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Abertura

Hoje iremos falar da Asso-
ciação Setúbal Voz, da sua 
Alma Mater, o Coro Setú-
bal Voz, do Ateliê de Ópera 

de Setúbal e da Companhia de Ópera 
de Setúbal.

Muitas dimensões em simultâneo, 
mas que confluem todas numa ma-
triz conceptual estruturante: o Coro 
Setúbal Voz, ponto de partida e refe-
rência artística subjacente a todos os 
outros, alicerçado num projecto de 
música erudita, na procura de uma 
identidade própria. 

Desde 2017, pela talentosa e emo-
tiva mão do maestro Jorge Salgueiro, 
o nosso coro evoluiu para uma de-
terminada tipologia de linguagem 
artística, com base na elaboração de 
novas criações, em profunda relação 
com as artes contemporâneas.

 Com os coros tradicionais, quando 
as pessoas estão a cantar, parece que 
o corpo “desaparece”. Com os novos 
conceitos implementados, os coralis-
tas ocupam, de facto, um espaço real 
que pode e deve ser “preenchido”, 
com a consciência de uma procura 
constante, para se procurar atingir 
uma plenitude física e artística em 
palco.

Nesse sentido, em Dezembro de 
2019, o Coro Setúbal Voz, deu início 
a um processo de desenvolvimento 
vocal individual, a partir de árias de 
ópera, que culminou com a forma-
ção do Ateliê de Ópera de Setúbal, 
fundado no dia 29 de Fevereiro de 
2020, com o recital encenado Édi-
po, o Rei Lagarto, realizado na Quinta 
dos Moinhos.

A ideia de fundar uma companhia 
de ópera em Setúbal começou a ger-
minar durante os ensaios e as récitas 
para “O Purgatório”, que o Coro Se-
túbal Voz co-produziu e apresentou 
com o Teatro O Bando, em 2019.

 E assim, no dia 4 de Julho de 2020, 
decorreu o espectáculo fundador, 
que marcou o início da Companhia 

A Companhia de Ópera de Setúbal                                 

PENSAR SETÚBAL

Giovanni Licciardello

de Ópera de Setúbal, da responsa-
bilidade da Associação Setúbal Voz.

O referido espectáculo de ópera 
intitulou-se “Os Fantasmas de Luí-
sa Todi”, com produção, concepção 
geral e direcção artística de Jorge 
Salgueiro; corporalidade e apoio na 
criação, Iolanda Rodrigues; ilumina-
ção, Tela Negra; cartaz e adereços, 
Maria Madalena; fotografia, Pedro 
Soares, com participação via vídeo 
do Coro Setúbal Voz e cujo elenco 
foi constituído por Carina Matias Fer-
reira, Célia Inês Nascimento, Iolanda 
Rodrigues, João Mendonza, Juliana 
Telmo, Miká Nunes e Néu Silva, numa 
parceria com a Câmara Municipal de 
Setúbal, com os apoios da Junta de 
Freguesia de São Sebastião, União 
das Freguesias de Setúbal, Secil e 
Setulgeste.

No dia seguinte, 5 de Julho de 
2020 decorreu o espectáculo inti-
tulado “Nessun Dorma”, um percurso 
circular com trinta e seis estações: 
em cada estação um cantor, um mú-
sico e uma ária de ópera dos séculos 
XVII ao XIX.

Estas estações musicais localiza-
ram-se em diversos locais do centro 
da nossa cidade de Setúbal; das Fon-
taínhas até à Fonte Nova, passando 
pela Av. Luísa Todi, Praça de Bocage, 
etc. 

Seis dias depois, aí estávamos nós 
de novo, a repetir este espectáculo, 
desta vez no Parque Venâncio Ribei-
ro da Costa, em Palmela, também 
com assinalável êxito.

Pela parte que nos toca, membros 
do Coro Setúbal Voz, é uma alegria 
imensa, uma enorme satisfação e 
regozijo fazermos parte intrínseca 
deste projecto, que, estou certo, irá 
constituir um motivo acrescido de 
orgulho, contribuindo decisivamente 
para um alargamento dos horizontes 
culturais setubalenses.   

Professor

A afluência às praias 
tem sido reduzida e as 
quebras de facturação 
mostram-se irreparáveis 
este ano

COSTA DE CAPARICA

Concessionários de praia 
cumprem regras mas só 
acumulam prejuízos

Os concessionários de praia tiveram 
um primeiro mês de época balnear 
positivo “em termos de segurança”, 
mas difícil em termos de negócio, 
porque há menos utentes e não 
conseguem “fazer face aos prejuízos”.

“Há menos utentes e os concessio-
nários estão a ter quebras na factura-
ção, esperemos que a coisa melhore, 
mas em termos de negócio vai ser im-
possível fazer face aos prejuízos que 
já tivemos”, disse à Lusa o presidente 
da Federação Portuguesa de Conces-
sionários de Praia, João Carreira.

Segundo o responsável, esta situa-
ção está a acontecer aos empresários 
a nível nacional.

“É por isso que, de alguma forma, 
pedimos apoio ao Governo e às au-
tarquias para que ajudem nas despe-
sas, nomeadamente na assistência à 
praia”, disse.

Os empresários conseguiram 
contratar os nadadores-salvadores 
necessários, mas houve algumas as-
sociações que “aumentarem substan-

DR

cialmente os valores porque tinham o 
monopólio”. Além disso, apontou, é 
importante para o País e para as em-
presas que o Governo “consiga que 
os outros países façam a abertura dos 
corredores aéreos”, para aumentar 
novamente o turismo e as receitas 
em Portugal.

Já em termos de segurança, o 
responsável fez um balanço positi-
vo porque tudo tem corrido bem e 
“não tem havido acidentes de maior”.

“De alguma forma os utentes 
mantêm todas as medidas, tirando 
um apontamento ou outro no areal 
de alguns jovens mais rebeldes, mas, 
pelo que vemos, os concessionários 
têm as devidas medidas implemen-
tadas e as pessoas também acabam 
por ser agentes de segurança”, notou.

João Carreira é proprietário de 
uma concessão na praia da Morena, 
na Costa de Caparica. Uma zona que 
por vezes é complicada em termos 
de estacionamento e trânsito, mas 
também não se têm verificado cons-
trangimentos.

Verão “negro”
Os concessionários falam em “pre-
juízos enormes”. Este Verão está a 
ser “muito negativo, muito negro”. 
“Vivemos numa actividade sazonal, 
vivemos do turismo e, não havendo, o 

negócio morre”, disse à agência Lusa 
o presidente da Associação Apoios 
de Praia Frente Urbana da Costa de 
Caparica, Acácio Bernardo.

Também “não resultou” a regra de-
finida pelo Governo de que os toldos 
e chapéus só podem ser alugados nu-
ma manhã (até às 13h30) ou tarde (a 
partir das 14h00). “Realmente a lei foi 
feita, mas não resultou porque infeliz-
mente não há necessidade. Estamos 
aqui e são quase 13h00, deveria ha-
ver gente a sair para outros entrarem, 
mas infelizmente não é necessária 
porque não temos pessoas”, frisou.

“Não sei se é igual para o país intei-
ro, mas nas praias da frente urbana da 
Costa de Caparica tem-se notado um 
decréscimo muito grande, como se 
pode ver. As praias continuam deser-
tas”, frisou Miguel Inácio, proprietário 
de um restaurante no local.

“Vamos aguentar até podermos, 
mas os prejuízos são enormes. O 
negócio não anda, não há gente pa-
ra consumir, não há gente de férias. 
Há concessionários, inclusive, a que-
rerem fechar e em Outubro não vão 
abrir de certeza, porque os custos 
continuam iguais relativamente a 
anos anteriores, mas aquilo que se 
poderia fazer não estamos a fazer”, 
lamentou Acácio Bernardo. 
Lusa
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exercício desta actividade”, refere 
a administração.   A Ponte Cais n.º 4 
abrange uma área de implantação 
de 900m2 e estará equipada com 
escadas, argolões, cabeços de 
amarração, defensas, tomadas 
de água e iluminação pública. 
A obra, a cargo do empreiteiro 

ETERMAR e com prazo de fim 
previsto para Fevereiro de 2021, 
decorre a “bom ritmo e representa 
um investimento de 3,25 milhões 
de euros, co-financiado em cerca 
de 2,3milhões de euros pela União 
Europeia no âmbito do Programa 
Operacional Mar 2020”.

Porto de 
Setúbal reforça 
competitividade e 
segurança na pesca 
em Sesimbra 

A Administração dos Portos de 
Setúbal e Sesimbra está a realizar 
a obra de construção da Ponte Cais 
n.º 4, em Sesimbra, com o objectivo 
de “melhorar o ordenamento 
do porto de pesca e aumentar 
a área acostável reforçando a 
competitividade e segurança para o 

Bispo de Setúbal defende desenvolvimento 
mas apenas casado com a natureza

Desenvolvimento sim, mas só com a 
salvaguarda do património ambien-
tal. A mensagem foi ontem de manhã 
transmitida pelo Bispo de Setúbal, D. 
José Ornelas, durante uma missa a 
que presidiu, para largas dezenas de 
devotos no adro da Igreja de Samou-
co, numa altura em que a construção 
do aeroporto na Base Aérea n.º 6, no 
Montijo, centra atenções na região.

O Prelado defendeu “uma visão 
ecológica e equilibrada do Mundo”, 
salientando que esta “não é inimiga 
do progresso e do desenvolvimento”. 
“Pelo contrário, é a única maneira de 
haver verdadeiro progresso e verda-
deiro futuro para a Humanidade”, dis-
se, lembrando que a discussão sobre 
este tema “está na ordem do dia da 
Península de Setúbal”, particularmen-
te na região de “Alcochete e Montijo”.

