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Abertura

Os moradores da Rua da Tebaida, em Setúbal, alertam para 
uma vala aberta quando a Câmara Municipal esteve a realizar 
intervenções naquela zona e que, até ao momento, não foi 
fechada, colocando em risco a população.
Ao jornal O SETUBALENSE, um dos moradores do número 6 
da Rua da Tebaida refere “o cheiro a esgoto e o risco, não só 
para quem entra e sai do prédio, mas também para quem 
frequenta o estabelecimento comercial a funcionar do rés do 
chão do edifício”.

O REPARO 

Passeio 
degradado 
coloca em risco 
moradores da 
Tebaida
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  O enólogo e sócio-gerente da Cooperativa Agrícola 
  de Santo Isidro de Pegões está mais uma vez de 

parabéns. Depois dos vários prémios conquistados a nível 
nacional e internacional, agora a produtora vitivinícola 
do Montijo foi à Coreia do Sul arrebatar a distinção de 
melhor vinho de Portugal. Ao mesmo tempo, somou 
ainda neste certame mais duas medalhas de ouro, uma de 
prata e outra de bronze (pág. 3).

A FIGURA
Jaime Quendera

Avia-férrea tem vindo a ser 
apontada como uma al-
ternativa ao transporte de 
passageiros e mercado-

rias, como uma solução mais amiga 
do ambiente, e como uma elevada 
capacidade de resposta, sendo uma 
alavanca para o desenvolvimento 
sustentável, e com uma enorme co-
bertura geográfica, podendo a via-
-férrea ser vista como factor e veículo 
de progresso.
Infelizmente o modo ferroviário 
de transporte, está em muitos 
casos condicionado pela falta de 
modernização da via-férrea, em 
que o transporte rodoviário parece 
também ter peso nas decisões que 
atrasam a concretização de obras 
essenciais ao desenvolvimento 
do país, onde a ferrovia e rodovia, 
poderiam ser vistos como modos 
complementares de transporte, 

Condicionamentos 
ferroviários

OPINIÃO

Américo Lourenço

mas também como fortes concor-
rentes cujos lobys condicionam a 
construção e modernização das 
estruturas ferroviárias.
Não faz sentido que o sector fer-
roviário, essencial ao desenvolvi-
mento do país quer em termos de 
mercadorias e passageiros, não seja 
alvo de construção e modernização 
das vias necessárias, e sejam inter-
rompidos serviços, como a ligação 
Lisboa-Madrid, face aos interesses 
que se movem nos bastidores de 
negociações pouco transparentes 
onde quem perdem são as pessoas 
com a falta de soluções mais amigas 
do ambiente, mas com uma respos-
ta adequada às necessidades das 
pessoas, e sem colocar em causa 
o desenvolvimento económico do 
país. 

Vigilante no Porto de Sines
Carta ao movimento 
associativo da Quinta 
do Conde

Caros associativistas, acabo de termi-
nar a primeira reunião de direcção do 
Centro Cultural Social e Recreativo "a 
Voz do Alentejo na Quinta do Conde", 
na qualidade de presidente da direcção. 
Como seria de prever, o primeiro ponto 
da ordem de trabalhos foi a análise da 
influência do Covid-19 no planeamento, 
programação e incentivação de novos 
projectos no seio da associação.
Dadas as condições actuais, escusado 
será dizer que o tema se transforma 
num despejar de retóricas, dado o es-
partilho em que estamos consignados 
pelas directivas da Direcção-Geral da 
Saúde, as quais cumprimos com o sen-
tido de protecção. 
Sendo nós uma alavanca no desenvol-
vimento local nas áreas do recreio, des-
porto e cultura, verificamos o mutismo 
das nossas estruturas nacionais e regio-

CARTAS DO LEITOR

nais acerca do que a pandemia está a 
provocar no movimento associativo.
Frequentemente assistimos nos meios 
de comunicação social a posicionamen-
tos acutilantes dos líderes dos vários 
sectores da vida pública, no sentido de 
dar voz às carências dos seus sectores. 
Com pena minha, não detectei essa di-
nâmica nas nossas estruturas de topo, 
já que a divulgação das dificuldades e 
aconselhamentos para as dirimir seria 
uma aragem fresca para nos ajudar no 
confinamento. 
Neste sentido, sugiro ao movimento 
associativo da Quinta do Conde que se 
inicie um processo de contactos, com 
o fim de sermos uma corrente una na 
forma de levarmos às instâncias as nos-
sas preocupações já que acredito que 
as medidas que hoje nos cilindram não 
vão acabar amanhã.

