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Abertura

O reforço do Serviço Na-
cional de Saúde em ca-
pacidade, em eficácia e 
qualidade de resposta é 

uma exigência que de todos requer 
mobilização e empenhamento. Em 
Setúbal, ou em qualquer outra região 
do País, ser solidário e exigente é a 
melhor forma de estarmos sempre 
preparados para a atual situação ou 
para qualquer outro tipo de pande-
mia. 

A prevenção é sempre o melhor 
remédio.

Neste contexto, mais urgente 
ainda é a valorização do Hospital 
de São Bernardo, quer pela via da 
ampliação das suas instalações, quer 
pelo aumento das suas ca-pacidades 
de prestação de serviços de saúde. 
Ou seja, o nosso hospital está abso-
-lutamente necessitado de melho-
res instalações e de mais recursos 
humanos.

Na passada semana, a mesa da 
Assembleia Municipal de Setúbal 
recebeu uma delegação dos direto-
res de serviço do Centro Hospitalar 
de Setúbal, depois de um pedido 
endereçado por estes médicos ao 
presidente deste órgão municipal. 

Atempadamente fizeram-nos 
chegar um documento que faz o le-
vantamento e caracterização social 
dos recursos disponíveis e dos que 
seriam necessários para responder 
com eficácia e qualidade à procura 
na sua área de abrangência territo-
rial.

Da exposição que nos foi feita, 
e que publicamente aproveitamos 
para agradecer, ficou bem patente 
a sensibilidade e preocupação des-
tes profissionais de saúde, também 
enquanto dirigentes de serviços de 
áreas de especialidade da carreira 
hos-pitalar, tanto no que se refere 
à situação atual, como ao futuro do 
Centro Hospitalar de Setúbal. 

A Assembleia Municipal, na sua 
sessão de 26 de junho, por iniciativa 
da CDU, aprovou por unanimidade 
uma moção intitulada «Pela amplia-
ção e valorização do Centro Hospita-
lar de Setúbal», em que se delibera:

- Manifestar solidariedade com 
todos os profissionais do Serviço 
Nacional de Saúde que, em Setúbal, 
lutam por um Centro Hospitalar ca-

É urgente valorizar o Centro 
Hospitalar de Setúbal

OPINIÃO

André Martins

do ao Governo as medidas imediatas 
necessárias para impedir o risco de 
o Centro Hospitalar de Setúbal per-
der valências e comprometer o seu 
futuro;

- Exigir que o Governo cumpra o 
compromisso, assumido em Conse-
lho de Minis-tros, de incluir a amplia-
ção do Hospital de São Bernardo no 
programa de investi-mentos na área 
da saúde;

- Exigir que se proceda a contra-
tação dos profissionais em carência, 
nomeadamente de médicos, enfer-
meiros, psicólogos, técnicos supe-
riores de diagnostico e terapêutica, 
assistentes técnicos e assistentes 
operacionais para o Centro Hospi-
talar de Setúbal, garantindo as suas 
valências;

- Exigir a classificação do Centro 
Hospitalar de modo a garantir um 
nível de financiamento adequado 
que respeite e valorize a sua dife-
renciação, as suas valências, o seu 
papel na formação de especialistas 
e a população abrangida;

A Assembleia Municipal de Setú-
bal tem, assim, neste momento um 
conhecimento alargado da situação 
que se vive neste Centro Hospitalar, 
com problemas já bem identificados 
e sentidos pelos seus profissionais e 
que afetam hoje todos os utentes. 
Esta é uma situação que se agrava-
rá significativamente se não forem 
tomadas decisões e medidas ade-
quadas de imediato.

O nosso compromisso é o de con-
tinuar a acompanhar a situação e de 
agir em defe-sa do interesse públi-
co, se o atual quadro critico não se 
alterar.

Enquanto presidente Assembleia 
Municipal de Setúbal farei o que es-
tiver ao meu alcance para acelerar 
todos os procedimentos necessários 
à ampliação do Hospital de São Ber-
nardo e à qualificação e reforço dos 
recursos humanos de todo o Centro 
Hospitalar.

Setúbal e a saúde dos que vivem 
nesta região não podem continuar 
a sofrer com indefinições reiteradas 
nesta matéria.

Presidente da Assembleia 
Municipal de Setúbal

Enquanto 
presidente 

Assembleia 
Municipal de 

Setúbal farei o 
que estiver ao 

meu alcance 
para acelerar 

todos os 
procedimentos 

necessários à 
ampliação do 

Hospital de São 
Bernardo 

paz de responder às necessidades 
dos seus utentes, prestando um 
serviço público de qualidade;

- Manifestar profunda preocupa-
ção com a situação existente, exigin-

O menor estava sozinho 
e trancado na habitação. 
Polícia entrou pela 
janela. CPCJ instalou 
criança em instituição de 
acolhimento

Um menino de cinco anos foi resga-
tado pela PSP no Montijo, na passa-
da segunda-feira, depois de ter sido 
deixado sozinho e trancado em casa 
pelos pais. 

A polícia foi alertada por duas mu-
lheres “que se aperceberam da situa-
ção”, confirmou ontem a força policial 
em comunicado.

Foi por volta das 14h00 que os 
elementos da PSP deslocaram-se à 
residência.

“Perante a ausência de resposta da 
criança, visivelmente assustada, pa-
recendo que mais ninguém se encon-
trava no interior da casa e não tendo 
sido possível apurar nas redondezas 
onde se encontraria algum adulto res-
ponsável, um dos polícias entrou na 
residência pela janela, para observar 
o menor e perceber o seu estado de 

MONTIJO

PSP resgata criança 
de cinco anos 
abandonada em casa

saúde”, revelou a força de autoridade. 
A porta “estava trancada” e os 

agentes tiveram de accionar os bom-
beiros para a abrir  “e permitir que a 
criança os acompanhasse, em face 
do risco de desidratação e outros” 
em que o menor “poderia incorrer 
se permanecesse várias horas desa-
companhado”.

A PSP adianta que “efectuou inú-
meras diligências para contactar os 
pais do menor”, que se revelaram 
infrutíferas. Foi então accionada a 
Comissão de Protecção de Crianças 
e Jovens (CPCJ) que se deslocou ao 
local, recolhendo o menino para o 
instalar numa instituição de acolhi-
mento. 

Os pais, acrescenta a PSP, “foram 
posteriormente identificados” pela 
polícia, tendo sido apurado que “a 
criança terá permanecido sozinha por 
tempo superior a uma hora”.  “Mas 
essa matéria continua a ser investiga-
da por esta policia”, admite a mesma 
força de autoridade .

Segundo o Correio da Manhã, a 
mãe está grávida e, juntamente com 
o pai e uma avó do menino, terá sido 
chamada à CPCJ, para “definir o futu-
ro do menor".

A polícia continua a investigar quanto tempo esteve o menor sozinho em casa

DR
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de 45 anos e com antecedentes 
criminais pela prática de furtos 
qualificados, foi detido pela 
GNR de Almada na sequência do 
roubo efectuado, na localidade 
do Botequim, na Charneca da 
Caparica. De acordo com a GNR, 
os militares fizeram uma busca 

domiciliária à residência do 
arguido que permitiu recuperar a 
indumentária utilizada na altura 
do roubo à idosa. O detido já foi 
presente a primeiro interrogatório 
judicial no Tribunal de Almada, 
tendo-lhe sido decretada a medida 
de coacção de prisão preventiva.

Ex-presidiário 
roubou carteira 
a idosa na 
Charneca da 
Caparica

Um homem que tinha saído da 
prisão em Abril, ao abrigo do 
perdão parcial de penas devido à 
Covid-19, foi detido por roubo de 
um porta-moedas a uma idosa de 
83 anos, em Almada, anunciou 
a GNR. Segundo o Comando 
Territorial de Setúbal, o arguido, 

Luís Geirinhas

Nuno Cavaco, 
presidente da União 
de Freguesias, lembra 
que não foram feitas 
medições de ruído no 
interior das escolas e 
habitações

BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Nuno Cavaco diz que aeroporto 
no Montijo está ferido de morte  

O presidente da União de Freguesias 
da Baixa da Banheira e do Vale da 
Amoreira, Nuno Cavaco, em decla-
rações a O SETUBALENSE, afirmou 
ontem que “o processo do aeropor-
to no Montijo está ferido de morte, 
porque o Governo nem sequer falou 
de uma coisa tão premente como o 
isolamento acústico das escolas”.

O autarca garante que esta ques-
tão não integra a lista de medidas de 
mitigação para que a infra-estrutura 
aeroportuária possa avançar. “O que 
está previsto são alguns paliativos 
para a casa das pessoas”, sublinhou. 
Nuno Cavaco destaca que existe uma 
“alternativa que é melhor, porque na 
minha opinião aquele é o pior local 

Presidente da União de Freguesias recusa paliativos do Governo

DR

para se fazer um aeroporto no País”.
Acrescenta que “não há contra-

partida para que sejamos a favor do 
aeroporto”. A Junta de Freguesia, 
“legitimada pela vontade da popu-
lação e por todos os partidos políticos 
presentes na Assembleia de Fregue-
sia, com excepção do PS (que neste 
processo está isolado), é contra” esta 
opção.

O eleito adianta que “o que que-
remos é um aeroporto que sirva a 
região no melhor sítio possível e su-
gerimos que se faça uma avaliação 
de impacte ambiental estratégica 
[comparando o Campo de Tiro de 
Alcochete com a solução Montijo]”, 
até porque “fizeram medições gerais, 
mas não mediram o ruído dos aviões 
e podiam tê-lo feito numa sala de au-
la ou na casa de uma pessoa e não o 
fizeram”, realçou.

O presidente afirmou ainda que “o 
mínimo que podem esperar de nós 
é um caderno de medidas reivindi-
cativas, mas que não vai resolver os 
problemas”, tendo em conta a exis-
tência de escolas, centros de saúde, 
espaços culturais e o próprio Hospital 
do Barreiro, que servem cerca de 36 
mil pessoas, apenas nestas duas fre-
guesias, para além da existência de 

“grandes comunidades de emigran-
tes” na região.