Sem nunca se referir concretamen-
te ao projecto da nova infra-estrutura 
aeroportuária, D. José Ornelas apelou 
a um casamento de harmonia entre a 
natureza e o Homem. E destacou: “É 
de louvar todo o esforço que está a 
ser feito na busca de equilíbrio entre 
a necessidade de encontrar soluções 
para os nossos problemas, encontrar 
caminhos de futuro e de desenvol-
vimento, mas ao mesmo tempo re-
cordo não apenas o presente mas 
também o futuro das nossas gerações 
que se vão seguir e a sustentabilidade 
de tudo isto.”

O Bispo de Setúbal foi ainda mais 
longe e formulou um desejo. “Espero 
muito que estas buscas se façam com 
toda a honestidade, de modo a que as 
soluções adoptadas possam ser sus-
tentáveis em termos de respeito pela 
natureza”, vincou, ao longo de uma 
intervenção em que deixou também 
elogios aos que estão na linha da fren-

Mário Rui Sobral

D. José Ornelas diz 
que só com uma “visão 
ecológica e equilibrada” 
poderá haver 
“progresso e futuro”

MISSA NO SAMOUCO COM AEROPORTO NO HORIZONTE

DR

O Padre Jorge Lages Almeida, aqui a erguer o Evangeliário perante a atenção de D. José Ornelas, é o responsável pela Paróquia do Samouco

te no combate ao flagelo da Covid-19. 
“Esta crise da pandemia pode ajudar a 
perceber que estamos todos no mes-
mo barco ou então corremos o risco 
de nos afundarmos todos”, concluiu.

A missa, ontem realizada ao ar livre, 
integrou um programa simbólico orga-
nizado pela Junta de Freguesia do Sa-
mouco, em parceria com a Associação 
das Festas e a Paróquia local, de for-
ma a assinalar as Festas Populares em 
Honra de Nossa Senhora do Carmo, 
que decorrem habitualmente ao lon-
go destes dias. Na véspera, a Junta de 
Freguesia desafiou a população a vir 
às janelas ou às varandas para assistir 
a uma actuação do artista Nélio Pinto 
em movimento pelas ruas da vila. E a 
Igreja vai estar iluminada até amanhã.

A missa 
integrou um 
programa 
simbólico, 
de forma 
a assinalar 
as Festas 
Populares em 
Honra de Nossa 
Senhora do 
Carmo
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Setúbal

Humberto Lameiras

Pelo novo regulamento 
os animais passam a 
ser reconhecidos como 
seres sencientes e com 
protecção jurídica

NOVO REGULAMENTO 

Município actualiza acções de acompanhamento 
e reforça medidas para bem-estar animal 

O Regulamento de Saúde e Bem-Es-
tar Animal do município de Setúbal 
acabou de ser actualizado, passan-
do a integrar novas medidas como 
a alteração do estatuto jurídico e a 
esterilização gratuita de animais de 
companhia de famílias carenciadas 
do concelho.

Pelo novo regulamento, agora 
adaptado à legislação nacional so-
bre o bem-estar animal, o estatuto 
jurídico passa a considerar a figura do 
“animal senciente”, ou seja, como ser 
vivo dotado de sensibilidade e objec-
to de protecção jurídica.

A versão agora revista do regu-
lamento, em vigor desde 2016, 
“promove a saúde, o bem-estar dos 
animais e o controlo da respectiva 
população”, refere a vereadora do 
Ambiente, Carla Guerreiro, que des-
taca ainda que este vem dar resposta 
a “questões sociais”.

Fica considerada a esterilização 

O novo regulamento contempla medidas para a promoção da adopção de animais de companhia

DR

O novo regulamento contempla 
ainda um conjunto de medidas de 
incentivo e promoção da adopção 
animal, “já aplicadas pelo município 
e com bons resultados no que diz 
respeito ao aumento do número de 
adopções” no último ano.

O tema da eutanásia é igualmente 
contemplado no diploma, sendo que 
o município “não pratica o abate de 
animais errantes como forma e con-
trolo das populações ou a pedido 
dos proprietários, tendo a respecti-
va taxa, anteriormente cobrada, sido 

anulada com o novo regulamento”.
“A eutanásia é um recurso de última 

instância, só utilizada em situações de 
sofrimento extremo do animal”, es-
clarece a vereadora Carla Guerreiro, 
acrescentado que o controlo popula-
cional dos animais “é feito através de 
esterilização”.

Ficou ainda decidida a implemen-
tação futura no Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia de 
pombais contraceptivos, como me-
dida de controlo da população de 
pombos urbanos.

As respostas sociais emergentes sobre 
as necessidades identificadas, actual-
mente, na União das Freguesias de 
Setúbal foram alvo de análise e deba-
te pelo Conselho Local de Parceiros 
(CLP), na última sexta-feira. Um órgão 
que, com base no retrato social poderá 
definir um plano de acção adequado 
às necessidades actuais, dando a me-
lhor resposta a nível socioeconómico

Na reunião realizada no Polo de 
Nossa Senhora da Anunciada do 

PLANO DE MITIGAÇÃO E DE RECUPERAÇÃO SOCIOECONÓMICA

Conselho Local de Parceiros debate respostas sociais 
promovidas pela União das Freguesias de Setúbal

Centro Comunitário, o executivo 
da União das Freguesias de Setúbal 
apresentou o Plano de Mitigação e 
de Recuperação Socioeconómica 
que traçou, onde constam medidas 
que “visam a mitigação sanitária e do 
impacte socioeconómico, bem como 
o apoio à recuperação e revitalização 
socioeconómicas no território”, avalia 
o executivo. 

Com base neste plano foram dis-
cutidas as necessidades verificadas 

no actual contexto de pandemia, 
registadas através do trabalho de 
proximidade que cada entidade de-
sempenha entre a população. Trata-se 
de um trabalho desenvolvido junto 
dos fregueses que é “determinante 
para o futuro de todos nós, tendo essa 
realidade sido verificada através do 
papel desempenhado precocemente 
pela União das Freguesias de Setúbal, 
com uma pronta abordagem na de-
fesa da saúde pública e na mitigação 

e combate à pandemia, com várias 
acções desenvolvidas no território”, 
refere documento desta União de 
Freguesias 

O CLP é composto por mais de duas 
dezenas de entidades locais, com res-
ponsabilidade social no território que, 
através de um trabalho em rede, con-
tribuem com as suas competências e 
ferramentas de acção para criar novas 
estratégias neste âmbito.
H.L.

LÂMPADAS LED

Concelho 
ilumina-se 
com mais 
eficiência 
energética  

Mais de dez mil luminárias com lâm-
padas economizadoras de energia vão 
ser montadas no espaço público de 
Setúbal, como “medida de reforço da 
eficiência energética em todo o conce-
lho”, refere a vereadora do Ambiente, 
Carla Guerreiro.

Pelas contas do município, a nova 
iluminação vai implicar uma “poupan-
ça directa mínima de 60 por cento de 
energia”, uma vez que passa a existir 
uma cobertura de cerca de “80% de 
lâmpadas LED” no território de Se-
túbal, através de um procedimento 
para determinação de adjudicatário 
em contrato de gestão de eficiência 
energética.

Actualmente, no município existem 
24 mil luminárias, das quais 8 mil são 
de iluminação eficiente. Agora, com 
este contrato, “o concelho passa a ter 
mais de 18 mil lâmpadas eficazes”, diz 
Carla Guerreiro.

A intervenção, feita pela primeira 
vez pelo município com recurso a 
concurso próprio, segundo a autarca 
“constitui um instrumento de execu-
ção do plano nacional de acção para 
a eficiência energética”, comenta a 
autarca. Aprovado pela Assembleia 
Municipal, este regime de contrata-
ção é aplicável à formação e execução 
de contratos de gestão de eficiência 
energética, a celebrar entre empre-
sas entidades publicas e empresas de 
serviços energéticos.

Neste quadro, a Câmara Municipal 
de Setúbal entendeu elaborar, na se-
quência de uma auditoria energética e 
Medidas de Racionalização de Energia, 
um procedimento com vista à cele-
bração de um contrato de gestão de 
eficiência energética para a iluminação 
publica no Concelho de Setúbal.

“É uma preocupação municipal o 
consumo de energia actual, que se 
reflecte em custos elevados, na fac-
tura energética e no ambiente. Assim, 
ganha o município e ganha o ambien-
te”, acrescenta a vereadora.

Humberto Lameiras

para animais de companhia, cães e 
gatos, de famílias em dificuldades 
económicas do concelho, desde que 
a sua situação esteja “devidamente 
comprovada pelo sistema de Segu-
rança Social”, explica a autarca. 

Quanto aos animais a serem abran-
gidos por este regime especial, têm 
de estar “registados electronicamen-
te na plataforma Sistema de Infor-
mação de Animais de Companhia, e 
possuir boletim sanitário com vacina 
antirrábica e licenciamento válidos, 
se elegível por lei”.
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PUBLICIDADE

é “motivada pelo perigo de 
derrocada de uma parede de uma 
obra de requalificação no n.º 71 da 
Rua Camilo Castelo Branco”.
A circulação no sentido sul - 
norte entra pela Rua Formosa 
ou pela Rua Moinho do Frade e 
Rua D. Gertrudes Ligeiro, com 

obrigatoriedade de viragem à 
direita pela Rua Camilo Castelo 
Branco. A alternativa de desvio 
no sentido norte - sul é feita com 
entrada pela Rua D. Gertrudes 
Ligeiro e Rua Diogo Fernandes 
Pereira, que liga à Avenida Jaime 
Cortesão.