Victor Paixão, presidente 
d’A Voz do Alentejo na Quinta 
do Conde 

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua 
carta ou comentário para 
correiodoleitor@osetubalense.com, 
para a morada Travessa Gaspar 
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os 
750 caracteres e o jornal reserva-se o 
direito de seleccionar ou cortar. 
Não devolvemos originais.
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distrito, a história de como cada 
uma delas começou. Com a mesma 
edição, é publicada a revista, 
gratuita, “Futuro Com Passado”, 
onde várias personagens da região 
perspectivam as próximas décadas 
da região. Publicamos ainda o livro 
“Setúbal no Centro do Mundo”. 

Com o custo de 15 euros na compra 
do jornal O SETUBALENSE, em 404 
páginas, escritas por 20 autores, 
é contada a história de Setúbal, e 
também sobre aspectos relevantes 
da região, do país e do mundo. Uma 
obra de referência, e indispensável 
ao conhecimento.

Uma grande 
edição, uma 
revista e um livro 
nas bancas esta 
segunda-feira

O Jornal O SETUBALENSE está a 
comemorar 165 anos e, na próxima 
segunda feira, 27 de Julho, vai levar 
ao público uma grande edição de 
aniversário em 196 páginas, onde 
publica, como homenagem às 
centenárias associações, clubes e 
instituições dos 13 concelhos do 

Maria Carolina Coelho

No total vão ser 
atribuídos mais de 12 
mil euros, distribuídos 
por cinco colectividades 
do concelho

No âmbito do Programa de Apoio 
Extraordinário ao Movimento As-
sociativo que a Câmara Municipal 
de Alcochete tem em execução, vão 
ser entregues apoios financeiros a 
mais cinco associações do concelho, 
depois da decisão ter sido aprovada, 
por unanimidade, na reunião da pas-
sada quarta-feira.

À Associação Desportiva Samou-
quense, o executivo municipal vai 
entregar “um apoio de tesouraria no 
valor de 1 500 euros, que visa mi-
tigar as dificuldades da associação 
face à Covid-19 e, ainda, um apoio 
de actividade pontual de 1 575 euros, 
que corresponde a 100% do valor 
despendido pela associação no 
âmbito da realização de iniciativas 
e actividades desportivas desenvol-
vidas no início do ano”. “A Associa-
ção Desportiva recebeu, também, 2 
904 euros, que corresponde a 50% 
das despesas da colectividade com 
a inscrição de atletas federados na 
época 2019/2020”, acrescenta a 
mesma nota. 

Também a Sociedade Filarmóni-
ca Progresso e Labor Samouquense 
(SFPLS) foi abrangida pela delibe-
ração, tendo recebido um apoio de 
tesouraria no valor de 1 500 euros. 
De acordo com comunicado, “a ve-
readora Maria de Fátima Soares refe-
riu que a Sociedade Filarmónica teve 
um grande decréscimo na sua recei-

DIFICULDADES FACE À COVID-19

Município de 
Alcochete concede 
apoios financeiros 
a associações para 
colmatar despesas 

ta, com a não realização dos Bailes 
de Carnaval e tem, ainda, uma série 
de actividades desportivas que não 
conseguiu dar continuidade”, moti-
vos pelo qual a autarquia atribuiu a 
ajuda monetária.

Por sua vez, à Associação de Fes-
tas Populares do Samouco foi en-
tregue o montante de 1 650 euros, 
por ter antecipado “valores e pa-
gamentos relativos à prestação de 
serviços no âmbito das tradicionais 
Festas em Honra de Nossa Senhora 
do Carmo, que foram adiadas devi-
do à situação pandémica”. “O apoio 
concedido corresponde a 100% do 
valor despendido pela associação. 
Os serviços contratados ficarão 
assegurados para o próximo ano”, 
garante a autarquia.