O responsável questiona como 
é possível avançar com o projecto, 
sem que sejam realizadas obras den-
tro das escolas, realçando que “nem 
sequer foi feito um levantamento dos 
equipamentos, pelo que não sabem o 
que será necessário fazer, mas temos 
uma ideia do que isso custaria”, disse.

“Processo está todo errado”
“Não houve procura do Governo em 
acordo nenhum durante dois anos 
e, agora, quando perceberam que ti-
nham que ter o aval das duas câmaras 
[Moita e Seixal] é que começaram a 
querer ter reuniões”, referiu, defen-
dendo que “o processo está todo 
errado”.

O autarca banheirense destaca 
que, caso o aeroporto avance, “ficará 
na História como um golpe palaciano 
e um ataque à democracia, porque a 
lei não o permite e já o temos vindo 
a dizer há muito tempo”.

“Há uma lei a cumprir e vamos exi-
gir que dentro das casas haja conforto 
acústico”, sustentou, porque “quere-
mos que as pessoas que aqui vivam 
possam ter condições para viver”.

Contagiados estão 
entre os que trabalham 
nas obras de reparação 
de navios. Já foram 
testados 72

O surto na Lisnave subiu para 12 casos 
de infecção, entre os trabalhadores 
das obras, disse ontem o sub-director 
Geral da Saúde na conferência de 
Imprensa de acompanhamento da 
pandemia de Covid-19.

Diogo Cruz afirmou que, dos 72 
trabalhadores testados até agora, 12 
estão positivos e estão entre os que 
trabalham nas obras de reparação de 
navios.

No navio Atlantic Orchard, em re-
paração no estaleiro da empresa, a 
tripulação foi testada e não está in-
fectada, adiantou.

Há mais de uma semana, dois téc-
nicos que se encontravam a bordo 
do Atlantic Orchard, ao serviço do 
armador, começaram a apresentar 
sintomas da Covid-19, fizeram os tes-
tes e o resultado foi positivo”, disse à 
agência Lusa o porta-voz da Lisnave, 
Humberto Bandeira.

COVID-19

Surto na Lisnave 
sobe para 12 casos

“Estes dois técnicos terão sido con-
taminados por um outro técnico que, 
entretanto, já tinha abandonado o na-
vio”, acrescentou, salientando que 
de imediato foram realizados testes 
a toda a tripulação e a cerca de uma 
dezena de trabalhadores do estaleiro, 
em Setúbal, que tinham estado em 
contacto com o navio.

De acordo com o porta-voz, os tes-
tes realizados permitiram detectar 
que havia mais um tripulante conta-
minado. Foi também detectado um 
trabalhador do estaleiro com Co-
vid-19, mas que, segundo a Lisnave, 
terá sido contaminado em ambien-
te familiar, pelo que, no total, foram 
identificados cinco casos de Covid-19.

“Os trabalhadores do estaleiro que 
tiveram testes negativos vão fazer 
novos testes, para confirmação do 
resultado, durante a próxima sema-
na”, frisou, reiterando que a empresa 
continua a laborar normalmente e a 
cumprir todas as regras de prevenção 
da propagação da pandemia estabe-
lecidas pela Direcção-Geral da Saúde.

“Temos controlo da temperatura 
à entrada do estaleiro, máscaras e 
afastamento", sublinhou Humberto 
Bandeira, a concluir. Lusa

Os trabalhadores do estaleiro que testaram negativo vão repetir os testes 

MANUEL FIALHO
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Setúbal

DIA 8 DE AGOSTO

Casa da 
Baía recebe 
hábitos da 
República 
Dominicana 

A Casa da Baía, em Setúbal, vai rece-
ber no dia 8 de Agosto, pelas 18h30, 
uma conversa informal, onde vão ser 
dadas a conhecer a Península de Sa-
maná e a Baía de Rincón, na República 
Dominicana, no âmbito da iniciativa 
“O Movimento das Baías”, “que di-
vulga, através da dança, da música e 
da gastronomia, hábitos culturais de 
países que integram o Clube das Mais 
Belas Baías do Mundo”, refere a au-
tarquia em comunicado. O encontro, 
organizado pela Câmara Municipal de 
Setúbal em parceria com a Associação 
Setubailas, vai incluir “um momento 
de demonstração de danças domini-
canas, os hábitos de vida e a cultura 
do povo da República Dominicana”.

“A Península de Samaná está situa-
da no extremo nordeste da República 
Dominicana, onde a terra, o céu e o 
mar se encontram de um modo único, 
abraçando a Baía de Rincón, membro, 
tal como a de Setúbal, do Clube das 
Mais Belas Baías do Mundo. É conhe-
cida pelas plantações de coqueiros, 
florestas tropicais e praias selvagens 
de areia branca. As ilhas protegidas em 
redor servem de local de nidificação 
para pelicanos e fragatas, desven-
dando cavernas com pictogramas e 
petróglifos pré-colombianos. No In-
verno dezenas de baleias regressam à 
baía para se reproduzir, fenómeno que 
identifica a enseada como Santuário 
dos Mamíferos Marinhos, designação 
atribuída em 1986”, revela o município 
na mesma nota.

A entrada, gratuita à população, “es-
tá limitada à lotação da Casa da Baía e 
carece de inscrição obrigatória, a partir 
do dia 27 de Julho, através do ende-
reço     https://sites.google.com/view/
omovimentodasbaias/”. A iniciativa 
arrancou no passado sábado, onde foi 
apresentada “a cultura do nordeste 
brasileiro, conhecida pelas influências 
indígenas, africanas e europeias, numa 
palestra que contou com uma sessão 
de danças populares do Brasil”.

Maria Carolina Coelho

Ministra da Saúde, 
Marta Temido, 
confirmou decisão na 
Comissão de Saúde, 
onde foi ouvida a 
pedido do PAN

ENQUANTO FUNCIONÁRIO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

Obstetra do bebé que nasceu com 
malformações graves no rosto 
reformou-se no dia 01 de Julho

O obstetra Artur Carvalho, envolvido 
no caso do bebé que nasceu com mal-
formações graves no Hospital de São 
Bernardo, em Setúbal, aposentou-
-se no dia 01 de Julho, disse ontem 
Marta Temido, ministra da Saúde, na 
Comissão de Saúde, onde foi ouvida 
a pedido do PAN. Enquanto funcio-
nário do Serviço Nacional de Saúde, 
vínculo hierárquico que também de-
tinha, o médico “foi apresentado no 
dia 01 do julho, independentemente 
dos processos que sobre si suscitam 
num conjunto de outras entidades”, 
afirmou Marta Temido.

A ministra lembrou que Artur Car-
valho não actuou neste processo 
como médico do Serviço Nacional 
de Saúde, mas sim de uma entidade 

Bebé Rodrigo nasceu a 07 de Outubro de 2019, no Hospital de São Bernardo, com falta de olhos, nariz e parte do crânio

O SETUBALENSE

convencionada. “Não posso deixar de 
refutar algumas observações que fo-
ram feitas” por deputados na audição, 
que referiam que “este caso mostra 
as fragilidades do Serviço Nacional 
de Saúde e que mina a confiança no 
Serviço Nacional de Saúde”, realçou. 
“Esta infeliz circunstância mostra as 
fragilidades do modelo regulatório 
e há um conjunto de entidades que 
têm por obrigação melhorá-la”, vin-
cou Marta Temido.

Em resposta à deputada do PAN, 
Bibiana Cunha, sobre que responsa-
bilidades o Governo assumia neste 
caso, a ministra disse não ter dúvidas 
que este é um caso que “responsa-
biliza a todos”. “É um caso do qual 
nenhum de nós está isento porque 
feriu-nos naquilo que é de mais pro-
fundo, naquilo que são as nossas con-
vicções, a nossa confiança, naquilo 
que é o funcionamento normal da 
qualidade de determinados actos”, 
sublinhou. Marta Temido frisou que 
“o único aspecto” que “ainda enco-
raja” é “o de saber que a família do 
Rodrigo e o Rodrigo, com o sofri-
mento que possam estar a passar, 

continuam a ser acompanhados pelo 
Hospital de Setúbal”.

“É uma situação que continuaremos 
a apoiar na medida daquilo que são 
as nossas possibilidades”, rematou. 
O obstetra Artur Carvalho foi puni-
do com a pena máxima prevista nos 
Estatutos da Ordem dos Médicos, ou 
seja, a expulsão, mas o seu advogado 
disse que iria recorrer da proposta do 
Conselho Disciplinar da Ordem dos 
Médicos.

O bebé Rodrigo nasceu no dia 07 de 
Outubro de 2019 com várias malfor-
mações graves, como falta de olhos, 
nariz e parte do crânio, sem que o mé-
dico Artur Carvalho, que realizou as 
ecografias de acompanhamento da 
gravidez, tivesse detectado ou sina-
lizado aos pais qualquer problema. O 
obstetra que realizou as ecografias nu-
ma unidade privada, a Ecosado, tinha 
14 queixas em averiguação na Ordem 
dos Médicos em Dezembro. O caso 
do bebé sem rosto levou à abertura 
de um inquérito por parte do Centro 
Hospitalar de Setúbal, para apurar se 
foram efectuados todos os procedi-
mentos no parto do bebé. Lusa

BREVES

No âmbito do projecto “Ouvir a 
População, Contruir o Futuro”, a 
União das Freguesias de Setúbal 
procedeu à recuperação dos 
bancos de jardim das Avenidas 
Doutor António Rodrigues 
Manito e Dom Pedro V, no 
Bairro do Liceu. “Os trabalhos 
concretizados este mês 
deram uma nova vida aos 
equipamentos”, revela a Junta 
de Freguesia em comunicado. 

A Associação de Colectividades 
do Concelho de Setúbal 
comemora o seu 4.º aniversário 
e, para celebrar a data, vai 
organizar no dia 2 de Agosto um 
programa na sua sede social. 
A manhã começa pelas 10h30 
com algumas intervenções, 
seguindo-se a distribuição 
de bolo e moscatel. Para 
terminar, pelas 11h30, vai ser 
apresentado o seu hino. 