Trânsito cortado 
por perigo da 
derrocada de 
parede

A Rua Camilo Castelo Branco 
mantém-se parcialmente cortada 
à circulação automóvel por 
período indeterminado, no troço 
entre a Avenida Jaime Cortesão e 
a Rua D. Gertrudes Ligeiro.
Esta situação, a que a Câmara 
de Setúbal afirma ser “alheia”, 

Humberto Lameiras

O investigador tem 
sido uma voz activa 
para ajudar a opinião 
pública a compreender 
o Covid-19

WEBINARS SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Virologista Pedro Simas participa hoje na sessão
Saúde de Qualidade promovida pelo Politécnico 

O médico virologista Pedro Simas é 
um dos convidados para participar no 
ciclo de webinars sobre os Objecti-
vos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), organizado pelo Instituto Po-

litécnico de Setúbal, que vai decorrer 
até ao final deste mês.

Pedro Simas, uma voz presente nos 
meios de comunicação, tem ajudado 
a opinião pública a compreender o 
comportamento do novo coronavírus. 

O investigador e docente da Facul-
dade de Medicina da Universidade de 
Lisboa está presente na sessão sobre 
o ODS 3 – Saúde de Qualidade, marca-
da para hoje, às 16h00. Vai partilhar 
o debate com Mariana Neto, médica 
de Saúde Pública do Departamento 
de Epidemiologia do Instituto Ricardo 
Jorge, numa conversa que abordará 
a temática da pandemia.

Amanhã, pelas 15h00, o ODS 1 - Er-
radicar a pobreza é um dos temas a 
desenvolver ao longo desta semana, 
reunindo em videoconferência os es-
pecialistas Rogério Amaro Roque, do-
cente do ISCT - Instituto Universitário 
de Lisboa e embaixador da Aliança 
ODS, e ainda Piedade Lalanda, pro-
fessora da Universidade dos Açores.

Na quarta-feira, pelas 17h00, segue-
-se o ODS 5 - Igualdade de Género, que 
contará com os contributos de Anália 
Torres, docente e coordenadora do 
Centro Interdisciplinar de Estudos de 
Género do ISCSP – Universidade de 
Lisboa, Carla Tavares, presidente da 

Comissão para a Igualdade no Traba-
lho e no Emprego, e Natividade Coelho, 
directora do Centro Distrital de Setúbal 
do Instituto de Segurança Social.

Para sexta-feira, às 11h00, está mar-
cada uma sessão do ODS 16 – Paz, Jus-
tiça e Instituições Eficazes, a cargo de 
João Lázaro, presidente da Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima.

Inaugurado a 22 de Junho, o ciclo 
temático já percorreu oito dos 17 de-
safios globais aprovados em 2015 pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, 
com a ajuda de vários especialistas na-
cionais e sob moderação de docentes 
do Instituto Politécnico de Setúbal.Pedro Simas

DR
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Setúbal

Ana Martins Ventura

Setembro é mês 
de lançar o jazz na 
Sociedade Musical 
Capricho Setubalense, 
mas também vem aí a 
nova Escola de Rock

SOCIEDADE MUSICAL INOVA PARA RECEBER MAIS MÚSICOS

Capricho renasce em 2020 
com escola de jazz e toque 
do Hot Clube de Portugal

A Covid-19 quase deitava os seus 
novos projectos por terra, mas a ve-
lhinha Sociedade Musical Capricho 
Setubalense (SMCS] provou estar 
mais enérgica do que nunca, aos 153 
anos, com a formação de uma Escola 
de Jazz em parceria com Hot Clube 
de Portugal. Um projecto que contará 
com direcção do maestro Luís Cunha. 
O mesmo que dirige a Big Band do 
Hot Clube de Portugal.

“É a cereja em cima do bolo, pa-
ra 2020”, celebra Sérgio Gabriel, 
presidente da direcção, referindo 
que a SMCS “persegue esta ideia há             
algum tempo, devido ao facto de ser 
parceira da Câmara de Setúbal, na 
organização do Círculo de Jazz Fest”.

O formato da nova escola também 

Estatuto de Utilidade Pública é também uma das grandes apostas da Capricho em 2020
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é desvendado pelo dirigente associa-
tivo, “com aulas de combo, até por-
que o objectivo é dar oportunidade 
de tocar em conjunto, para além de 
aprenderem a teoria do jazz”. Estão 
também planeadas aulas para Big 
Band, “com o objectivo de criar uma 
orquestra de jazz”.

A Escola de Jazz também fará par 
com a nova Escola de Rock. “Um pro-
jecto que vem recuperar o espírito do 
rock vivido em Setúbal nos anos 80 
e 90, com as bandas de garagem e 
outras formações musicais dedicadas 
ao Metal”. E, à semelhança do jazz, as 
aulas de banda serão a grande aposta 
do rock.

Novos projectos através dos quais 
a SCMS pretende diversificar a oferta 
formativa, em Setúbal “até porque 
na cidade não tem nada com este 
modelo”, assume Sérgio Gabriell, em 
referência ao jazz e rock.

Com esta renovação será também 
possível trazer mais autonomia finan-
ceira à Capricho, “porque estas áreas 
da música vão trazer novos sócios e 
novas gerações para dar continuida-
de à Capricho”, para além dos mais 
de sessenta músicos que recebe ac-
tualmente.

Este ano, a Capricho também vai 

reforçar a sua actividade com bolsas 
“para quem não tem possibilidade 
de pagar mensalidades”. E com a 
continuidade da Escola de cordas, 
que contempla o piano, o violino, o 
contrabaixo e guitarra.

Novo lugar na sociedade
Nos objectivos de 2020 está também 
a aprovação do Estatuto de Utilidade 
Pública, ao qual a Capricho se candi-
datou e que vai “vai permitir alcan-
çar outro tipo de apoios, por parte 
do Estado”. 

Garantia de que, face a uma crise 
como a actual, “a sociedade terá co-
mo sobreviver”.

Partir rumo a esta conquista só foi 
possível com a revisão dos estatutos. 
“Eram muito antigos, datados do 
início do século XX, completamente 
desactualizados e não nos permi-
tiam avançar para outros patamares, 
apesar da nossa idade e do trabalho 
aqui desenvolvido, enquanto única 
filarmónica da cidade”, explica Sérgio 
Gabriel.

Apesar da renovação dos estatutos 
o presidente garante, “a actividade 
principal da Capricho é a música e as-
sim permanecerá, até porque esse é o 
primeiro dos seus estatutos”.

“O BARULHO DA LUA” EM EXPOSIÇÃO

Viagem pelas madrugadas 
na faina da sardinha a bordo 
da Mãe de Jesus

A exposição “O Barulho da Lua”, da 
jornalista Inês Antunes Malta e do 
fotógrafo Alex Gaspar está patente 
na Casa de Bocage, em Setúbal, até 
29 de Agosto, com uma viagem pelas 
madrugadas de faina, a bordo da últi-
ma embarcação de Setúbal dedicada 
à pesca da sardinha, “Mãe de Jesus”.

Durante a inauguração da exposi-
ção, inspirada na reportagem com o 
mesmo nome, publicada no jornal O 
SETUBALENSE em Setembro de 2019, 
Inês Malta acolheu as palavras de pes-
soas ligadas à pesca que descrevem 
um sector a viver dias muito difíceis. 
“Dizem que, os problemas da pesca 
em Setúbal são tão actuais hoje, como 
eram há décadas”.

O desafio para escrever e fotogra-
far “O Barulho da Lua” começou em 
Maio de 2019, quando, durante uma 
entrevista ao presidente da União de 
Freguesias de Setúbal, a propósito 
da realização da Semana do Mar, o 
autarca propôs a Inês Malta e Alex 
Gaspar produzirem uma reporta-
gem, que retratasse as dificuldades 
pelas quais o sector da pesca passa. 
Mas, coincidência do destino, a pes-
quisa havia começado meses antes 
deste desafio surgir, “com a recolha 
de testemunhos, apontamentos his-
tóricos e notícias”, sobre o contexto 
socioeconómico da pesca, não só em 
Setúbal, mas em toda a região, explica 
Inês Malta.

O tema já interessava muito à jorna-
lista e as palavras do autarca foram o 
ponto de partida que precisava.

Naquela primeira entrevista, Rui 
Canas, descreveu que os pescadores 
“são teimosos porque gostam muito, 
porque não querem aprender a fazer 
outras coisas. Conheço muita gente 
dos seus 40 e tal anos que já saiu para 
outros trabalhos e depois não gosta e 
volta para o mar. Porque o mar tam-
bém tem uma parte que é beleza, o 
ir ao mar à noite. De Inverno é chato, 
mas de Verão é agradável, tem mo-

mentos agradáveis. O momento da 
liberdade, momento de estar com a 
natureza, o momento de em certas al-
turas não se ouvir nada, ouvir-se aquilo 
que se chama andar ao barulho da lua, 
que é nada. São situações a que as pes-
soas se habituaram a viver. Isto é uma 
forma de vida, não é uma profissão”. E 
assim se nomeou “O Barulho da Lua”, 
pelo silêncio do mar e silêncio em que 
o sector permanece.

Para percorrer o caminho até à 
produção final, a dupla contou com 
os testemunhos de Daniel Ferreira, 
presidente da cooperativa Setúbal 
Pesca e de Ricardo Santos, a represen-
tar a Sesibal - Cooperativa de Pesca de 
Sesimbra-Setúbal-Sines. 

