa o presidente do Casa Pia, 
Vítor Franco, não só com os prazos 
em causa para o início da competição, 
mas também porque a decisão se 
refere apenas ao Casa Pia, e não inclui 
o Cova da Piedade, a outra equipa 
relegada administrativamente.

Cova da Piedade 
na expectativa 
com decisão do 
tribunal  

O Tribunal Central Administrativo do 
Sul deu provimento à Providência 
Cautelar requerida pelo Casa Pia 
que suspendeu a deliberação da 
Assembleia Geral da Liga de Clubes 
realizada no dia 8 de Junho, de 
despromover o Casa Pia e o Cova da 
Piedade ao Campeonato de Portugal. 
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso, a estabilidade é a palavra de ordem da semana, a relação decorre sem 
problemas e sem surpresas. No plano profissional, irá tornar-se uma pessoa mais confiante, 
isto porque, o seu trabalho será reconhecido e dar-lhe-ão o devido valor. Carta da Semana – 
O Papa, esta carta mostra que as suas capacidades de compreensão estão desenvolvidas, por 
isso, e se puder, invista na sua formação intelectual.

TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, semana de grandes demonstrações de amor e carinho, para isso disponibilize 
tempo para o passar com o seu amor. No plano profissional, consegue terminar com 
êxito todos os objectivos a que se propôs, embora parecesse impossível, o certo é que o seu 
sentido de responsabilidade faz muito por si. Carta da Semana – A Estrela, esta carta mostra 
que deve aproveitar a conjuntura para se lançar em novos projectos.

GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso, bom período para definir relações ou fazer alterações a nível pessoal. No 
plano profissional, novos desafios, o que indica que conseguirá ultrapassar problemas 
económicos. Carta da Semana – A Morte, esta carta mostra que algo está a mudar na sua vida, 
ultrapasse os momentos menos bons pensando no que deseja para o futuro.

CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso, progressos, deve dedicar mais tempo a este plano da sua vida de modo a 
que os laços afectivos fiquem fortalecidos. No plano profissional, o tempo é o melhor conselheiro, 
você está cheio de dúvidas, pois não sabe qual o melhor caminho a percorrer, espere 
mais um pouco. Carta da Semana – O Carro, esta carta mostra que vai conseguir ultrapassar 
todas as dificuldades que lhe surgirem.

LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso, a pressa é inimiga da perfeição e você quer tudo muito depressa, deve 
aguardar com calma aquilo que deseja, pois esta carta vai-lhe abrir caminhos. Acalme-se pois 
a sua instabilidade é prejudicial para a sua saúde. No plano profissional, empenhe-se numa 
nova oportunidade, agarre-a muito bem, vai ter resultados satisfatórios e compensadores. 
Carta da Semana – A Roda da Fortuna, esta carta mostra que as oportunidades andam aí, só 
tem que ter garra e empenho para não as deixar fugir.

VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso, pode evitar problemas não se metendo neles, parece complicado mas é 
fácil, basta que não se deixe influenciar e siga a sua intuição. No plano profissional, desempenhe 
os seus trabalhos como até aqui com descrição e com profissionalismo, não se deixe influenciar 
por intrigas e enredos, nem sequer dê ouvidos a futilidades dessas. Carta da Semana 
– O Diabo, esta carta mostra que as emoções estarão tensas e a tendência é mesmo para conflitos, 
por isso tente controlar-se.

BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso, o tempo é para a justiça, por isso deve tomar decisões importantes e 
mudar aquilo que está mal. No plano profissional, muito trabalho, por isso, oriente bem o 
tempo e programe bem a sua agenda, para que não falte a nenhum compromisso. Carta 
da Semana – A Justiça, esta carta mostra que deve clarificar todos os aspectos da sua vida.

ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso, não deve arranjar problemas onde não existem, pois deve evitar conflitos 
e provocações nesta altura. No plano profissional, pode passar por alguns momentos tensos, 
pois os problemas com colegas de trabalho são uma probabilidade esta semana. Carta da Semana 
– O Diabo, esta carta mostra que o descontrole e as emoções negativas estão ao de 
cima, deve por isso, controlar as suas emoções.

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, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimentos. 
Não tenha receio porque amar não é sinónimo de fraqueza nem de submissão. No plano pro-
fissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. Pondere primeiro. 
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.

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, romance intenso devido ao clima de amor em que vive. No plano 
profissional, terá êxito em todas as situações devido ao seu brilhante desempenho e 
entrega. Carta da Semana – A Papisa, esta carta mostra que não deve tomar nenhuma 
decisão sem reflectir e ponderar.

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

José Pina

MAIS UMA EQUIPA SÉNIOR NA AF SETÚBAL

Jardiense é novidade no Campeonato 
Distrital da 2.ª Divisão 

A União Futebol Clube Jardiense vai 
ser na próxima temporada mais uma 
novidade no Campeonato Distrital de 
Seniores da 2.ª Divisão, da Associa-
ção de Futebol de Setúbal.