Dezenas de moradores 
assistiram à primeira sessão do 
projecto “Cinema na Rua” no 
passado sábado, que teve lugar 
no “Nosso Bairro, Nossa Cidade 
no Bairro da Bela Vista” e que 
contou com “a transmissão 
de três curtas metragens 
premiadas no âmbito do 
concurso Set’Curtas”, afirma a 
Câmara Municipal de Setúbal 
em nota de imprensa. 

BAIRRO DO LICEU
Bancos de 
jardim recebem 
nova vida

4.º ANIVERSÁRIO 
Associação de 
Colectividades 
em festa

BELA VISTA
Moradores 
aderem a 
“Cinema na Rua”
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do concelho”, revela a autarquia 
em comunicado. Executada duas 
vezes por semana, até ao dia 7 de 
Agosto, a operação, a decorrer 
“nomeadamente nos jardins 
de Vanicelos e Afonso Costa, 
Parque Urbano de Albarquel e nos 
parques da Bela Vista, do Bonfim, 

em Setúbal, e da Bacalhôa e do 
Morango, em Azeitão”, conta 
com “os técnicos municipais a 
alertarem para as penalizações 
associadas a infracções desta 
natureza e a recomendarem à 
população a levar sacos de plástico 
para a recolha dos dejectos”.

Campanha 
pretende 
consciencializar 
população para 
recolha de dejectos

De forma a consciencializar os 
setubalenses para a importância 
da recolha dos dejectos na via 
pública, a Câmara Municipal de 
Setúbal está a colocar em prática 
“acções de sensibilização e de 
fiscalização junto de donos de 
animais de companhia, em jardins 

LOCALIZADO NA PRAÇA DE BOCAGE

Edifício do Clube Militar de Oficiais 
entregue definitivamente à autarquia

Adquirido em Setembro de 2019 
pela Câmara Municipal de Setúbal 
para ser “transformado em posto 
de informação turística”, a entrega 
definitiva do edifício do Clube Mili-
tar de Oficiais, localizado na Praça 
de Bocage, aconteceu ontem de 
manhã, através da assinatura do 
Auto de Entrega pela presidente da 
autarquia Maria das Dores Meira e 
pelo coronel Vasco Vitorino da Silva 
António, comandante do Regimento 
de Artilharia n.º 5.

A formalização, assinada no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, “es-
tabelece, em definitivo, a passagem 

FACE À COVID-19
Próximo ano 
lectivo em 
preparação

O ano lectivo 2020-2021 encontra-se 
a ser preparado através da realização 
de reuniões entre a Câmara Municipal 
de Setúbal e os directores dos agru-
pamentos e escolas não agrupadas 
do concelho, com vista a atender “aos 
desafios impostos pela Covid-19”, refe-
re a autarquia em comunicado. 

“Os encontros, dirigidos pelo verea-
dor Ricardo Oliveira, começaram dia 
8 de Julho para análise das orienta-
ções da Direcção-Geral da Saúde e da 
Direcção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares. Identificadas as preocupa-
ções, o executivo voltou a reunir com os 
directores no dia 20”, lê-se no mesmo 
documento.

de propriedade do imóvel para o 
município, dotado de uma área total 
de 323 metros quadrados”, refere a 
Câmara Municipal em comunicado. 
Há quase um ano, a autarquia ad-
quiriu a edificação, designada por 
“PM 25/Setúbal – Edifício da Praça 
de Bocage”, ao Estado, através de 
“um contrato de compra e venda pa-
ra fins não habitacionais, por ajuste 
directo, pelo valor total de 477 mil 
euros”, visto que a mesma se encon-
trava “disponível para rendibilização 
no âmbito da Lei de Infraestruturas 
Militares”.
M.C.
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Moita

Obras na Rua 25 de Abril ficam 
concluídas até ao fim de Julho

Depois de uma paragem devido à 
pandemia Covid-19, as obras nas in-
fraestruturas de água e saneamento 
e de asfaltamento estão de regresso 
à Rua 25 de Abril, junto à estação da 
CP, na localidade da Baixa da Banhei-
ra, numa intervenção do município 
da Moita que “deverá estar concluída 
até ao final de Julho”, adiantou a O 
SETUBALENSE, Nuno Cavaco, presi-
dente daquela União de Freguesias.

O autarca revelou que os traba-
lhos, iniciados nos princípios de 
Março, não serão muito “avultados”, 
todavia, encontram-se em curso 
outras obras de manutenção, tanto 
no Vale da Amoreira como Baixa da 
Banheira, caso de uma intervenção 
na Praceta Francisco Lázaro, que 
contou com a ajuda da população.

Luís Geirinhas

Para além da autarquia, 
também a junta tem 
realizado outras 
intervenções pela 
freguesia

BAIXA DA BANHEIRA

Previstos estão ainda outros tra-
balhos na zona sul daquela fregue-
sia, na Praceta Manuel da Fonseca, 
situada frente à Escola Mouzinho da 
Silveira, onde existem diversos grafi-
tis. A situação surgiu no âmbito “de 
um pedido de alguns moradores da-
quela zona”. A obra vai incluir “uma 

pintura do espaço e a reparação de 
alguns muros, com uma extensão de 
90 metros, o que ainda é considerá-
vel”, frisou o autarca, que conside-
ra que as obras só deverão avançar 
após o período de férias e “quando o 
tempo o permitir, envolvendo alguns 
alunos” da Vila.

No caso do Vale da Amoreira, es-
tão igualmente previstas acções no 
âmbito do Programa Escolhas, que 
contemplam algumas operações no 
espaço público. 

“Todos os anos conseguimos que 
seja feito alguma coisa neste sen-
tido”, acrescenta Nuno Cavaco. A 

Fraternidade Nuno Álvares, uma 
Associação de Escuteiros Adultos da 
região “assegura ainda que, anual-
mente, seja feita algum trabalho no 
espaço público da Baixa da Banheira, 
com o apoio da Junta”, trabalho que 
este ano foi prejudicado pelo surgi-
mento da pandemia.
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Intervenção incide sobre infraestruturas de água e saneamento e inclui asfaltamento

Os membros do PS Moita afirmam 
estar preocupados com o estado das 
garagens do Mercado Municipal da 
Zona Sul da Baixa da Banheira, isto 
após terem recebido “queixas dos 
proprietários” e depois de uma visita 
efectuada ao local, para “conhecer a 
situação relatada” pelos donos daque-
les espaços.

Os representantes do partido que 
marcaram presença nesta deslocação, 
incluíram Carlos Albino, presidente da 
Concelhia e vereador na Câmara da 
Moita, assim como as militantes so-

RECUPERAÇÃO É URGENTE

Estado das garagens do mercado da zona sul preocupa socialistas

cialistas Bárbara Dias e Dulce Marques. 
“Os presentes puderam constatar o 
estado degrado destas garagens, 
tanto a nível da construção, que se 
encontra debilitada, como a nível da 
insalubridade, tornando estes espa-
ços prejudiciais para a saúde dos seus 
utentes”, afirma em comunicado.

Sendo um equipamento de uso co-
lectivo, para os membros do Partido 
Socialista local, o mercado municipal 
“deveria ser alvo de manutenções re-
gulares, contribuindo para a melhoria 
das condições de saúde e salubrida-

de de quem lá trabalha e frequenta”, 
acrescentam. O PS Moita acredita “que 
as autarquias locais desempenham 
um papel fundamental na melhoria 
da qualidade de vida e de salubridade 
no concelho” e, por este motivo, afir-
ma não entender “a inércia de quem 
conhece o estado destas garagens e 
nada faz para resolver este problema 
que se arrasta há alguns anos”.

Neste âmbito, a Concelhia alerta pa-
ra a “necessidade e urgência de serem 
tomadas acções para garantir a segu-
rança e higiene” daquelas áreas. LG
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que entrecruza teatro, oratória, 
som e música, partindo da 
recolha de poemas e contos 
tradicionais.
Numa altura em que o contexto 
pandémico Miguel Sermão e 
Mick Trovoada assumem que é 
essencial ocupar os vazios até 

agora ocultos. Por isso, "Aqui. 
E agora?" convoca o público 
a participar activamente na 
criação. A peça tem entrada 
gratuita, mas está sujeita a 
reserva obrigatória (máximo 
de cinco bilhetes por pessoa), 
através do número 933 003 654.

Miguel Sermão e 
Mick Trovoada em 
palco no Centro de 
Experimentação 
Artística

“Aqui. E Agora?” é o título da 
performance apresentada por 
Miguel Sermão e Mick Trovoada, 
a 26 de Julho, no Pátio exterior 
do Centro de Experimentação 
Artística, no Vale da Amoreira.
A partir das 19h00, os artistas 
apresentam uma performance 

Luís Geirinhas

Num momento 
marcado por 
dificuldades, a 
presidente daquela 
Junta de Freguesia foi 
conhecer a realidade 
do clube

PARQUE DESPORTIVO

Autarca de Alhos Vedros visita obras 
em curso no campo do CRI

A presidente da Junta de Freguesia 
de Alhos Vedros, Eli Rodrigues, efec-
tuou na última semana uma visita 
ao Parque Desportivo Artur Ferreira 
Gouveia, pertencente ao Clube de 
Recreio e Instrução (CRI) e situado 
junto à urbanização Vila Rosa, para 
se inteirar da situação vivida pela 
colectividade, nos últimos meses, 
devido à pandemia Covid-19. Em 
declarações a O SETUBALENSE, a 
autarca alhosvedrense explicou que 
a visita permitiu “conhecer a realida-
de da colectividade”, mas também, as 
“dificuldades que estão a atravessar”, 
tendo sido feito um ponto de situação 
relativamente aos impactos do novo 
coronavírus naquele clube, tanto a ní-
vel financeiro, como nas “actividades 
desenvolvidas na área da formação 
desportiva dos jovens”.