Testemunhos essenciais para “abor-
dar as lutas do sector” e as marés con-
tras as quais os pescadores de Setúbal 
navegam todos os dias. Nos quais não 
podia faltar também a história de

Rui Russo, mestre da “Mãe de Je-
sus”. 

Foi precisamente em noite de fai-
na, a bordo da última embarcação de 
Setúbal dedicada à pesca da sardinha, 
que Alex Gaspar escutou o barulho da 
lua e captou o silêncio que envolve es-
tes homens em alto mar.

Histórias intemporais   
a bordo e em terra
O silêncio. A solidão. Precariedade. 
Andar ‘à bolina’ do mercado. “São 
histórias intemporais, principalmente 
agora que a Covid-19 voltou a atenção 
para as dificuldades que alguns sec-
tores passam, quando o seu ritmo de 
trabalho é afectado por situações im-
previsíveis”, aponta Inês Malta.

Durante a reportagem, Rui Russo 
afirmou mesmo que, olhando para 
trás, hoje os problemas da pesca 
são piores. “O preço do peixe não 
se mantém, está mais barato do que 
estava em 2002 [data de construção 
da “Mãe de Jesus”]. Os combustíveis 
estão mais caros, o pessoal está mais 
envelhecido e existem cada vez me-
nos estaleiros”.

Uma das soluções para parte destes 
problemas seria Setúbal ter “uma lota 
de manhã, para pescado de cerco, com 
peixe do dia para ser consumido nesse 
mesmo dia, e uma lota de tarde”. Algo 
que não tem sido possível fazer devido 
ao funcionamento da lota de Setúbal 
ser apenas nocturno, mas continua a 
ser uma das grandes reivindicações 
dos pescadores em Setúbal. A.M.V.
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Lito Vidigal quer jogadores a dar a vida pelo Vitória p14

A setubalense Raquel Silva tem 
espinha Spina Bífida, o que lhe 
confere 80% de incapacidade. 
Mas nenhum diagnóstico a 
impediu de perseguir o percurso 
que sonhou para si.

Completou o 9º ano no 
plano curricular adaptado 
e actualmente frequenta 
a APPACDM em Setúbal. 
Associação onde, diariamente, 
frequenta o curso de actividades 
de “Inclusão Comunitária”, 
promovido no âmbito das 

Ir além  Percurso de uma 
apaixonada pela estética 

actividades Socialmente Úteis. 
Em paralelo, Raquel Silva 
colabora na Escola Luísa Todi, 
sendo uma das funcionárias 
responsáveis pelo atendimento 
telefónico ao público.

Neste percurso faltava reunir 
o o montante necessário para 
realizar uma formação na 
área da estética. Algo que era 
difícil devido aos seus baixos 
rendimentos e que agora a 
Associação Salvador vem tornar 
possível.

BREVES

No próximo sábado, pelas 
21h00, o programa “Fado em 
Setúbal”, traz Carla Lança em 
mini concerto itinerante pela 
Camarinha e Nova Azeda.
À semelhança das actuações 
que outros músicos têm vindo 
a realizar em diferentes pontos 
do concelho, Carla Lança 
percorrerá vários locais da 
freguesia de São Sebastião, 
com o objectivo de levar a 
música a toda a população 
sem criar ajuntamentos que 
não estão de acordo com as 
normas da Direcção-Geral da 
Saúde.

A 28ª edição da caminhada 
entre São Sebastião e 
Vanicelos foi suspensa devido 
às medidas de prevenção 
impostas para conter a 
Covid-19.
Esta actividade que já é 
uma tradição de Verão para 
muitos setubalenses estava 
agendada para 18 de Julho, 
pelas 21h00, e incluía o 
habitual percurso, de cerca de 
10 quilómetros, pelo Parque 
Natural da Arrábida, por trilhos 
e caminhos rurais. 
wAté ao momento não foi 
apontada outra data para a 
realização do evento.

FADO
Carla Lança 
em mini 
concerto

CANCELAMENTO
28.ª Caminhada 
de S. Sebastião
a Vanicelos

Ana Martins Ventura

A partir de uma bolsa, 
Raquel Silva vai poder 
frequentar um curso 
de formação técnica

APOIO À VIDA ACTIVA

Associação Salvador realiza 
sonho de Raquel Silva em ser 
profissional na área de estética

A “Tournée Solidária 2020” da Asso-
ciação Salvador chega hoje a Setúbal 
para apoiar o sonho de Raquel Silva, 
utente da APPACDM de Setúbal (As-
sociação Portuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente Mental de Se-
túbal), que deseja realizar uma forma-
ção profissional na área de estética. 
A concretização do sonho de Raquel 
Silva será feita a partir de uma bolsa 
de 900 euros, para a realização de 
formação profissional.

Salvador Almeida e a equipa da 
associação que fundou em 2003, 
querem ajudar Raquel Silva a realizar 
um sonho há muito guardado e que o 
seu baixo rendimento financeiro não 
permitia concretizar, devido ao inves-
timento necessário para a formação 
profissional adequada.

Salvador Almeida afirma que, 
“para além do sonho, esta forma-
ção dará a Raquel a oportunidade 
de incrementar o seu percurso de 
formação profissional com uma forte 
ferramenta para a integração profis-
sional e social”.

O programa de apoio extraordiná-
rio e atribuição de equipamentos a 
jovens e suas famílias, para fomentar 
a inclusão na vida activa, além de Se-
túbal vai percorrer todo o país, com 
um embaixador e um responsável da 
Associação Salvador, que farão mais 
de 1 500 quilómetros, numa carrinha 
adaptada, visitando dez pessoas ins-
piradoras.

Pessoas que lutam por “melhores 
condições para os filhos e precisam 
de apoio para financiar a sua forma-
ção, que representam Portugal inter-
nacionalmente a nível desportivo e 
precisam de apoio para a compra de 
equipamentos ou, simplesmente, 
precisam de uma cadeira automóvel, 
que dê segurança nas deslocações 
para a escola”.

Após a visita a cada candidato, a 
Associação Salvador também procu-
rará “o apoio da comunidade local, 

Além de Raquel, mais dez pessoas vão receber apoios durante 
a “Tournée Solidária 2020”
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pessoas, empresas e autarquias, para 
que seja possível ajudar estas pes-
soas, concretizando os seus sonhos”.

Missão de Salvador
A Associação Salvador foi fundada 
por Salvador Mendes de Almeida, 
em 2003, com a missão de apoiar 
pessoas com deficiência motora, 
promovendo a sua inclusão social, 
melhorando a sua qualidade de vi-
da, potenciando os seus talentos e 
sensibilizando para a igualdade de 

REVISÃO

Plano Director 
Municipal 
em debate 
no Fórum 
Luísa Todi

A revisão do Plano Director Municipal 
(PDM) está em apresentação pública 
esta quarta-feira, pelas 21h00, no Fó-
rum Municipal Luísa Todi.

A sessão pública, com entrada livre, 
é essencialmente destinada às popu-
lações da freguesia de São Sebastião 
e da União das Freguesias de Setú-
bal, para apresentação da proposta 
de revisão do PDM, esclarecimento 
de dúvidas e recolha de contributos.

Em Abril, o prazo limite para a dis-
cussão pública da revisão deste do-
cumento estratégico para o território  
foi alterado devido à crise sanitária 
causada pela Covid-19. No entanto, 
a população e entidades colectivas 
continuaram a apresentar os seus 
contributos. Agora a discussão sobre 
o novo plano será retomada e estará 
a decorrer até 5 de Agosto.

A proposta de revisão do PDM foi 
aprovada na Câmara em Fevereiro, 
com votos favoráveis da maioria CDU 
e abstenção de PS e PSD. Naquele 
momento, a presidente da autarquia, 
Maria das Dores Meira, informou 
que o documento já havia obtido a 
“aprovação” da fase de concertação 
com a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa 
e Vale do Tejo e demais entidades le-
galmente envolvidas.

Na época autarca sublinhou ainda 
que o trabalho de revisão do PDM 
estava a ser feito pelos técnicos mu-
nicipais, com recurso “pontual” a enti-
dades externas em áreas específicas.

Entre os concelhos da península 
de Setúbal somente as autarquias da 
Moita e Seixal conseguiram já aprovar 
novos planos directores.

Ana Martins Ventura

oportunidades.
Um sonho de Salvador que, desde 

os dezasseis conhece os desafios diá-
rios da mobilidade e inclusão, tendo 
ficado tetraplégico após sofrer um 
acidente de viação.

Anualmente, a Associação Salvador 
apoia cerca de 400 pessoas com de-
ficiência motora na integração profis-
sional, eventos inclusivos, desporto 
adaptado, acessibilidades, acções 
de sensibilização em escolas e com a 
atribuição de apoios e equipamentos.



8 O SETUBALENSE 13 de Julho de 2020

Vinhos

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)

PUBLICIDADE

Humberto Lameiras

Nos primeiros três 
meses deste ano os 
vinhos Ermelinda já 
receberam 71 medalhas

VINHOS DE FERNANDO PÓ

Casa Ermelinda Freitas premiada com
dez medalhas de ouro e duas de prata em França

Os vinhos da Casa Ermelinda Freitas 
foram premiados com 10 medalhas 
de ouro nas competições de vinhos 
“Monde Selection 2020” e “Challen-
ge Du Vin 2020”, certames mundial-
mente conhecidos, que se realizam 
anualmente.  A adega de Fernando 
Pó, Palmela, foi ainda premiada com 
duas medalhas de prata. 