Também o Grupo Desportivo da 
Barroca D’Alva foi abrangido, se-
gundo “o regulamento de apoio ao 
Movimento Associativo, em que as 
entidades do concelho podem can-
didatar-se a apoios para os encargos 
com inscrições e seguros de prati-
cantes e atletas federados”. Assim, a 
colectividade recebeu mais de 1 470 
euros, montante “correspondente 
a 50% do valor despendido com as 
despesas inerentes à inscrição de 
atletas federados”.

Foi, ainda, aprovada a atribuição 
de 1 658 euros ao Futebol Clube São 
Francisco, valor que corresponde a 
50% do montante despendido com 
as despesas de inscrição de atletas 
federados”. Esta medida integra o 
mesmo regulamento, no qual “está 
previsto que a Câmara Municipal 
comparticipe nos encargos com 
inscrições e seguros dos pratican-
tes federados, naquilo que será uma 
grande ajuda para o início da próxi-
ma época”, refere a vereadora Maria 
de Fátima Soares.

Humberto Lameiras

Reconversão efectuada 
através de medidas 
que incidem sobre os 
principais drivers de 
consumo energético

MAIS DE 5 MILHÕES PARA MODERNIZAÇÃO

Centro Hospitalar de Setúbal 
investe na sustentabilidade 
e eficiência energética

O Centro Hospitalar de Setúbal es-
tá a reconverter os seus sistemas 
energéticos. Uma operação para o 
Hospital de São Bernardo, no âm-
bito do programa Operacional Sus-
tentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos – POSEUR, que assim 
vai obter “poupanças significativas 
em termos de consumo de energia, 
mantendo e melhorando os outputs 
de serviço e de segurança no abas-
tecimento”, refere a administração 
desta unidade. 

Esta reconversão, está a ser efec-
tuada através de “medidas que inci-
dem sobre os principais drivers de 
consumo energético”, e consistem na 
instalação de sistema solar térmico, 

Investimento teve apoio financeiro da União Europeia

DR

intervenção no sistema de ilumina-
ção – LED, equipamento de aqueci-
mento, ventilação e ar condicionado 
para climatização dos pisos 3, 4 e 5 
do internamento e climatização do 
bloco operatório. 

Foram ainda substituídas as unida-
des de tratamento de ar, verificadas 
tubagens, colocada uma nova instala-

ção de sistema solar fotovoltaico, GTC 
centralizado e Isolamento térmico em 
paredes.

“Este investimento tem um custo 
total previsto superior a 5,3 milhões 
de euros, tendo sido concedido Apoio 
financeiro da União Europeia, através 
do Fundo de Coesão no montante de 
5 milhões de euros.

O vinho Adega de Pegões Syrah foi 
eleito o “Melhor Vinho de Portugal” 
no concurso de vinhos sul-coreano 
Korea Wine Challenge. Este é o con-
curso de vinhos mais prestigiado que 
existe neste país asiático.

Além deste prémio, a Adega de 

MELHOR VINHO DE PORTUGAL

Adega de Pegões Syrah 
eleito na Coreia do Sul

Pegões foi premiada com mais duas 
medalhas de ouro (Moscatel de Se-
túbal e Adega de Pegões Branco co-
lheita seleccionada), e uma de prata 
com o Alicante Bouschet. A casa de 
vinhos foi ainda premiada com uma 
medalha de bronze com o Adega de 
Pegões colheita tinto.

Num ano atípico devido à pandeia 
Covid-19, a Adega de Pegões já alcan-
çou este ano 29 medalhas de ouro, 
17 de prata e 3 de Bronze, além de 
mais quatro prémios grande ouro ou 
troféus especiais, atribuídos apenas 
a “vinhos únicos”, como refere a em-
presa.

Casa montijense foi 
premiada com duas 
medalhas de ouro, 
uma de prata e uma de 
bronze
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Setúbal

Humberto Lameiras

O pescado da costa 
sadina faz festa em 
Setúbal numa semana 
que termina com 
degustação na 
Casa da Baía 

DE HOJE ATÉ 2 DE AGOSTO

Durante uma semana a sardinha é rainha
nas ementas de 49 restaurantes da cidade

Começa hoje a semana gastronómi-
ca em Setúbal em que a sardinha é 
rainha nas ementas dos restauran-
tes do concelho. O festival vai até 2 
de Agosto, dia em que decorre uma 
degustação na Casa da Baía.  