Apesar do futebol do CRI se en-
contrar parado, as obras que estão a 
decorrer junto ao recinto continuam 
a avançar, com alguns dos seus res-
ponsáveis, entre os quais o próprio 
presidente da Direcção, João Brito, a 
“arregaçarem as mangas e a coloca-
rem a mão na massa”. A presidente 

João Brito, presidente da direcção do CRI, e Eli Rodrigues, autarca da Junta de Alhos Vedros
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colectividade, onde são os próprios 
que ajudam a construírem os espa-
ços”, contando apenas com alguns 
apoios das autarquias locais. “Vermos 
os sócios a ajudarem a erguer as pró-
prias infraestruturas do clube, é algo 
que já não se vê em muitas colectivi-
dades”, destacou.

Colectividades vivem dias difíceis
Na altura, a presidente adiantou 
que as restantes colectividades da 
freguesia também estão “a atraves-
sar algumas dificuldades” e que, ac-
tualmente, apesar do município já 

ter feito chegar a estas instituições 
todos os apoios relacionados com os 
efeitos provocados pela pandemia, 
solicitou às mesmas “uma lista com 
todas as despesas de água e luz que 
tiveram desde Março”, para poderem 
ver reforçados os seus apoios por par-
te do município.

“Também a Junta tem contactado 
com cada instituição para, na medida 
do possível, sabermos qual a ajuda 
que podemos dar para minorar os 
efeitos causados pelo encerramento 
dos espaços neste período”, concluiu 
a responsável.

A partir do próximo sábado, o Moinho 
de Maré da Azenha, situado na fre-
guesia de Alhos Vedros, vai receber a 

ALHOS VEDROS
Moinho de Maré da Azenha recebe exposição até 19 de Dezembro

exposição “As Mulheres e o Trabalho: 
A indústria do Vestuário no Concelho 
da Moita”.

Esta mostra centra-se nas mulhe-
res que trabalharam na indústria de 
confecções de vestuário e aborda, em 
particular, a profissão de costureira, 
considerada a mais representativa do 

sector. No local, é ainda traçada uma 
panorâmica geral sobre a inserção da 
mulher no mundo do trabalho, desde 
o trabalho em casa, como doméstica, 
à agricultura, nas fábricas de cortiça e, 
em especial, na indústria do vestuário.

A “discriminação laboral das mu-
lheres e as lutas que desenvolveram 

por mais direitos e pela sua emanci-
pação”, são alguns dos temas pro-
postos para esta exposição, que po-
de ser visitada até 19 de Dezembro, 
das 15h30 às 19h00, no horário de 
Verão, que se estende até ao final de 
Setembro, e das 14h30 às 17h30, a 
partir de Outubro.

ACÇÃO SOCIAL
Câmara assegura 
que refeições 
escolares 
continuam a ser 
distribuídas

Após o encerramento do ano lectivo, 
a Câmara da Moita, com o apoio dos 
Agrupamentos de Escolas, decidiu 
continuar a distribuir refeições aos 
alunos com os escalões A e B da Ac-
ção Social Escolar, tendo distribuído, 
apenas nas primeiras três semanas 
de férias, mais de 1100 pratos con-
feccionados para os jovens.

A medida surge no âmbito das me-
didas extraordinárias e de carácter 
urgente de resposta à situação epi-
demiológica do novo coronavírus, 
que levou à suspensão das activi-
dades lectivas e não lectivas pre-
senciais a 16 de Março, tendo sido 
“salvaguardado o fornecimento de 
refeições escolares”, na altura, pe-
los encarregados de educação que 
o solicitaram.

De acordo com nota do município, 
desde o início da pandemia, foram 
“entregues cerca de 7000 refei-
ções”, durante a semana, nos Agru-
pamentos de Escolas José Afonso, D. 
João I da Baixa da Banheira, Escolas 
Mouzinho da Silveira, na mesma fre-
guesia, bem como no Agrupamento 
de Escolas do Vale da Amoreira e nos 
Agrupamentos de Escolas da Moita 
e da Fragata do Tejo.

A autarquia decidiu que “o forne-
cimento das refeições continuará a 
realizar-se”, desde que continuem 
a ser respeitados todos os procedi-
mentos de segurança, anteriormen-
te acordados com os pais ou com 
os respectivos representantes. A 
câmara lembra que os mesmos te-
rão que cumprir “as orientações da 
Direcção-Geral de Saúde, no que 
respeita ao distanciamento social, 
nos momentos de interacção”. L.G.

sublinhou que, neste momento, es-
tão “a ser feitos os balneários, uma 
sala destinada aos árbitros e outra 
para a Direcção”, obras que o clube 
considera serem necessárias ao de-
senvolvimento das infraestruturas 
daquele parque desportivo.

Eli Rodrigues revelou ainda que o 
futuro passa pela criação, no local, de 
uma nova sede que ainda se encontra 
em projecto e, futuramente, contam 
criar “um segundo campo de futebol” 
naquela zona. “Fiquei bastante satis-
feita com o que vi, porque percebi 
que ali ainda existe aquele espírito de 

Mostra reflecte papel da 
mulher na indústria do 
vestuário
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Moita

Luís Geirinhas

Cerimónia contou com 
presença reduzida de 
convidados devido à 
pandemia 

VOLUNTÁRIOS

Bombeiros com novos 
elementos à frente 
do Comando

A cerimónia da tomada de posse dos 
novos elementos de comando dos 
Bombeiros Voluntários da Moita, de-
correu na última semana, no salão da 
corporação, contando apenas com 
alguns convidados “devido às medi-
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das de restrição de ajuntamentos de 
pessoas, face à pandemia Covid-19”.

Víctor Patrício, assume a partir de 
agora as responsabilidades de novo 
2º Comandante e, Bruno Pimenta, 
foi empossado como Adjunto de 
Comando, com ambos a prestarem 
apoio a Sérgio Moura, comandante 
daquela força de segurança.

A sessão, dirigida pelo presidente 
da Direcção da Associação dos Bom-
beiros Voluntários da Moita, Carlos 
Santos, contou com as presenças de 
membros dos órgãos sociais, familia-
res dos novos elementos empossados, 
representantes da Comissão Munici-

pal de Protecção Civil, para além do 
presidente do município, Rui Garcia, e 
do presidente da Junta de Freguesia, 
João Vasques Miguel, em representa-
ção daquela autarquia e das restantes 
juntas de freguesia do concelho.

A Junta desejou aos responsáveis 
“os maiores sucessos” no cumpri-
mento deste serviço público. “Uma 
pequena e simples sessão que con-
trastou com a enorme e complexa 
missão destes novos elementos do 
comando, que manifestaram a sua 
entrega, dedicação e empenho nesta 
nobre missão de servir a população 
do concelho”, realça a autarquia.

BREVES

O presidente da União de 
Freguesias da Baixa da Banheira 
e do Vale da Amoreira, Nuno 
Cavaco, reuniu recentemente 
com o Serviço Municipal de 
Protecção Civil, para analisar 
“melhorias de segurança para o 
Mercado do Levante” e estudar 

outras medidas de mitigação da 
pandemia Covid-19. O autarca 
banheirense afirma que “a 
segurança é a nossa prioridade 
número um e com a colaboração 
de todos conseguiremos 
controlar a propagação do vírus 
no nosso concelho”.

Devido a obras realizadas 
por uma empresa de 
telecomunicações, o trânsito 
vai estar condicionado e 
pontualmente suspenso, 
até ao próximo dia 31, em 
Sarilhos Pequenos, na Rua 

Antero de Quental, no troço 
compreendido entre a Ruas 
Ivone Silva e Luís de Camões, e 
a Rua 1º de Maio e a Estrada do 
Esteiro Furado. A interrupção 
deverá ocorrer entre as 8h00 e 
as 18h00.

Exceperum qui conecta 
sequo blabori stiam, quuntia 
nimaximenis deliqui destiatiatio 
tecullabore, odigene volest 
quatque dis voluptur, ut est 
vendae vel ilit, sequid quis dolor 
Iquaspel iniatiberes sunde 
sitatis ium errum fugit am que 
niscia Vitiae consequi ipsum 
id modi corem quibusae sitin 

plabo.Otatis mosam re raturis 
dipicaecat officipsa. Acest, 
quaereprenia vid. Ecesequas 
utam doluptate dellant quod 
quam esciderrum nis ipsus 
velendi omnim quundelit 
quamendis ditisque natempe 
llatempor mo cor sitas eate 
autenditatin eos essiti dolut 
fugitat quam invenit a qui 600

ENCONTRO
Melhorar “segurança” 
no Mercado do Levante

TRÂNSITO
Circulação condicionada 
em Sarilhos Pequenos

ROSÁRIO
Canoagem na praia fluvial 
até Agosto
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Humberto Lameiras

Depois de não gostar do 
pavimento na estrada 
da Fonte da Telha, o 
ministro do Ambiente 
abriu a porta a um plano 
integrado  

ORDENAMENTO DA FRENTE COSTEIRA 

Câmara disponível para participar com
o Governo num plano global para a costa

A Câmara de Almada está disponível 
para participar, com o Governo, num 
plano global para a frente de costa do 
município, plano este que tem de ser 
acompanhado do respectivo pacote 
financeiro.

“Nenhum plano pode avançar 
sem ter associado o devido finan-
ciamento”, comenta o vereador 
Miguel Salvado, responsável pelo 
pelouro da Rede Viária do muni-
cípio. Diz o autarca que a Câmara 
"já manifestou ao ministro do Am-
biente a necessidade deste plano de 
ordenamento" e, que, se não tiver 
logo uma amplitude integrada pa-
ra toda a orla costeira do concelho, 
pelo menos que seja progressivo, 
começando por incidir em algumas 
zonas, como a Fonte da Telha.   

São declarações do vereador a 
O SETUBALENSE depois de, na 
passada semana, o ministro João 
Pedro Matos Fernandes ter comen-
tado, na Comissão Parlamentar de 
Ambiente e Ordenamento do Terri-
tório, que o pavimento betuminoso 
que a Câmara de Almada acabou 
de colocar na estrada de acesso 
a praias da Fonte da Telha tinha 
de ser retirado depois da época 
balnear, sendo substituído por 
um permeável, e referiu-se a um 
“projecto integrado” para a frente 
marítima de Almada.