No “Monde Selection 2020” a Ca-
sa Ermelinda Freitas viu premiados 

com ouro o Moscatel Roxo Superior 
de 2010 e o de 2009, e ainda o Ro-
cksand Shiraz 2018 e o Vinha do Fava 
– Touriga Nacional 2018. O Vinha da 
Valentina Reserva Signature 2018 foi 
reconhecido com a medalha de prata.

No “Challenge Du Vin 2020”, foram 
premiados com ouro o Dona Erme-
linda Branco 2018, o Casa Ermelinda 
Freitas Sauvignon Blanc 2018, o Casa 
Ermelinda Freitas Sauvignon Blanc & 
Verdelho 2018, o Terras do Pó Branco 
2019, o Terras do Pó Rosé 2019 e ain-
da o Túlipa Rosé 2019. Com prata foi 
distinguido o Dona Ermelinda Branco 
Reserva 2018.

“Estamos perante o melhor ano 
de sempre no que toca a prémios 
e distinções”, refere Vítor Santos, 
assessor de administração da Casa 
Ermelinda Freitas. Nos primeiros três 

meses do ano, a empresa já obteve 
um total de 48 medalhas de ouro, 23 
medalhas de prata fazendo um total 
de 71 medalhas.

Entre estas, a adega destaca o pré-
mio de Best Of Show Península de 
Setúbal, atribuído ao vinho Vinha do 
Torrão Reserva no concurso Mundus 
Vini 2020 – Edição Primavera, bem 
como as 3 ProdExpo Star, atribuídas 
aos vinhos Vinha da Valentina Reser-
va Signature, Vinha do Fava Touriga 
Nacional 2018, Valoroso Chardonnay 
2018, na competição ProdExpo 2020 
que decorre na Rússia.

Outro destaque vai para o grande 
prémio obtido no concurso Inglês de 
Escanções, Sommelier Wine Awards, 
que elegeu pelo segundo ano conse-
cutivo a Casa Ermelinda Freitas como 
produtor europeu do ano.Este está a ser o melhor ano em prémios e distinções para a Casa Ermelinda

DR
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ALMADA 265 520 716
SETÚBAL 265 094 354

SEIXAL 265 092 725
MONTIJO 212 318 392

MOITA 212 047 599
BARREIRO 212 047 599
PALMELA 212 384 894

ALCOCHETE 937 081 515

10 O SETUBALENSE 13 de Julho de 2020

FALECEU A 28/06/2020

HEDVIGES MARIA SANTANA 
FERNANDES 

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

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

Bloco Clínico

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

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

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

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

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

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

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

         Farmácia Marques
   DIRECÇÃO TÉCNICA

                Dr. Valter Manuel C. Gomes

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

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

Sito na Avenida 22 de Dezembro nº 21-D em Setúbal 

Certifico, para efeitos de publicação que no dia dez de julho de dois mil e vinte, 
neste Cartório, foi lavrada uma escritura de justificação, a folhas 104 do livro 
379-A, de escrituras diversas, na qual: _______________________________
a) Maria Júlia Brandão Soares Carinhas Miranda, que também usa 
Maria Júlia Brandão Soares Carinha Miranda, e marido Daniel Jorge 
Miranda, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, residentes na 
Rua Dr. Armando Setúbal Lopes, número 1, 2º direito, Setúbal, ela contribuinte 
número 112750664. _____________________________________________
b) Teodoro da Conceição Brandão Carinhas e mulher Albertina das Flores 
Pereira Neno Carinhas, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, 
residentes na Rua Major Pedroso Gamito, número 59, 2° esquerdo, Setúbal, 
ele contribuinte número 124566812. _________________________________
Justificaram a posse, invocando a usucapião, do seguinte bem: ____________ 
Primeiro andar, para habitação, do prédio urbano, sito na Rua do Poço 
das Fontainhas, número 1, tornejando para o Beco das Barrocas, número 1, 
(anteriormente Avenida Luísa Todi), freguesia de São Sebastião, concelho de 
Setúbal, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Setúbal sob 
o número nove mil quatrocentos e sete, da dita freguesia, inscrito na matriz 
sob o artigo 141. _______________________________________________
Está conforme. ________________________________________________
Cartório Notarial sito na Avenida 22 de Dezembro número 21-D em Setúbal, 
10 de julho de 2020. 

A Notaria,  

Conta registada sob o número 1377. 

Cartório Notarial de Setúbal
Notária

Maria Teresa Oliveira

FALECEU A 28-06-2020
RICARDO JORGE 
FERREIRA PITA  

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Sua família e amigos cumprem o doloroso dever de participar 
o falecimento do seu ente querido cujo funeral se realizou dia 
09-07-2020 para o crematório de Setúbal. Na impossibilidade 
de o fazerem pessoalmente, vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram acompanhar ou que de 
outra forma manifestaram o seu pesar.

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

FALECEU A 06-07-2020
ADELINO DAVID

DE MATOS   
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua família e amigos cumprem o doloroso dever de 
participar o falecimento do seu ente querido cujo funeral se 
realizou dia 07-07-2020 para o Cemitério da Paz, Setúbal. 
Na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vêm por 
este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
acompanhar ou que de outra forma manifestaram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF:  265 718 605 - 934782861 - 966479242
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FALECEU A 11/07/2020

DESIDÉRIA MARTINS 
RODRIGUES OLIVEIRA  

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Seu esposo, filhos, noras, 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.  

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA 
*SETÚBAL* TELF. 265 523 496

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

JOSÉ SILVA
POMBO

ANA PAULA 
BAPTISTA RÔLO

SR.PADRE
MANUEL VIEIRA

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

A funerária Armindo lamenta informar o 
falecimento de Ana Paula Baptista Rôlo. A 
família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar 
o funeral ou que, de qualquer outra forma, 
manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o 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.

(1939 – 2020) (1965 – 2020) (1922 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

N. 06-05-1958   F.10-07-2020
DEOLINDO MANUEL 

DA PIEDADE SANTANA  
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o  
falecimento do seu ente querido. O funeral realizou-se  dia 11-
07-2020 pelas 10:30 h  para o Cemitério da Paz em Setúbal. 
Agradecendo a todos quanto se dignaram e participaram em tão 
piedoso acto, bem como a todos que de qualquer outra forma 
manifestaram o seu pesar. A Gerência e colaboradores agradecem 
a compreensão dos familiares por não se efectuar uma despedida 
digna resultante das regras que temos que respeitar devido ao 
estado de calamidade a que todos estamos sujeitos. BEM HAJAM.

FUNERÁRIA  SETUBALENSE
265 550 045  /  265 238 528 (SERVIÇO PERMANENTE)

N.22-11-1941   F.05-07-2020

SÉRGIO PIRES TELO CHAVES  
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o  
falecimento do seu ente querido.O funeral realizou-se dia 07-
07-2020 pelas 10:00 h do Hospital do Barreiro  Crematório 
de Setúbal. Agradecendo a todos quanto se dignaram e 
participaram em tão piedoso acto, bem como a todos que de 
qualquer outra forma manifestaram o seu pesar. A Gerência e 
colaboradores agradecem a compreensão dos familiares por 
não se efectuar uma despedida digna resultante das regras 
que temos que respeitar devido ao estado de calamidade a 
que todos estamos sujeitos. BEM HAJAM.  

FUNERÁRIA  SETUBALENSE
265 550 045  /  265 238 528 (SERVIÇO PERMANENTE)
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Região

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

Mário Rui Sobral

Comissões de Seixal 
e Almada denunciam 
“ponto de ruptura” e 
apontam mal-estar 
entre chefias e direcção 
clínica

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EM CAUSA

Utentes falam em dias negros no Garcia de 
Orta e pedem intervenção urgente da ministra

“Nunca este hospital conheceu 
dias tão negros, que preocupam 
e intranquilizam todos quantos a 
ele recorrem.” A frase diz respeito 
ao Garcia de Orta e consta de um 
email enviado pelas Comissões de 
Utentes da Saúde dos Concelhos do 
Seixal e de Almada a Marta Temido, 
ministra da Saúde, solicitando uma 
intervenção urgente para “a repo-
sição da normalidade” em algumas 
valências da unidade hospitalar.

O serviço de Ginecologia/Obstetrí-
cia é um dos casos apontados. “Sendo 
este um serviço emblemático e de re-
ferência no historial do Hospital Gar-
cia de Orta (HGO), atingiu em pouco 
tempo um ponto de ruptura que opõe 
a chefia do serviço à direcção clínica e 
agora, solidariamente, a toda a equi-
pa. Tal facto levou à implementação 
de um plano de contingência, com o 
encerramento nocturno deste servi-
ço”, revelam as comissões de utentes, 
na comunicação feita à governante, 
ao mesmo tempo que manifestam 
preocupação sobre uma alegada 
“inoperacionalidade e incapacidade 
de alguns serviços” e “um crescendo 
de conflitualidade entre os serviços e 
o conselho de administração”.

Paralelamente, os representantes 
dos utentes dão como exemplo um 
caso que terá ocorrido na passada 
quinta-feira. “Na madrugada de 8 

Utentes exigem regresso da normalidade ao hospital

DE

de Julho, uma utente em trabalho 
de parto encontrou o serviço en-
cerrado, sendo transferida para o 
Centro Hospitalar do Barreiro, já 
que a Maternidade Alfredo da Costa 
se encontrava lotada”, relatam, su-
blinhando “nunca o HGO conheceu 
dias tão negros”.