Com a participação de 49 restau-
rantes, cada um vai apresentar emen-
tas gastronómicas específicas, mas a 
regra é terem sempre por base pesca-
do tradicional da costa sadina. Assim, 
durante a Semana da Sardinha, as 
sugestões vão desde os pratos mais 
típicos, como a versão assada, até às 
receitas mais elaboradas, sugestivas 
de diferentes degustações do peixe.

Esta iniciativa, inserida no leque 
de acções associadas à gastronomia 
e com grande tradição em Setúbal, 
“constitui um incentivo de promoção 
de produtos da região e de dinamiza-
ção da restauração local”, dá a saber a 
Câmara de Setúbal no seu site.

Integram este festival os restau-
rantes 490 Taberna STB, A Barreira, 
A Casa do Peixe, Adega do Zé, Água 
Salgada, Antoniu’s, Baluarte do Rio, 
Bombordo, Café com C, Cais 56, Ca-

A sardinha é um dos ícones da gastronomia de Setúbal, a não perder por quem visita a cidade      
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A lista de restaurantes inclui, igualmen-
te, o Restaurante Barmar, Restaurante 
Novo Lídia, Restaurante Velho Lídia, Res-
tinguinha, Ribeirinha do Sado, Sangue 
na Guelra, Solar do Marquês, Taberna de 
Azeitão, Tasca do Toninho, Tasca Xico da 
Cana, Tasca Kefish e Verde e Branco.

A 2 de Agosto, último dia do cer-
tame, a chef Maria João Patronilho 
da Siso Gastronomia Artesanal, pro-
move uma degustação comentada 
gratuita na Casa da Baía, às 18h00.

A participação neste evento carece 

de inscrição prévia, até ao dia 29 de 
Julho, pelo e-mail gape@mun-setu-
bal.pt. O número de participantes na 
degustação comentada é limitado, de 
acordo com as normas estabelecidas 
pelas autoridades de saúde.

A Semana da Sardinha, primeira 
semana gastronómica de 2020 no 
conjunto de acções concertadas 
pela marca Setúbal Terra de Peixe, 
é organizada pela Câmara Municipal 
de Setúbal e pela Docapesca, com o 
apoio da Makro.

Os troços das estradas de Vale da Ro-
sa e Santo Ovídio, ambos na freguesia 
do Sado, vão encerrar faseadamente 
à circulação automóvel a partir de 27 
de Julho e 3 de Agosto, respectiva-
mente, devido à realização de obras 
na via pública.  

Trata-se de trabalhos de repavi-

mentação que, a partir de segunda-
-feira e por duas semanas, obrigam 
à interdição ao trânsito automóvel 
no troço da Estrada de Vale da Rosa 
compreendido entre a Ponte Seca, 
em Santo Ovídio, e a intersecção com 
a Estrada Municipal 542-1, conhecida 
como Estrada de Santas.

A 3 de Agosto, começam os traba-
lhos de limpeza e repavimentação, 
também durante duas semanas, 
que implicam o condicionamento da 
circulação rodoviária na Estrada de 
Santo Ovídio, no troço compreendido 
entre a Estrada Vale da Rosa e a Rua 
António Lourenço.

Segundo a autarquia, a obra “inclui 
operações de fresagem e limpeza do 
pavimento, colocação de uma nova 
camada de betuminoso e pintura de 
sinalização horizontal, numa operação 
de reabilitação destinada à criação de 
melhores condições de segurança e 
de circulação rodoviária e pedonal”.

FREGUESIA DO SADO

Repavimentação fecha troços das estradas
de Vale da Rosa e Santo Ovídio 

“PADRINHOS”

Politécnico 
e Associação 
de Indústria 
unem esforço 
pelo emprego  

O Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) e a Associação da Indústria da 
Península de Setúbal (AISET) assina-
ram um protocolo de colaboração 
que determina várias áreas de traba-
lho conjunto, dos estudos científicos 
ao projecto de apoio a estudantes 
“Padrinhos de Curso”.