Diz Miguel Salvado que a afirmação 
do ministro merece “alguma estra-
nheza”, porque se é consensual que a 
Fonte da Telha, na Costa da Caparica, 
e restante frente costeira do conce-
lho “carece de um plano integrado”, já 
quanto a levantar o actual pavimento 
na Fonte da Telha, “não faz sentido”.

“Se conseguíssemos ter um pla-

Tapete na Fonte da Telha pode ter aberto caminho a plano mais abrangente 

O SETUBALENSE

no aprovado, e com financiamen-
to garantido, até ao fim da época 
balnear, obviamente que a Câmara 
ficava contente”. Para o vereador, 
na óptica de um plano global, aí 
sim, no seu decorrer, poderia ser 
considerada a hipótese do actual 
tapete ser substituído, mas “não 
agora”. Mais ainda quando o minis-
tro do Ambiente já veio defender 
que a actual estrada na Fonte da 
Telha deveria ser desviada mais 
para nascente.

“Todos concordamos com uma 
estrada mais a nascente. De facto, 
protegeria mais as dunas. O proble-
ma é que nesse espaço canal estão 
lá casas e pessoas a viver há muitos 
anos, para além da comunidade 
piscatória”. Por isso, defende que 
qualquer plano projectado “tem de 
ser feito em conjunto também com 

INVESTIGAÇÃO

Equipa 
de alunas 
do Feijó 
premiada 

Uma equipa de alunas da Escola Se-
cundária Romeu Correia, no Feijó, re-
cebeu uma menção honrosa pelo seu 
projecto concebido com o objectivo de 
identificar e medir os campos eletro-
magnéticos de baixa frequência que 
nos rodeiam, incluindo cabos de alta 
tensão, tendo concluído que os mes-
mos estão de acordo com o estipulado 
pela Organização Mundial da Saúde.

A distinção foi entregue na décima 
primeira edição do MEDEA, uma ini-
ciativa da Sociedade Portuguesa de 
Física (SPF) e da REN - Redes Ener-
géticas Nacionais, que promove o 
conhecimento da Física e o estudo 
dos campos eletromagnéticos junto 
dos jovens portugueses e da socie-
dade em geral.

A menção honrosa foi entregue à 
equipa almadense “Romeu e Julietas”, 
composta por Maria Madalena Montez, 
Matilde Borralho, Leonor Teixeira, Bár-
bara Capelo e Rita Lopes, sob a coorde-
nação do professor José Fanica. 

A vencedora do Projeto MEDEA foi 
a “Rebobina” composta por alunos do 
12.º ano de Física da Escola Secundária 
José Gomes Ferreira, em Lisboa, que 
apresentou um projecto com o mesmo 
objectivo, e chegou à mesma conclusão 
que as alunas do Feijó.

Os vencedores foram conhecidos 
numa cerimónia realizada por video-
conferência, que contou com a pre-
sença de representantes da REN, SPF 
e das equipas vencedoras. A entrega 
de prémios presencial irá decorrer 
dia 5 de Setembro deste ano, na ce-
rimónia de encerramento da FÍSICA 
2020 - 22ª Conferência Nacional de 
Física e 30º Encontro Ibérico para o 
Ensino da Física, que se realiza no Ins-
tituto de Educação da Universidade 
de Lisboa.

Para além do vencedor, e da men-
ção honrosa à equipa do Feijó, a REN 
e a SPF decidiram atribuir outras duas 
menções honrosas dada a qualidade 
dos trabalhos apresentados. Uma à 
equipa “Os Argonautas”, da Escola 
Secundária Camilo Castelo Branco, 
Vila Nova de Famalicão, e outra aos 
“The Magnetos”, da Escola Secundá-
ria Rainha Dona Leonor, em Lisboa.

os moradores”.
Ainda quanto à opinião de João 

Pedro Matos Fernandes relativa ao 
pavimento, o vereador lembra que 
a obra foi feita sobre uma estrada 
há muito existente, e  agora na juris-
dição da autarquia, e refirma aquilo 
que a Câmara tem dito. “Foi colo-
cado betuminoso semipermeável 
na ordem dos 30%”, portanto de 
acordo com o definido no Progra-
ma da Orla Costeira Alcobaça – Cabo 
Espichel”.

Mesmo assim, Miguel Salvado 
volta a lembra que tanto a Agência 
Portuguesa do Ambiente e o Insti-
tuto de Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF) foram con-
sultadas pela Câmara de Almada, 
que lhes “deu conhecimento de 
todos os documentos do projecto 
e do betuminoso semipermeável 
[de base calcária] a ser colocado” 
e, “nenhuma entidade se opôs à 
obra”. Mais do que isso, “estive-
ram técnicos no terreno a fazer a 
verificação”. 

Por saber está o parecer da Co-
missão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo, entidade que tem 
decisão sobre a Rede Ecológica 
Nacional, pelo que terá mais a di-
zer sobre um plano global do que 
sobre a estrada.

Com esta pavimentação, a Câmara 
“para além de regularizar a circulação, 
acabou com o estacionamento de via-
turas em cima das dunas”. Ao mesmo 
tempo, “definiu uma via ciclável de 
2,5 metros, que permite também o 
acesso de viaturas de socorro”. Com a 
obra concluída, “durante esta semana 
estão a ser colocadas as paliçadas de 
madeira para melhor protecção da 
duna primária”.  

Entretanto, o vereador dá a saber 
que a obra de pavimentação da es-
trada entre a Praia do Castelo e a da 
Belavista, e “já com autorização do 
ICNF”, “não vai avançar agora”. Um 
dos motivos é estar-se em plena épo-
ca balnear e, depois, “devido a tantas 
questões levantadas, queremos que 
as entidades se decidam qual o ma-
terial que preferem para a pavimen-
tação desta estrada”.

 Se tivéssemos 
um pla no 
aprovado, e com 
financiamento, 
até ao fim da 
época balnear, 
a Câmara ficava 
contente 
Miguel Salvado  

Almada propostas da Câmara caso 
de duas parcelas de terreno 
destinadas ao Quartel da GNR 
da Charneca de Caparica, e uma 
outra para a Esquadra da PSP no 
Laranjeiro. A serem alienadas, 
gratuitamente, ao Ministério da 
Administração Interna.

Assembleia 
Municipal reúne 
segunda-feira 
no Feijó  

A Assembleia Municipal de 
Almada reúne, em sessão 
extraordinária, na próxima 
segunda-feira, pelas 21h15, no 
Pavilhão do Complexo Municipal 
dos Desportos, no Feijó.
Os deputados municipais 
vão apreciar e votar várias 
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relaciona-
mento. Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos 
de alguém que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar 
numa nova fase profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplica-
ções financeiras. Carta da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para 
Peixes. Vai sentir-se com muita vontade de viver a vida e demonstrar a força das 
suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer bem 
as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições familiares 
para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter a calma 
em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. Carta da 
semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas 
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de 
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define 
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu 
coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano profis-
sional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que estruturados e 
calculados darão bons resultados. Carta da semana – O IMPERADOR – está muito lúcido, 
objetivo e eficaz marcando pontos em todas as situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de 
vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de vida; 
pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas situações 
podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de tomar uma posição. 
Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite conduzir a sua vida de forma 
objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de dece-
ções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profissional – dê 
atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, procure novos 
apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo dos sonhos em que 
é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão ou 
fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão solitária e 
amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em proveito próprio 
e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da semana – A PAPISA – a 
semana promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição de 
sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão sofrer 
alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá com-
preender alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida 
financeira sujeita a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos 
acontecimentos. Carta da semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante 
pródiga em acontecimentos importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas 
fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

De amanhã e até 2 de Agosto, o 
Sementes – Mostra Internacional 
de Artes para o Pequeno Público 
está de volta a Almada, celebrando 
a sua 25.ª edição. Para assistir há 
espectáculos de teatro, marione-
tas, circo, dança e música dedica-
dos a toda a família e sempre em 
segurança.

Este ano, o Sementes acontece, 
sobretudo, ao ar livre, garantindo 
“toda a segurança do público, ar-
tistas e técnicos”, garante a orga-
nização. No concelho de Almada, 
a iniciativa passa pelo jardim do 
Museu da Cidade, na Cova da Pie-
dade, e por espaços públicos das 
freguesias do Laranjeiro e Feijó.

O Sementes vai passar ainda 
pelos concelhos da Moita e Mon-
temor-o-Novo.

“Com uma programação mais 
reduzida em quantidade, mas 
não em qualidade”, como refere 
a direcção do Teatro Extremo, 
organizadora do Sementes, “esta 
25.ª edição mantém o seu carác-
ter internacional”, trazendo duas 
companhias estrangeiras de Es-
panha e de Itália e oito nacionais 
vindas de Almada, Lisboa, Sintra, 
Leiria, Loulé e Matosinhos, com 
“espectáculos de dança, circo, 
multidisciplinares, teatro, mario-

O Voluntariado Jovem para a Na-
tureza e Florestas no concelho de 
Almada está com inscrições abertas 
para todos os que tiverem de 18 aos 
30 anos, inclusive, e que queiram 
participar neste programa aprova-
do pelo Instituto Português do Des-
porto e Juventude, na sequência de 
candidatura da Câmara de Almada, 
através do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.

Podem inscrever-se jovens resi-
dentes em Portugal que, para além 
do requisito idade, apresentem 
condições de idoneidade para o 
exercício do voluntariado para a 
natureza e florestas.

Integrados numa equipa por 
semana de seis elementos, os jo-
vens irão desenvolver a suas ac-
tividades, de 27 de Julho a 21 de 
Agosto, entre as 14h00 e as 19h00, 
na Paisagem Protegida da Arriba 
Fóssil da Costa da Caparica, com 
particular enfoque na Mata Nacio-
nal dos Medos.

O objectivo é a sensibilização das 
populações para a preservação da 
natureza, florestas e respectivos 
ecossistemas, e ainda a vigilância 
móvel, a pé ou de bicicleta, nas 
áreas definidas. Outra missão é a 
inventariação de áreas a necessitar 
de limpeza.

As actividades desenvolvidas pe-
los jovens serão remuneradas pela 
Câmara de Almada, através de finan-
ciamento do Instituto Português do 
Desporto e Juventude.