As comissões de utentes terminam 
a exposição considerando que “algo 
de profundamente anormal se passa 
no HGO”, solicitando a intervenção 

da administração central. “Enten-
demos que a tutela não pode ficar 
indiferente a estas situações e tem 
de intervir com urgência, tomando 
as medidas que se imponham à re-
posição da normalidade dos (e nos) 
serviços. Não silenciaremos a degra-
dação que ocorre em alguns dos ser-
viços do HG, pelo que entendemos 
necessária, e solicitamos, a urgência 
da intervenção da senhora ministra”, 
atiram, a concluir.

ALCÁCER DO SAL
Autarquia investe 
160 mil euros 
em duas obras 
no Torrão

Cerca de 160 mil euros é o montante 
que a Câmara Municipal de Alcácer do 
Sal espera investir em duas empreita-
das na vila do Torrão. A autarquia vai 
lançar os concursos para a remoção da 
cobertura de amianto do Mercado do 
Torrão e para a requalificação da Rua 
do Poço Mau, na mesma localidade.

A empreitada no mercado visa “qua-
lificar” o espaço, através da substitui-
ção da cobertura do equipamento 
por uma nova, “de forma a retirar o 
fibrocimento pré-existente”. A exe-
cução da obra, revela a autarquia, está 
“calculada em cerca de 60 mil euros” 
e “ obriga à emissão de licenças espe-
ciais” bem como “ao cumprimento de 
regras bastante exigentes”. A obra no 
Mercado do Torrão deverá arrancar 
“no último trimestre deste ano”.

Quanto à requalificação da Rua do 
Poço Mau, localizada em frente ao 
Lar da Santa Casa da Misericórdia do 
Torrão, o concurso está prestes a ser 
lançado, conforme anunciou Vítor 
Proença, presidente da Câmara, na 
reunião do executivo municipal, na 
passada quinta-feira.

De acordo com a autarquia, a em-
preitada representa um investimen-
to de “cerca de 100 mil euros” e vem 
engrossar o leque de obras desenvol-
vidas na localidade, “como as 11 ruas 
intervencionadas na 1.ª fase do Plano 
de Mobilidade do Torrão e a nova in-
tervenção na Rua Sacadura Cabral”.

A requalificação da Rua do Poço 
Mau, sublinha ainda o município, “não 
contará com qualquer financiamen-
to comunitário” e “inclui uma nova 
rede de águas, saneamento e águas 
pluviais”, além da substituição do pa-
vimento. “Esta obra representa uma 
significativa melhoria na mobilidade 
dos utentes do lar e dos habitantes 
da vila do Torrão, em geral”, remata 
a autarquia.

A actual situação também já 
motivou reacções de alguns 
partidos políticos. No CDS, a 
presidente da concelhia de 
Almada, Sara Machado Gomes, já 
veio dizer que seria “trágico para o 
HGO ter mais um serviço dedicado 
à maternidade com problemas 
no acesso às populações”, 
esperando que não se concretize 
o encerramento da urgência de 
Obstetrícia, depois da falta de 
solução para o fecho nocturno e 
aos fins-de-semana da urgência 
pediátrica. Já a Iniciativa Liberal (IL) 
também manifesta preocupação 
não só com os serviços de 
obstetrícia do HGO como também 
com as urgências do Hospital de S. 
Bernardo, em Setúbal. 
“A juntar aos problemas 
já existentes na urgência 
Ginecológica e Obstetrícia no 
Hospital de Setúbal, as grávidas no 
concelho de Almada correm agora 
o risco de não terem urgência de 
Obstetrícia à noite e aos fins-de-
semana no HGO”, frisam os liberais. 
Para a IL, “o distrito precisa de um 
plano sério de apoio à natalidade, 
que passa necessariamente por 
apoio médico de qualidade e em 
tempo útil às grávidas”.

Reacções 
CDS diz que 
é trágico 
e liberais 
defendem novo 
plano para 
o distrito
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decidiu utilizar os materiais 
numa acção de dinamização 
do comércio local e fomento 
da utilização dos mercados 
municipais”, revela a edilidade, 
agradecendo aos munícipes a 
cedência de bicicletas para a 
concretização da acção.

Santiago do 
Cacém dinamiza 
Mercado 
Municipal com 
'cores e aromas'

Os materiais destinados à oficina 
prática lúdico-educativa “Cores 
e Aromas”, que era para ter 
lugar a 21 de Março mas que foi 
cancelada devido à pandemia, 
foram agora aproveitados pela 
Câmara de Santiago do Cacém 
para outro efeito. “A autarquia 

Os Estaleiros Navais do Sado 
pertenciam à sociedade 
Eugénio & Severino, pro-
prietária de outra grande 

oficina, em Pedrouços. Era, talvez, a 
maior das oficinas de Setúbal. Tinha 
duas secções: a mecânica (mecânica 
naval, máquinas-ferramentas, serra-
lharia mecânica e de bancada), do la-
do da Praia da Saúde; e a caldeiraria 
(metalomecânica geral), virada ao 
parque de campismo, hoje PUA. O 
senhor Soares era o chefe. Mas era o 
senhor António Ferreira Dias, fresa-
dor e subchefe, a alma da oficina, e 
quem, verdadeiramente, fazia andar 
aquilo tudo.

Após sair da fábrica SOL, estive 
um mês na Cometna (Estação de 
Palmela) a trabalhar como aprendiz 
de torneiro. Mas tão estranho sen-
ti o ambiente, que decidi procurar 
trabalho noutro local. Tinha o Curso 
Industrial de Formação de Serralhei-
ro, alguma experiência e muita von-
tade de trabalhar e de aprender. Era 
janeiro de 1967. Fui até aos Estaleiros 
e admitiram-me. Aprendiz de serra-
lheiro mecânico, e a promessa de pas-
sar ao torno numa vaga que nunca 
me calhou (as cunhas, essas velha-
cas…); quarenta e quatro escudos 
diários (em abril passei a pré-oficial 
e a ganhar cinquenta e dois escudos); 
6, 12, 16 ou 18 dias de férias, quando 
atingisse mais de 1, 3, 10 ou 15 anos 
de serviço, respetivamente. E voltei 
à liberdade de poder falar enquanto 
trabalhava e de ir à retrete sem pedir, 
num ambiente mais aberto e favorá-
vel ao trabalho e à construção de ami-

Setúbal de outros tempos
Os Estaleiros Navais do Sado - I

OPINIÃO

Juvenal José Cordeiro Danado

com o vestiário, ficava o escritório, 
onde trabalhavam o senhor Viegas e a 
Eduarda (uma princesa de olhos azuis 
como dois céus e cara de anjo, e um 
alvoroço para a rapaziada babada). 
No topo virado ao mar, o espaço do 
Ti Hilário, do Ti Henrique Caldeiradas, 
do senhor Gilberto e do Luís Ferro Ve-
lho, oficiais e talentosos mecânicos, 
do João da Guelha, dos dois Ruis (o do 
Bairro Santos e o das Fontainhas), os 
aprendizes efetivos, e do Zé Borralho, 
que alternava a aprendizagem entre 
os tornos e os motores marítimos. O 
Ti Hilário era uma das personalidades 
da casa. Quando foi contratado, man-
teve a sua oficina, para os biscatos, 
no nº 2 da Rua João de Deus, à Lota. 
Nunca o vi de outra maneira que não 
fosse na fatiota de ganga e de boina à 
espanhola. Era um mecânico sabedor 
de todos os segredos do ofício, me-
tódico, perfecionista, às vezes algo 
severo com os ajudantes. Revelava 
uma grande simpatia, se não amor, 
pela Espanha, como todos os natu-
rais de Vila Real de Santo António que 
conheci. As expressões em castelha-
no saíam-lhe da boca a toda a hora 
e levava os dias a trautear canções 
espanholas, em especial «Paloma 
blanca». Uma altura fui ajudá-lo na 
reparação do motor de um barco da 
ostra, na Mourisca. Andámos por lá 
mais de uma semana. Foi então que 
lhe conheci a parte do camarada de 
trabalho, do mestre que tinha prazer 
em ensinar e que sabia ser amigo dos 
mais novos.

Professor

zades. Qual Cometna qual carapuça!
Fiquei, portanto, na mecânica. As 

bancadas ao centro. O Ti Alves era o 
oficial serralheiro mecânico. Eu e o 
Calhotas, os aprendizes-ajudantes. 
Até à tropa, aquele seria o meu local 
de trabalho, com surtidas à caldeira-
ria, para forjar os ferros do limador 
e para as têmperas de peças; fazia o 
trabalho de um oficial, mas não passei 
de pré-oficial (o cume da carreira dos 
mancebos, na legislação da época) e 
dos 66 escudos diários – um oficial 
ganhava o dobro. Numa ala, ficavam 
os tornos pequenos (onde traba-
lharam o Zé Aníbal, o Jaime Necas, 
o Sebastião dos Santos, o senhor 
Armindo, o Luís) e a fresadora (o se-
nhor Ferreira Dias, o oficial, e Zé Lino, 
o aprendiz-ajudante). Na outra ala, o 
torno grande (a máquina do senhor 
Aníbal, depois do Zé Aníbal e do se-
nhor Armindo), o esmeril, o limador 
(as horas que eu lá trabalhei!), o ser-
rote mecânico, o engenho de furar 
normal e o engenho radial. No topo 
do lado da Restinguinha, e pegado 

Nuno Mascarenhas 
recebeu nos Paços do 
Concelho dupla do 
corpo diplomático da 
Embaixada da Índia em 
Portugal

O município de Sines e a Índia estão a 
trabalhar num acordo de geminação. 
Ao mesmo tempo, em cima da mesa 
está também a negociação de uma 
parceria entre a infra-estrutura por-
tuária sineense e um porto indiano. 
Estes dois temas foram desenvol-
vidos numa reunião que juntou, no 
passado dia 9, nos Paços do Conce-
lho, o presidente da Câmara, Nuno 
Mascarenhas, e uma dupla do corpo 
diplomático indiano no nosso País.