Não se trata de uma estreia abso-
luta mas sim de um regresso, após 
alguns anos de ausência. De acordo 
com os registos da competição o Jar-
diense participou apenas uma vez na 
2.ª Divisão da AF Setúbal, na época 
de 2010 / 2011, tendo-se classificado 
em 7.º lugar. Depois passou a compe-
tir no Inatel e agora prepara-se para 
regressar às competições associati-
vas, a nível de seniores.

Depois do Botafogo e do Lagoa da 
Palha, o Jardiense é o terceiro clube 
a trocar o Inatel pela AF Setúbal que 
vê assim aumentar de forma signi-
ficativa o número de equipas na 2.ª 
Divisão Distrital. Para este novo desa-
fio o clube apostou em Diogo Duarte 
para treinador principal e foi com ele 
que O SETUBALENSE falou sobre o 
novo projecto.

Ficou satisfeito com o convite 
que lhe foi endereçado para abra-
çar o projecto? 

Claro que sim. Chegar a acordo 
com a direcção do União Futebol Clu-
be Jardiense foi fácil, bastou dez mi-
nutos para ficar tudo tratado porque 
as duas partes estavam em sintonia 

Diogo Duarte, treinador principal

DR

do futuro que querem para o clube. 
Deixaram-me à vontade para esco-
lher a equipa técnica que será jovem, 
terei três treinadores adjuntos, um 
com 20, outro com 21 e outro com 
26 anos, um director desportivo com 
27 anos e um director de marketing 
com 20 anos.

Consta que o Jardiense vai dei-
xar o Inatel para ingressar na AF 
Setúbal. Isso corresponde à ver-
dade? 

Sim, será a nova realidade na pró-
xima época. A direcção e a equipa 
técnica trabalharam para esta rea-
lidade ser possível e conseguimos 

parceiros para dar ajuda financeira e 
para o clube ter uma sustentabilidade 
financeira estável. Nesta mudança, o 
meu amigo Amândio Jesus e o dou-
tor João Aires, vice-presidente da AF 
Setúbal, foram importantes por tudo 
no que ajudaram. A eles o meu muito 
obrigado.

Como é que os adeptos estão a 
encarar esta mudança?

Os adeptos querem é a equipa a 
competir e ao domingo ter futebol, 
gostam do clube e são presença as-
sídua, serão também eles parte im-
portante do projecto.

Quais são então os vossos ob-
jectivos?

Os objectivos passam por fazer um 
campeonato interessante. Temos 
uma equipa jovem, com quatro ou 
cinco jogadores mais experientes. 
À excepção destes, o resto do plan-
tel tem em média 20, 21 e 22 anos. 
Vamos querer dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido o ano passa-
do. Esta é a política que o clube quer 
implementar no seu projecto.

Já começaram a preparar o 
plantel?

Sim, já arrancámos com a prepara-
ção do plantel. Temos alguns refor-
ços já apresentados, incluindo jovens 
mas que já jogam há alguns anos na 
distrital. O plantel está praticamente 
fechado, falta apenas preencher uma 
ou outra posição mas estamos a tra-
balhar nesse sentido.

O Grupo Desportivo Alcochetense, 
depois de uma pausa na construção 
do plantel, voltou a mostrar-se activo 
anunciando agora três contratações 
e a promoção de um júnior que ele-
vam para 17, o número de jogadores 
que ficará às ordens de Djão, o novo 
treinador da equipa verde e branca.

As aquisições são Nelson Cruz, mé-
dio, (ex-Barreirense), Funa, avança-
do, (ex-Palmelense) e Ruben Tavares, 
defesa (ex-Barreirense). E a estes 
junta-se também Rodrigo Chambel, 
médio de 18 anos, júnior promovido 
à equipa sénior.

FUNA, NÉLSON CRUZ E RÚBEN TAVARES
Alcochetense apresenta mais três reforços

Nelson Cruz tem 29 anos, é natural 
de Cabo Verde, e está de regresso a 
Alcochetense, clube que representou 
há duas épocas atrás. No seu percur-
so de jogador tem passagens pelo Ba-
nheirense, Moitense e Barreirense. 

Funa tem 23 anos, começou a jo-
gar no Afonsoeirense, passou depois 
pelo Olímpico do Montijo, Pinhalno-
vense, Barreirense, Montargilense e 
Palmelense.  

Rúben Tavares tem 22 anos, iniciou 
o seu processo de formação no Casa 
Pia, mas representou também o Be-
lenenses, Oriental, Atlético, Reguen-

gos, Sesimbra e Barreirense.  
Com vários lugares ainda em aber-

to tudo indica que nos próximos dias 
serão anunciados mais alguns joga-
dores para dar mais consistência 
ao plantel, no sempre competitivo 
campeonato distrital da 1.ª divisão. 

Entretanto, de saída do Alcoche-
tense está o avançado angolano Rui-
zinho, de 23 anos, melhor marcador 
da equipa na época passada, com 13 
golos, que se transferiu para o União 
de Almeirim, promovido recente-
mente ao Campeonato de Portugal. 
J.P.
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