O Voluntariado Jovem para a Na-
tureza e Florestas é um programa, 
que decorre todo o ano, no âmbito 
da preservação da natureza, flores-
tas e seus ecossistemas. “Preten-
de-se “sensibilizar as populações, 
prevenir contra os incêndios flo-
restais e outras catástrofes com 
impacto ambiental, monitorizar e 
recuperar territórios afectados”, 
indica o Instituto Português do 
Desporto e Juventude.

Para além de Almada o Sementes vai estar na Moita e Montemor-o-Novo

Sementes encurta programa
mas continua com registo
de expressão internacional 

Candidaturas abertas a voluntariado jovem 
para protecção da natureza

FESTIVAL PARA O PEQUENO PÚBLICO

ARRIBA FÓSSIL DA COSTA DA CAPARICA

netas, música e palhaços”.
Para assinalar os 25 anos do 

Festival Sementes, será dinami-
zado um debate sobre o tema “As 
artes, as crianças e a democracia: 
25 anos do Festival Sementes” 

com António Ângelo Vasconcelos, 
licenciado em Ciências Musicais 
pelo Conservatório de Música 
Calouste Gulbenkian e doutorado 
em Educação pela Universidade 
de Lisboa.

Almada

FOTÓGRAFO
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ANUNCIE NO SEU 
DIÁRIO DA REGIÃO

ALMADA - 265 520 716 • SETÚBAL - 265 094 354
SEIXAL - 265 092 725 • MONTIJO - 212 318 392

MOITA - 212 047 599 • BARREIRO - 212 047 599
PALMELA - 212 384 894 • ALCOCHETE - 937 081 515

OUTROS CONCELHOS - 212 383 228

PUBLICIDADE

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

MARIA HELENA 
FERNANDES SILVA 

SANTOS

CONSTANÇA
SILVA CLEMENTE 

GOMES

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 fa-
lecimento de Maria Helena Fernandes Silva 
Santos. A família vem por esta via agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Constança Silva Clemente Go-
mes. A família vem por esta via agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

(1939 – 2020)
(1945 – 2020)(1935 – 2020)

Participação e 
AgradecimentoParticipação e 

Agradecimento
Participação e 
Agradecimento

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
VENDO GARAGEM

EM SETÚBAL
SITUADO NAS COLINAS DE SÃO 

FRANCISCO
CARACTERISTICAS: 

• ÁREA UTIL 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€
CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

Classificados
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Região

Terminal tem 33 mil 
metros de área total e 
capacidade para cerca 
de 2 mil contentores

NA ZONA INDUSTRIAL DE SINES

Nova plataforma logística da 
MEDWAY vai ser inaugurada 
antes do final deste mês

MEDWAY Terminal Sines é a desig-
nação da nova plataforma logística 
que vai ser inaugurada antes do final 
deste mês, na zona industrial e logís-
tica local (Zona 2).

O anúncio foi feito ontem por este 
que é o maior operador ferroviário 
privado de transporte de mercado-
rias na Península Ibérica, adiantando 
que o  terminal “tem uma área total 
de 33 mil m2 e capacidade para cerca 
de 2 mil TEUS”.

“Temos vindo a reforçar a nossa 
presença, investimento e presta-

DR

ção de serviços neste terminal. Por 
isso, este lançamento é a concreti-
zação de mais uma etapa da nossa 
estratégia. Esperamos continuar a 
crescer neste local, aumentando a 
nossa competitividade e eficiência e 
caminhando para sermos o principal 
operador de mercadorias integrado 
da Península Ibérica”, revelou Carlos 
Vasconcelos, da MEDWAY, citado 
num comunicado deste operador.

A plataforma logística, que será 
inaugurada na próxima semana, 
“dispõe de equipamento para mo-
vimentação, parqueamento de 
contentores, consolidação e des-
consolidação de carga e lashings, 
entre outros serviços”. 

No local, explica o operador, “são 
ainda efectuados serviços de mon-
tagem de liners, flexitanks e mantas 

térmicas”, que podem “ser feitos em 
qualquer ponto do País”.

O terminal “conta com uma equi-
pa de mais de 40 colaboradores, 
que diariamente prestam serviços 
logísticos de logística integrada lo-
calmente”.

A terminar, operador logístico 
e ferroviário lembra que em 2019 
“assinou um contrato com a aicep 
Global Parques – Gestão de Áreas 
Empresariais e Serviços, S. A., para 
aplicar um investimento de cerca de 
1 milhão de euros, com o objectivo 
de alargar a prestação dos seus servi-
ços no Complexo Portuário, Logísti-
co e Industrial de Sines”. O objectivo 
é ter “uma maior capacidade para 
prestação dos serviços logísticos, 
necessária para a captação de novos 
negócios e clientes”.

MONTIJO E SEIXAL

GNR identifica 
trio e recupera 
artigos 
furtados

Dezenas de artigos eléctricos e elec-
trónicos no valor de mais de quatro 
mil euros foram recuperados pela 
GNR, que identificou na passada 
terça-feira dois homens e uma mulher 
que furtavam os objectos em superfí-
cies comerciais, no Montijo e no Sei-
xal, para os vender posteriormente.

Em comunicado ontem divulgado, 
o Comando Territorial de Setúbal da 
GNR, através do Núcleo de Investiga-
ção Criminal (NIC) do Montijo, identi-
ficou na terça-feira o trio, com idades 
entre os 38 e os 42 anos, por suspeita 
de furto e receptação, tendo recupe-
rado dezenas de artigos furtados.

Segundo aquela força de seguran-
ça, na investigação, que durou cerca 
de dois meses, foi apurado que os 
suspeitos “actuavam em comunhão 
de esforços e com grande mobilidade 
no interior de grandes superfícies co-
merciais” de onde furtavam, sobretu-
do, artigos eléctricos e electrónicos, 
para posterior venda.

A investigação terminou com a 
realização de três buscas – duas do-
miciliárias e uma num veículo –, tendo 
sido apreendidos diversos aparelhos 
elétricos e eletrónicos, vários conjun-
tos de malas com ferramentas diver-
sas, além de documentos relativos a 
transacções dos artigos furtados em 
plataformas de venda 'online'. Foram 
ainda apreendidos vários alicates de 
corte utilizados para remover os dis-
positivos de segurança (alarmes).

A GNR estima que o valor do mate-
rial recuperado “possa ascender aos 
quatro mil euros”. Os três suspeitos 
foram constituídos arguidos e os fac-
tos remetidos ao Tribunal Judicial do 
Montijo. A operação contou militares 
do Destacamento Territorial de Alma-
da e o apoio da Polícia de Segurança 
Pública. Lusa

S. CACÉM
Álvaro Beijinha 
desafia ministra a 
visitar Campilhas 
e Alto do Sado

A falta de água para rega dos 3 800 
hectares de área beneficiada pelas 
albufeiras de Campilhas e Alto do Sa-
do levou o presidente da Câmara de 
Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha, 
a desafiar a ministra da Agricultura a 
deslocar-se aos locais.

O autarca, através de missiva, con-
vidou Maria do Céu Albuquerque a 
“inteirar-se do cenário dramático” 
que se vive na região. Na carta en-
viada à ministra, segundo a autarquia, 
Beijinha manifestou preocupação 
“com os 1150 ha de arroz, os 950 ha 
de milho, os 350 ha de tomate, os 
550 ha de prados e forragens, os 200 
ha de hortícolas e 600 ha de outras 
culturas que não vão ser efectuadas”.

“A dimensão do problema é grave, 
pois aqui incluem-se alguns sectores 
que asseguram a auto-suficiência 
alimentar do País e que contrariam 
o défice estrutural da balança agro-
-alimentar, por via das exportações. 
Em termos regionais são mais de sete 
milhões de euros que deixam de vir 
para a região”, alertou o presidente 
da Câmara.

Álvaro Beijinha espera que a gover-
nante aceite o convite e que durante 
a visita seja possível “discutir medidas 
de apoio para os agricultores que es-
tão a viver uma situação complicada 
e a própria associação de regantes 
– que vive da venda da água e tem 
um conjunto significativo de traba-
lhadores – [que] atravessa grandes 
dificuldades”. 

O presidente do município do lito-
ral alentejano vincou ainda, a concluir, 
que estas “são matérias determinan-
tes para o futuro da agricultura” no 
concelho.

Dois homens e uma 
mulher são suspeitos 
dos furtos em 
superfícies comerciais 
dos dois concelhos
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GNR adianta que, dos referidos 91 
indivíduos, “oito foram notificados 
para abandono voluntário e seis 
para comparecer no Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF), com 
vista a regularizar a permanência 
em Portugal”. Foram ainda 
“elaborados 14 autos de contra-

ordenação e efectuada a apreensão 
de amêijoa num valor estimado de 
40 mil euros, bem como do material 
utilizado na apanha”. “O valor das 
coimas poderá ascender aos 3.750 
euros". Os bivalves acabaram 
por ser devolvidos ao rio “por se 
encontrarem vivos".

GNR apreende 
quatro toneladas 
de amêijoa em 
Samouco e 
Alcochete

A GNR anunciou ontem que 
identificou “91 cidadãos de 
nacionalidade estrangeira na posse 
de quatro toneladas de amêijoa-
japonesa, apanhada ilegalmente, 
em Samouco e Alcochete”. A 
operação decorreu na última 
terça-feira. Em comunicado, a 

O Governo, através do DL 
27/2020, alterou a orgâ-
nica das Comissões de 
Coordenação e Desen-

volvimento Regional.
Sucede que a base da fundamen-

tação que norteou o Governo na 
construção deste diploma assenta 
em pressupostos errados. 

Olhar para este diploma como 
um passo no sentido de dar corpo 
ao processo de regionalização, não 
é de quem não sabe do que fala, 
porque o Governo sabe muito bem 
que isto nada tem a ver com a Re-
gionalização. É sim, de quem inten-
cionalmente ou não, confunde as 
pessoas com a confusão deliberada 
entre dois conceitos muito distintos. 