O autarca sineense recebeu os 
primeiro e terceiro secretários da 
Embaixada da Índia em Portugal, 
Amararam Gujar e Preetham Shiva-
murthy, respectivamente, num en-
contro que contou igualmente com 
a participação do vogal executivo da 
Administração dos Portos de Sines 
e do Algarve, Duarte Lynce de Faria.

“Este encontro visou estreitar as re-
lações que têm estado a ser operadas 

NEGOCIAÇÕES EM CURSO

Sines quer geminação 
com cidade indiana e puxa 
investimento para o complexo 
portuário e industrial

entre Sines e a Índia, sobre as quais se 
têm desenvolvido diversas iniciativas 
nos últimos anos”, revelou a autarquia 
em nota de Imprensa, adiantando: 
“Neste contexto foram retomados os 
trabalhos com vista à celebração de 
geminação entre Sines e uma cidade 
indiana e de um acordo entre o Porto 
de Sines e um porto indiano.”

A reunião permitiu ainda que fos-
sem abordadas outras questões, 
além das “oportunidades de investi-
mento em Sines e os interesses que 
os investidores indianos podem ter 
no complexo portuário e industrial”. 
Segundo a edilidade foram “também 
apresentados alguns dos projectos 
que visam homenagear os feitos 
de Vasco da Gama”. O navegador, 
recorde-se, ficou na História por ter 
descoberto o caminho marítimo para 
a Índia.

“As relações entre Sines e a Índia 
pontuam-se, em grande medida, por 
questões de natureza cultural, para 
as quais a figura de Vasco da Gama é 
determinante”, sublinhou o municí-
pio do litoral alentejano. A recepção 
aos diplomatas indianos “ocorreu um 
dia depois da data comemorativa em 
que Vasco da Gama partiu a caminho 
da Índia, em 8 de Julho de 1497”, lem-
brou o município a concluir.

Nuno Mascarenhas e Duarte Lynce de Faria com os diplomatas indianos

DR

Era, talvez, a maior das oficinas de Setúbal

DR
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Desporto com 13 jogadores que apresentam 
uma média de idades a rondar os 
26 anos. Alexandre Pão-Mole (ex-
júnior), Luís (ex-AD Carregado) 
e José Pinto (ex-CR Sobredense) 
são os guarda-redes que já se 
comprometeram com o clube e 
Tiago Alves (sem clube), Tomás 

Vendas de 
Azeitão 
regressa ao 
futsal sénior 
masculino

O União e Progresso de Vendas de 
Azeitão está de regresso ao futsal 
sénior masculino encontrando-se 
neste momento em fase adiantada 
da preparação do plantel para a 
nova temporada.
Paulo Pinto será o treinador da 
equipa que conta actualmente 

Lito Vidigal quer jogadores 
a dar a vida pelo Vitória

O Vitória FC joga hoje, a partir das 
21h15, na recepção ao Famalicão, uma 
partida que tem de ser encarada co-
mo crucial para a equipa alcançar os 
seus objectivos na presente época. 
Por esse motivo, o treinador Lito Vi-
digal frisa a importância de haver apli-
cação máxima e de todos terem foco 
total neste jogo. “Estou aqui para dar 
a vida pelos jogadores e quero que os 
jogadores deem a vida pelo Vitória. 
É isso que pretendo dos jogadores 
neste jogo”.

O timoneiro dos sadinos pretende 
que o espírito de união seja uma rea-
lidade não só no duelo desta noite no 
Estádio do Bonfim mas também nos 
outros dois que faltam até terminar 
o campeonato. “O mais importante 
neste momento é haver uma união 
muito grande em campo, com todos 
os jogadores com capacidade de so-
frer e uma entreajuda muito forte 
entre sectores. Os jogadores têm 
de ser mentalmente fortes e res-
peitarem este clube enorme, com 
uma massa adepta presente e que 
merecem que estes jogadores deem 
a sua vida por ele”.

No seu segundo jogo como técnico 
dos sadinos, Lito Vidigal tem com o 
objectivo de interromper uma série 
de cinco derrotas consecutivas e 13 
jogos que a equipa leva sem vencer. 
“Estamos há muito tempo sem ven-
cer, mas como diz o povo ‘não há bem 
que sempre dure nem mal que nunca 
se acabe’. E esperemos que este mal 
termine segunda-feira. É um jogo im-
portante para nós, em casa, o Vitória 
é um clube de massas e, se não fosse 
esta pandemia, ter adeptos no está-
dio faria uma diferença tremenda”.

Numa fase crucial da época, o trei-

Ricardo Lopes Pereira

Treinador peremptório: 
“ter adeptos no estádio 
faria uma diferença 
tremenda”

SADINOS JOGAM HOJE (21H15) COM O FAMALICÃO

VFC

nador diz que o Vitória precisa de 
“energia positiva” para inverter o ci-
clo. “Os jogadores precisam de sentir 
os adeptos, os vitorianos gostam do 
Vitória, são presentes, e isso também 
nos limita um pouco. 

Não estando presentes, espero 
que o estejam emocionalmente e 
transmitam uma energia positiva 
aos jogadores para que depois eles 
possam colocar em campo”.

Lito Vidigal reconhece que frente 
ao Famalicão a missão da sua equipa 
será complicada pelo facto de terem 
pela frente um oponente de qualida-
de que está a realizar uma excelente 
prova. “É uma equipa forte, das boas 
equipas do campeonato, está numa 
posição tranquila e pode alcançar 

objetivos também. Respeitamo-
-los, mas primeiro olhamos para 
nós e percebemos como o pode-
mos combatê-los, que é com muita 
organização, trabalho, coração e 
inteligência, porque nesta altura o 
aspecto emocional é muito impor-
tante também”, frisou.

O facto de estar há menos de uma 
semana à frente da equipa não im-
pede o treinador, que na sua estreia 
pelo Vitória perdeu 1-0 com o Aves, 
de encarar as jornadas que faltam da 
prova com optimismo. “Sempre lhes 
disse que só todos juntos poderemos 
sair desta situação e alcançar o ob-
jectivo. Temos de estar todos juntos 
nesta fase, jogadores, equipa técnica, 
‘staff’, direcção, massa adepta vitoria-

na, cidade… Neste momento, só com 
todos a pensar no mesmo sentido e a 
remar para o mesmo lado conseguire-
mos lá chegar. É muito importante”.

Após cumprirem castigos, Carli-
nhos, Zequinha e Guedes estão de 
volta às opções do Vitória e o treina-
dor Lito Vidigal não esconde que o 
facto de estarem aptos é uma boa 
notícia. “Precisamos de todos os 
jogadores. É claro que tendo esses 
jogadores disponíveis a escolha do 
onze será sempre muito mais forte. 
Quantos mais jogadores e competi-
tividade houver entre posições mais 
forte a equipa se torna e com mais 
qualidade joga”. De fora ficam Sílvio e 
Artur Jorge (castigados) e Lucas Paes 
(lesionado), enquanto Mano e Haca-

hdi (recuperam de mazelas físicas) 
estão em dúvida.

Auditoria às contas do clube e 
SAD adjudicadas quarta-feira 
Tal como prometido pela direcção 
liderada por Paulo Gomes, eleita 
em Janeiro de 2020, o Vitória vai na 
quarta-feira, 18h30, no Estádio do 
Bonfim, fazer a adjudicação da audi-
toria a realizar ao clube e à SAD, infor-
maram os sadinos num comunicado 
do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) 
publicado na página oficial do clube 
na internet. Este momento não acon-
teceu antes devido aos constrangi-
mentos causados pela pandemia da 
Covid-19.

 O contrato de prestação de servi-
ços com a MCGodinho & Associados 
prevê que sejam auditados os últimos 
cinco anos acrescidos de 10 opera-
ções efetuadas em anos anteriores. 
Para esta tarefa o Conselho Fiscal e 
Disciplinar, presidido por João Mar-
tins, está disponível para receber pelo 
“ sugestões e informação relevante 
por parte dos sócios e que permita 
uma mais objetiva selecção.

Entretanto, o CFD do emblema 
setubalense quer ver esclarecidos 
os pormenores dos 416.200 euros 
pagos pelo clube em comissões en-
tre 1 de Abril de 2019 e 31 de Março 
de 2020, conforme consta do rela-
tório de transações publicado pela 
FPF. Recorde-se que foi durante este 
período que foi feita, entre outras, a 
transferência do avançado Cádiz pa-
ra o Benfica, negócio que teve Paulo 
Gonçalves, antigo assessor jurídico 
das águias, como intermediário.

A informação foi revelada a O SE-
TUBALENSE por João Martins, líder 
do órgão social vitoriano. “O CFD so-
licitou à SAD, através da sua direcção, 
documentação de quando, a quem e 
sobre que transações a SAD pagou 
416.200 euros em comissões, bem 
como os intervenientes pela SAD, de 
forma a verificar se estes, enquanto 
sócios do Vitória, cumpriram com os 
deveres mencionados nos Estatutos 
do clube”.