Bem sabe o Governo que a des-
concentração nada tem a ver com 
o processo de descentralização do 
país. Desconcentrar e descentralizar 
são conceitos com uma natureza e 
um alcance muito distintos.

Aliás, esta técnica de procurar pre-
textos para ir adiando o processo de 
regionalização do País, não é nova, 
foi de resto com esse propósito que 
foram criadas as CCDR. 

E agora com o designado proces-
so de democratização das CCDR, o 
propósito vai no mesmo sentido, 
procurar fugir ao cumprimento das 
regras constitucionais relativas ao 
processo de criação de Regiões Ad-
ministrativas.

Na verdade, por mais voltas que 
se pretendam dar ou das novas rou-
pagens que lhes procurem vestir, as 
CCDR não deixam por isso de conti-
nuar a ser organismos da Adminis-
tração Central, porque assim decor-
re da sua própria natureza jurídica. 
Basta de resto, atender ao facto do 
próprio diploma do governo, estabe-
lecer a eleição dos Presidentes das 
CCDR, que é feita pelo universo dos 
eleitos locais respetivos, e estabele-

As Comissões de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional 

e a regionalização

OPINIÃO

José Luís Ferreira

cer ao mesmo tempo a faculdade do 
próprio Governo poder, sem quais-
quer limitações, destituir os mesmos 
presidentes que foram eleitos. 

Para além disso nos termos do 
diploma, um dos Vice-Presidentes 
de cada uma CCDR é indicado pelo 
Governo.

Ou seja, por mais operações de 
maquilhagem que se pretendam 
fazer, estaremos sempre a falar de 
desconcentração e não de descen-
tralização. Estaremos sempre a fa-
lar de estruturas da Administração 
Central.

Mas para além destes importantes 
aspetos de natureza política, tam-
bém ficamos com a ideia que o Go-
verno avançou sem ouvir ninguém. 
Por exemplo, chegaram-nos preocu-
pações da Comissão Nacional Por-
tuguesa do Conselho Internacional 
dos Museus, que nos deu conta, que 
com este Diploma vão ser extintas as 
Direções Regionais de Cultura para 
ser integradas nas CCDR, mas que 
até ao momento não têm qualquer 
informação do Ministério da Cultura, 
sobre como e quando será regula-
mentada esta transição.

Ora, muito provavelmente, o que 
está a acontecer ao nível da cultura 
está a repetir-se nas outras áreas 
envolvidas.

De qualquer forma, o que na pers-
petiva dos Verdes se impõe, para po-
tenciar o desenvolvimento regional 
e combater as assimetrias regionais 
é avançar com o processo de criação 
das regiões administrativas, nos ter-
mos constitucionalmente previstos. 

Por isso Os Verdes apresentaram 
uma iniciativa legislativa para fazer 
cessar a vigência do Decreto Lei 
27/2020, mas a cessão de vigência 
foi rejeitada com os votos contra do 
PS e PSD e a abstenção do PAN.

Deputado do PEV

Por mais 
voltas que se 

pretendam dar 
ou das novas 

roupagens que 
lhes procurem 
vestir, as CCDR 
não deixam de 
continuar a ser 
organismos da 
Administração 

Central, porque 
assim decorre 
da sua própria 

natureza 
jurídica

Mário Rui Sobral

A produtora de Palmela 
está a viver o melhor 
ano de sempre em 
termos de premiações 

Sete vinhos da Casa Ermelinda Frei-
tas saíram premiados da competição 
Gilbert & Gaillards 2020, em França, 
com igual número de medalhas de 
ouro, anunciou ontem a produtora 
de Fernando Pó. 

“Estamos perante o melhor ano 
de sempre no que toca a prémios e 
distinções”, revelou a empresa viti-
vinícola, gerida por Leonor Freitas, 
lembrando que nos primeiros três 
meses deste ano os vinhos desta 
marca já obtiveram “um total de 78 
medalhas, 55 de ouro e 23 de prata”.

Do conjunto destas conquistas, a 
produtora destaca “o prémio Best Of 
Show Península de Setúbal, atribuído 
ao vinho Vinha do Torrão Reserva no 
concurso Mundus Vini 2020 – Edição 
Primavera, bem como as três ProdEx-
po Star, atribuídas aos vinhos Vinha da 
Valentina Reserva Signature, Vinha do 
Fava Touriga Nacional 2018, e Valoro-
so Chardonnay 2018, na competição 
promovida na Rússia”. Igualmente 
importante foi “o grande prémio ob-
tido no concurso inglês de escanções: 
Sommelier Wine Awards”. No concur-
so britânico, com periodicidade anual, 

MAIS SETE MEDALHAS

Vinhos Ermelinda Freitas 
brilham a ouro no concurso 
Gilbert & Gaillards 2020 

a Casa Ermelinda Freitas foi eleita pela 
segunda vez consecutiva como pro-
dutor europeu do ano. “É a primeira 
vez que esta distinção é atribuída duas 
vezes consecutivas a um produtor de 
vinhos tranquilos português. Esta é 
uma distinção máxima para a Casa 
Ermelinda Freitas, bem como para os 
vinhos de Portugal”, recordou a marca 
do concelho de Palmela, que este ano 
está a comemorar um centenário de 
vinhas e vinhos.

As premiações que vai somando, 
quer a nível nacional quer internacio-
nal, são interpretadas pela produtora 
como uma “prova da grande qualida-
de dos vinhos que produz”.

DR

Na competição Gilbert 
& Gaillards 2020, foram 
distinguidos com ouro sete 
vinhos da Casa Ermelinda 
Freitas. A saber: RockSand 
2018 (com uma pontuação de 
88/100); Vinha do Fava 2018 
(88/100); Vinha do Fava Reserva 
2018 (92/100); Valoroso Tinto 
Cabernet Sauvignon/Touriga 
Nacional/Syrah 2019 (90 / 100); 
Vinha da Valentina Branco 
Premium 2019 (93/100); Baía de 
Tróia 2019 (90 /100); e Valoroso 
Reserva 2017 (91/100).

Premiados  
Os sete 
magníficos 
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Desporto

"Vai ser duro mas vamos 
dar tudo para ficar na I Liga"

Depois do empate (0-0) alcançado 
terça-feira no reduto do Sporting, o 
Vitória FC interrompeu uma série de 
seis derrotas consecutivas e, com o 
ponto conquistado, saiu da zona de 
despromoção e está em 16.º, com 31 
pontos, enquanto o Portimonense, 
17.º, tem 30. Quer isto dizer que os 
sadinos vão entrar na derradeira jor-
nada da I Liga domingo, 19h30 com o 
Belenenses SAD a depender apenas 
de si para conseguir a permanência.

Disso mesmo deu conta o treinador 
Lito Vidigal que frisou esse aspecto 
como a principal consequência da 
igualdade conquistada no Estádio 
José de Alvalade. “Agora depende-
mos apenas de nós para atingir o 
nosso objectivo que é de manter o 
Vitória na I Liga”, referiu, alertando 
que ainda nada foi alcançado. “Falta 
uma jornada, mas não saio daqui mais 
aliviado. Se pensarmos dessa forma 
poderemos cometer algum erro”.

Em jeito de balanço do período 
que leva à frente da equipa, o timo-
neiro dos sadinos considera que as 
duas derrotas e o empate de terça-
-feira não reflectem a evolução do 
grupo. “Estamos no Vitória há 15 
dias. Fizemos três jogos. Nos dois 
anteriores não conseguimos pon-
tuar. A equipa está a crescer, está 
melhor mentalmente. Crescemos 
muito, em muito pouco tempo. Mas 
os resultados não estão a acompa-
nhar este crescimento”.

Lito Vidigal partilhou no final do 
jogo a curta conversa que teve com 
o Rúben Amorim, treinador do Spor-
ting. “Antes de começar o jogo, falei 
um pouco com o Rúben Amorim e 
ele disse-me ao ouvido ‘coragem’. 
Eu disse-lhes que não é coragem, é 
respeito e gostar de algo. Sei que o 
risco é grande porque gosto do Vitó-

Ricardo Lopes Pereira

Estádio do Bonfim 
é palco do embate 
decisivo da época diante 
do Belenenses SAD

TREINADOR DO VITÓRIA FC APONTA À FINAL DE DOMINGO

DR

Depois do empate em Alvalade, Lito Vidigal exige mais concentração porque agora o Vitória depende de si próprio para a permanência

ria e da cidade de Setúbal. Estou aqui 
a dar tudo de mim, sempre contando 
com a atitude dos jogadores”.

Sobre as palavras do seu homólogo 
leonino, o técnico dos setubalenses 
disse o seguinte: “Foi um acto de 
coragem, como disse o treinador do 
Sporting, mas é responsabilidade. O 
clube tem uma história enorme, tre-
menda, passa por dificuldades, mas 
a história mantém-se e por causa de 
uma cidade que me acolheu sempre 
bem. Vim para dar tudo, junto com 
estes jogadores”, sublinhou.

O técnico fez questão de referir que 
o ponto somado com os sportinguis-
tas se deve ao trabalho dos atletas. 
“Foi um ponto muito importante, es-
tamos numa fase delicada e dura da 
época. Este ponto deixa-nos respirar 
um pouco melhor. Temos um jogo im-
portante para ganhar em casa e se o 

conseguirmos vamos continuar na I 
Liga. Estes jogadores têm dado aquilo 
que podem, têm trabalhado muito. 
Eles foram bravos, fomos uma equipa. 
Vai ser difícil, vai ser duro, mas vamos 
dar tudo para ficar na I Liga”.

Sobre a situação do Aves, clube 
já despromovido que joga frente 
ao Portimonense na última jornada 
e que equaciona a possibilidade de 
não comparecer à partida, Lito Vidi-
gal foi peremptório. “Estou triste pela 
situação do Aves, um clube que bem 
há pouco tempo ganhou a Taça de 
Portugal. Acho que qualquer aman-
te do futebol fica triste perante uma 
situação destas. Mas dessa forma, 
também, é difícil encontrar alguma 
verdade desportiva. Pelo que tenho 
lido e visto, não sei se o Aves vai ter 
jogadores suficientes para disputar 
um jogo que decide a vida de muitos 

clubes. Com rescisões de contratos, 
não irá apresentar a melhor equipa 
perante certos adversários”, lamenta.

Artur Jorge diz que “lugar do clube 
é na I Liga”

A importância do ponto conquista-
do também foi destacado pelo defesa 
Artur Jorge, jogador que deu o seu 
contributo para manter a baliza de 
Makaridze a zero em Alvalade. “É um 
ponto muito importante, que nos põe 
numa posição em que dependemos 
só de nós. O lugar deste clube é na 
I Liga, temos passado por imensas 
dificuldades, este grupo de trabalho 
merece este empate que nos coloca 
a depender só de nos próprios. Os 
adeptos podem contar connosco, 
vamos fazer tudo o que está ao nos-
so alcance para permanecermos na I 
Liga e dar-lhes essa alegria”.

A mesma ideia foi partilhada tam-

bém na flash interview à Sport TV 
pelo guarda-redes Makaridze, eleito 
por O SETUBALENSE como o melhor 
jogador em campo. “Este ponto foi 
muito importante. Estamos na luta 
até ao fim e o Vitória merece muito 
mais. Acredito na manutenção”, fi-
nalizou o guardião georgiano de 30 
anos de idade.

Entretanto, sem tempo a perder, 
o treinador Lito Vidigal está já a pre-
parar a equipa para o confronto de 
domingo com o Belenenses SAD. 
Frente ao conjunto lisboeta, os sa-
dinos voltam no Estádio do Bonfim 
a contar com o contributo do defesa 
brasileiros Bruno Pirri que regres-
sa à equipa após cumprir castigo. 
Em dúvida permanece o avançado 
Guedes, enquanto o guarda-redes 
Lucas Paes (lesionado) continua 
fora das opções.
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pedido da direcção. 
Da ordem de trabalhos faz parte 
um ponto único: apresentação, 
discussão e votação, da proposta 
apresentada pela Comissão 
Liquidatária da Sociedade 
CostaPolis, à Direcção do GDPCC.
Este será um assunto de extrema 

importância para o futuro clube 
que, de acordo com o programa 
estabelecido pela Costa Polis, 
deveria ter mudado das actuais 
instalações (em 2010) para outras 
a construir de raiz, na zona das 
praias mais a sul, que incluem um 
novo estádio.

Pescadores 
da Caparica 
chamados para 
votar proposta 
da Costa Polis 

O Grupo Desportivo dos Pescadores 
da Costa de Caparica vai reunir em 
Assembleia Geral Extraordinária, no 
dia 31 de Julho, pelas 21h30, na sala 
do atleta.
Segundo o presidente da Mesa 
da Assembleia Geral, João Gato, 
a reunião magna foi marcada a 

José Pina

Não foi possível realizar 
a sessão solene mas 
o presidente deixou 
recado aos políticos

JOÃO VIEIRA PRESIDENTE DO ALMADA 

“Esperamos que os projectos que 
ambicionamos se possam concretizar”

O Almada Atlético Clube fez anos na 
passada segunda-feira mas não foi 
possível comemorar condignamen-
te o aniversário devido à situação de 
pandemia que se mantém activa um 
pouco por todo o lado.

Como forma de lembrar os 76 anos 
de vida do clube, João Vieira, o actual 
presidente da direcção, dirigiu através 
das redes sociais uma mensagem aos 
associados onde realça que “o afas-
tamento social é totalmente anta-
gónico àquele que é o espírito mais 
nobre e enriquecedor do movimento 
associativo, que assenta na sociabi-
lização e convívio salutar por via do 
desporto, da cultura e das actividades 
recreativas. Que estes meses de con-
finamento nos tenham servido para 
reflectirmos sobre a importância que 
o movimento associativo tem nas nos-
sas vidas, e que saibamos valorizar as 
instituições que lhes servem de base 
e que os políticos saibam entender e 
estar à altura do momento que viven-
ciamos e que passem das palavras e da 
gestão de expectativas aos actos, na 
promoção da salvaguarda das institui-
ções e da sua comunidade”.

João Vieira salienta que “não foi 

A pandemia impediu que o Almada fizesse festa ao vivo para celebrar os seus 76 anos 

DR 

Mais reforços para o andebol
Relativamente ao Andebol, a equipa 
continua a reforçar-se tendo em vista 
a sua participação na prova de acesso 
à 1.ª Divisão Nacional e nos últimos 
dias chegaram mais dois jogadores, 
Ricardo Correia e Marco Gil.

O nome mais sonante é Ricardo 
Correia que regressa ao activo depois 
de se ter retirado na época de 2017 - 
2018 quando jogava no Belenenses. 
Recorda-se que o guarda-redes de 
43 anos foi formado no Atlético da 
Encarnação e representou o Sporting 

onde conquistou vários títulos. 
Marco Gil, lateral madeirense, chega 

do Albicastrense mas também actuou 
Marítimo, Madeira Andebol SAD, Be-
lenenses e Vitória de Setúbal.

Estes jogadores vão juntar-se a 
Duarte Pereira (ex-Vitória FC), Artur 
Pereira (ex-Vitória FC), Guilherme Lima 
(ex-Benfica) e a Jorge Pereira, André 
Penedo, Rachid Bari, Emílio Mourato, 
Ricardo Gomes, Gonçalo Neves, Luís 
Borges, João Guerreiro, António Caba-
ça, João Salavessa e André Lourenço, 
que transitam da época anterior.

O Atlético Alcacerense, uma das 
equipas participantes no Campeo-
nato Distrital da 2.ª Divisão, que na 
próxima época vai ter um aumen-
to significativo de participantes, e 
provavelmente será disputado em 
moldes diferentes do anterior, já 
garantiu dezassete jogadores para 
o seu plantel.

A equipa técnica será comandada 

por Paulo Renato, de 33 anos, que na 
época passada treinou os juniores do 
clube mas também desempenhou as 
funções de adjunto no Operário da 
Lagoa, noa Açores. José Calado será 
o treinador adjunto e Paulo Afonso o 
treinador de guarda-redes. 

Quanto a jogadores, até ao mo-
mento chegaram a acordo com o 
clube para a sua continuidade, Jaime 

Chainho, Pisco, Pedro Oliveira e Ga-
briel Fernandes. João Fortunato, ex-
tremo de 17 anos, foi promovido dos 
juniores, e os restantes são reforços.

Daniel Memé tem 21 anos, é guar-
da-redes e chega do Águas de Moura; 
Daniel Domingos, 20 anos (ex-Ídolos 
da Praça); Rui Cardoso, 24 anos (ex 
Grandolense); Nuno Patronilho, 24 
anos (ex-Cabrela); Tiago Farinhas, 19 

anos (ex-Quintajense); Jesus Simões, 
19 anos (ex-Amarelos); Diogo Paiva, 
22 anos (ex-Luton Town, Inglaterra); 
Luís Sequeira, 19 anos (ex-Cabrela); 
Miguel Balona, 23 anos (ex-Bairro do 
Olival Queimado, Inatel); João Cor-
reia, 20 anos (ex-Quintajense); Tiago 
Mascarenhas, 28 anos (ex-Comércio 
Indústria) e Ayrton, 25 anos (ex-Laga-
meças). J.P.

ALCACERENSE PREPARA NOVA ÉPOCA DESPORTIVA

Plantel em fase de construção integra muita gente nova

CONFIRMAÇÃO

Pedro 
Hipólito 
é o novo 
treinador
do Amora

Estão confirmados os rumores que exis-
tiam sobre o novo treinador do Amora 
Futebol Clube. Como o nosso jornal havia 
adiantado, trata-se de um técnico que 
está de volta à Medideira, onde repre-
sentou o clube como jogador na extinta II 
Divisão B, na época de 2004/05.

Pedro Hipólito, de 41 anos, esteve 
nas últimas três épocas na Islândia 
onde treinou o IBV que participou 
na 1.ª eliminatória da Liga Europa 
(2018/2019), depois de ter estado 
duas épocas no Fram Reykjavik. Já 
em 2020, treinou o Anadia na Série 
C do Campeonato de Portugal.

Como treinador, Pedro Hipólito co-
meçou Talaíde, passou pelo Atlético, 
Joane e Ribeirão. E, como jogador re-
presentou o Domingos Sávio, Benfi-
ca, Torreense, Académica, Farense, 
Amora, Olivais e Moscavide e Caniçal. 

Relativamente ao plantel, o clube da 
margem sul do Tejo contratou o guar-
da-redes de 19 anos, Rafael Cláudio, 
titular indiscutível na equipa de junio-
res do Tondela, na 1.ª Divisão Nacional, 
onde realizou 24 jogos. O jovem, que 
é natural de Setúbal, começou a jogar 
no Sonho XXI de onde se transferiu 
para o Sporting e posteriormente para 
o Padroense e FC Porto. 

Assegurado está também o avan-
çado brasileiro de 26 anos, Matheus 
Souza, que na época passada marcou 
12 golos pelo Praiense no Campeo-
nato de Portugal. O jogador, que fez 
praticamente todo o seu percurso 
no Brasil, teve apenas uma pequena 
experiência em Espanha, na equipa 
B do Deportivo da Corunha, antes de 
rumar à equipa açoriana na época an-
terior. De referir que no Brasil jogou 
nas camadas jovens do Corinthians e 
nos sub-20 do Flamengo e Baía. 

Recorda-se entretanto que os amo-
renses já haviam garantido a conti-
nuidade de Chico Gomes, Joca, David 
Silva, André Velez e Rodrigo Monteiro e 
os reforços Marcos Silva (ex-Praiense) e 
Adilson Gano (ex-Hércules B, Espanha).

José Pina

possível cumprir uma das ambições 
da direcção, que consistia na reali-
zação de uma sessão solene para 
celebrar e homenagear o altruís-
mo e a abnegação de tantos, que 
ao longo dos anos de existência do 
clube deram o seu tempo, o seu 
trabalho e o seu empenho em prol 
da sua instituição e da sua comuni-
dade. Garantimos que continuamos 
determinados e empenhados para 
que os grandes projectos que am-
bicionamos possam finalmente se 
materializar”.
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