Lito Vidigal exige que os jogadores sejam mentalmente fortes e respeitem um clube enorme como é o Vitória
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não deixe que fantasmas prejudiquem a sua relação atual, mostre-se entusias-
mado com o seu parceiro e verá todos os seus sentimentos consolidados. No plano profissional 
– momento ótimo em que terá inspiração aliada á concretização dos seus projetos. Carta da se-
mana –  O SOL – esta carta mostra que terá as energias que precisa para se manter forte e otimista. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso – se tem alguma relação pendente ou mal terminada, é altura indicada 
para esclarecer os mal entendidos e arrumar o assunto de uma vez por todas. Se chegar á 
conclusão que a relação terminou reserve um tempo para si, mas não se feche ao amor. Viva 
a vida de uma forma alegre e descontraída. No plano profissional – terá algumas decisões 
importantes a tomar mas sentir-se-á confuso, por mais que lhe custe deve esfriar a cabeça para 
que consiga tomar decisões. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta mostra que esta 
semana sentirá uma forte insegurança. Confie na sua intuição para conseguir tomar decisões.
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – se está interessado em alguém aconselha-se que se aproxime dessa 
pessoa de forma prudente e só vá mais longe se essa pessoa lhe enviar algum sinal de 
consentimento. Não invada o território da pessoa de forma brusca. No plano profissional 
– esta semana talvez a rotina se altere e terá de fazer algum trabalho extra, isto devido ao 
grande afluxo de trabalho. Carta da semana – A PAPISA – esta carta mostra que a semana 
corre muito bem, mas deverá estipular muito bem todos os passos que tem para dar.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – está muito seguro de si o que fará com que alcance progressos neste plano. 
Provocará bem estar em todos os que se aproximem de si. No plano profissional – vai realizar os 
seus projetos pessoais. Faça investimentos. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra 
que esta semana estará com energias que farão com que seja bem sucedido em todos os planos.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – dias de intenso romance, de proximidade, o que o fará muito bem 
disposto e alegre. Nada nem ninguém conseguirá quebrar a sua boa disposição. No plano 
profissional – sucesso e muito trabalho são as duas máximas desta semana. Alcançará os 
seus objetivos. Carta da semana – A ESTRELA – esta carta iluminará o seu caminho. As 
suas capacidades e os seus atributos estão no auge. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – reforce laços familiares, use de bom senso para aliviar ambientes tensos. 
No plano profissional – se não está satisfeito, repense a sua situação, pode seguir por outros 
meios para atingir os seus fins. Carta da semana – O PAPA – esta carta mostra que esta será 
uma semana tranquila em que deve aproveitar para ler e desenvolver a sua vida intelectual.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – semana de conquista, aproveite e dê o melhor de si na arte de seduzir, 
mas não se deixe influenciar pelo passado e aproveite o melhor da vida. No plano profis-
sional – este plano está brilhante consegue convencer tudo e todos do seu poder, pode 
ter acesso a um cargo de liderança. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra 
que consegue dominar todos os acontecimentos e controlar agitações.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – se está só dê uma oportunidade a si mesmo de voltar a amar sem receios. 
Se mantém uma relação estável dê a sim mesmo a oportunidade de repensar a situação, o 
que o mantêm preso a essa pessoa e valorize-a. No plano profissional – este plano da sua 
vida está mais claro do que nunca para si e poderá agir de uma forma mais segura pensando 
no futuro. Carta da semana –  A MORTE – esta carta mostra que irá conduzir a semana da 
forma que mais lhe agradar e conseguirá tomar as melhores decisões nos momentos certos.
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso – está muito apaixonado e inseguro. Confie na sua cara metade e não 
tenha receio de dar mais do que recebe. No plano profissional – não é altura indicada 
para correr riscos, situação financeira estável, se possível faça algumas economias. Carta 
da semana – A LUA – esta carta mostra que a semana será muito desgastante, pois as 
preocupações que terá serão constantes. 
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – deverá dedicar mais tempo ao amor e o resultado será uma semana 
repleta de paixão e de harmonia. No plano profissional – arrisque, tente ir mais além pois 
tem todas as hipóteses de triunfar. Carta da semana –  O MUNDO – esta carta mostra 
que deve aproveitar todas as oportunidades que tem para mostrar aquilo que vale. Bons 
resultados em todas as áreas graças á sua determinação e garra.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso – irá desenvolver de forma harmoniosa o seu relacionamento, desde 
que seja claro e sincero sobre os seus sentimentos. No plano profissional – esta semana 
terá êxito no trabalho e nas suas finanças. Carta da semana – A IMPERATRIZ – esta carta 
mostra que esta semana tudo o que semear irá colher em abundância futuramente.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – mesmo que se sinta indeciso evite alterar as suas decisões, e ao fazer uma 
escolha deve estar certo que algumas decisões são irreversíveis. No plano profissional – sente 
que alguém o pode prejudicar, mantenha a calma pois se isso acontecer você notará e saberá 
como agir. Carta da semana –  O CARRO – esta carta mostra que irá obter excelentes resultados 
em todos os aspetos da sua vida, mas que para isso, tem que dar o seu melhor.

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

Filipe (ex-júnior), Rodrigo Bessa 
(ex-UDR Quinta Conde), Pedro 
Maia (sem clube), Diogo Lopes 
(ex-júnior), João Pinto (ex-júnior), 
Miguel Nunes (sem clube), Rúben 
Neves (ex-GDR Cariocas), Diogo 
Figueira (sem clube) e Jó (sem 
clube), os restantes jogadores.

José Pina

Retira-se a caminho de 
fazer 35 anos, com 184 
jogos realizados e 124 
golos marcados com 
a camisola do Vasco 
da Gama

FIGURA DE REFERÊNCIA DO V. GAMA DE SINES

Márcio Madeira colocou 
um ponto final 
na carreira de jogador

Márcio Madeira, jogador acima da 
média e um dos melhores futebo-
listas do campeonato distrital da 1.ª 
divisão da AF Setúbal, especialista na 
cobrança de bolas paradas e uma fi-
gura de referência do Vasco da Gama 
de Sines, colocou um ponto final na 
sua carreira. 

“Nada na minha vida é oficial até 
ser dito ou escrito por mim.

Serve esta publicação para dizer 
que termino hoje a minha carreira fu-
tebolística”, referiu nas redes sociais. 

Jogou duas épocas na 1.ª Liga, no 
Nacional da Madeira, e foi campeão 
da 2.ª Liga pelo Moreirense mas “a 
parte profissional terminou na época 
de 2014/2015”, quando jogava no 
Farense. “As razões são sobejamente 
conhecidas e não interessam para 
agora [abdicou por amor à mãe, 
que viria a falecer]. “A outra parte, 
a amadora, aquela que tanto gozo 
me deu, também está finalizada. Os 
motivos vou tentar explicar de forma 
sucinta”.

“Sempre quis terminar com os 
meus números intactos e com os 
meus registos altos, como sempre 
foram aqui. E a verdade é que cami-
nhava para a minha melhor época de 
sempre até ao início da pandemia. 
Este ano fiz 18 golos em 19 jogos (24 
possíveis) e no fim da primeira volta 
era o melhor marcador do campeo-
nato. Em alguns desses jogos tive que 
sair porque por muito que me cuide 
não consigo tirar anos aos 35 que já 
faço”, fez questão de salientar. 

“Não quero acabar a arrastar-me e ser assobiado por quem me aplaudiu. 
Já vi esse filme com outros actores e não quero esse papel”

DR

“No próximo ano sentia que o 
meu rendimento ia começar a cair. 
Com naturalidade ia jogar menos. 
Por lesões que cada vez são mais 
frequentes, mais vezes substituído 
ou suplente, ou ia jogar pelo estatuto 
que tenho ou pelo respeito que me 
têm e isto sem treinar regularmente, 
pois já não o consigo fazer. Desde a 
primeira hora defendo que quem 
treina mais, joga mais. Os clubes 
amadores só sobrevivem assim, não 
existem melhores nem piores. Existe 
compromisso”, realçou.

“Não quero tirar espaço a miúdos 
da formação que treinam todos os 
dias e jogar só porque bato uns livres. 
Não quero acabar assim, a arrastar-
-me, a ser assobiado por quem me 
aplaudiu. Já vi esse filme com outros 
actores e não quero esse papel. No 
futebol, mais importante que entrar 
é saber sair na hora certa. E esta era 
a minha, no clube que mais amo e no 
único possível”, deixou bem vincado.

No momento da despedida, Már-
cio Madeira deixou uma palavra de 

agradecimento a todos os clubes que 
representou: Vasco da Gama, Sport 
Lisboa e Benfica, Vitória Futebol Clu-
be, União Micaelense, Operário Aço-
res, Juventude de Évora, Nacional da 
Madeira, Portimonense, Moreirense 
e Farense. E, fez o mesmo em relação 
aos treinadores, directores, presiden-
tes e a todos os staffs desde roupeiros 
a fisioterapeutas e principalmente a 
todos os seus colegas de equipa. 

“Não vou referir nomes pois corro 
o risco de ser injusto ou esquecer al-
guém mas quero também deixar uma 
palavra para os meus adversários por-
que ninguém evolui ou joga sozinho. 
E, por fim, aos adeptos. Fui um pri-
vilegiado pois sempre me trataram 
como um de vocês, e talvez fosse. O 
futebol deu-me tudo e eu devo tudo o 
que sou ao futebol. Não me despeço 
de algo que vou amar para sempre 
e ao qual vou estar sempre ligado, 
quanto mais não seja na bancada. Foi 
lindo, foi muito mais do que alguma 
vez imaginei mas a minha história 
acaba aqui”, rematou.
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10:00 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar
16:19 ~ 3.4 m ~ Preia-mar
22:35 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar

04:05 ~ 3.2 m ~ Preia-mar
10:03 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar
16:22 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
22:37 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar

04:46 ~ 3.6 m ~ Preia-mar
10:12 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar
17:03 ~ 3.8 m ~ Preia-mar
22:44 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar
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