O IPS e a AISET decidem agora for-
malizar esta união de esforços, “numa 
partilha e complementaridade de re-
cursos, conhecimento e experiência, 
das quais beneficiarão ambos e toda 
a comunidade da região de Setúbal”, 
refere comunicado do IPS.

Uma das áreas de parceria previstas 
é o desenvolvimento de estudos que 
“ajudarão a compreender melhor, com 
recurso à ciência, a realidade econó-
mica e social da Península de Setúbal”, 
área em que o IPS “está em condições 
de dar um precioso contributo, col-
matando a falta de meios humanos 
necessários manifestada pela AISET”. 

Entre as metas previstas neste 
protocolo, está a validação e conclu-
sões do estudo “NUTS Península de 
Setúbal: Caminho para o Desenvol-
vimento”, colaborar na realização de 
uma investigação sobre absentismo 
na indústria e caracterizar o tecido 
industrial do território, através do 
projecto de Mapeamento da Indústria 
da Península de Setúbal”.

Através deste protocolo, que per-
mite estabelecer “novas formas de 
colaboração com as empresas, refor-
çando as já existentes”, o IPS pretende 
também “alargar o envolvimento do 
tecido empresarial da região no esfor-
ço colectivo de assegurar a igualdade 
de acesso ao ensino superior. 

Neste quadro, inscreve-se a criação 
da figura de “Padrinho de curso”, com-
prometendo-se a AISET a sensibilizar 
os seus associados, onde se incluem 
algumas das maiores e mais reputadas 
empresas nacionais, para a importân-
cia de se tornarem mecenas de um 
estudante, através de uma bolsa de 
formação correspondente ao valor da 
propina anual de licenciatura, mestrado 
ou curso técnico superior profissional.

lha Bem, Casa Morena, Churrasqui-
nho do Sado, Copa d’Ouro, Ferribote, 
Forno da Lotta e Ivo Mar.

Outros espaços aderentes ao cer-
tame são os restaurantes Mar Azul, 
Nova Taberna O Pescador, Novo 10, 
Novo Capote, O Alface, O Batareo, O 
Convés, O Douradinho, O Escondidi-
nho, O Nau, Restaurante Pescador 2, 
O Petisco, O Praxedes, O Ramila, O 
Tavira, Restaurante Oficina do Pei-
xe, Peixe no Largo, Restaurante Pinga 
Amor 2, Rebarca e Restaurante Baía.



Os Artistas Unidos levam, a 23 de 
Agosto, ao Fórum Municipal Luísa 
Todi, em Setúbal, “Uma Solidão 
Demasiado Ruidosa”. Uma peça a 
partir do romance de Bohumil Hrabal, 
com adaptação do encenador e 
protagonista António Simão.
O espectáculo, que faz parte do 

programa do Festival Internacional 
de Teatro de Setúbal, entra numa 
cave, em Praga, sombria e suja como 
um esgoto onde estão milhares de 
livros e centenas de ratos. visões 
passageiras e palavras que tornam 
o mundo grande. E há um homem, 
Hanta, que há 30 anos empurra os 

livros para a prensa que os tritura e 
transforma em cubos de papel. 
Mas Hanta sabe salvaguardar as 
palavras guardando-as na sua 
memória, para que elas brilhem que 
nem sóis, e para que esses sóis o 
ajudem a ver como pode ser a vida 
de um homem.

24 de Julho de 2020 O SETUBALENSE 5

PUBLICIDADE

“Uma Solidão 
Demasiado 
Ruidosa”
no Luísa Todi

PUBLICIDADE

Humberto Lameiras

Integrada no projecto 
Ouvir a População, a 
obra implica mais de  
42 mil euros

OBRAS NA VIA PÚBLICA

Câmara investe em 
mais requalificação 
urbana da cidade 

Na envolvente à União Desportiva 
e Recreativa Casal das Figueiras, vai 
ser construída uma zona de estacio-
namento, com capacidade para mais 
de duas dezenas de veículos. Esta é 
uma das principais acções da obra, 
em curso, destinada a requalificar 
uma área descaracterizada, ainda em 
terra batida, localizada junto daquela 
colectividade setubalense.

A obra, já no terreno, contempla a 
criação mais de 350 metros quadra-
dos de zonas de circulação pedonal, 
incluindo um percurso de acesso ao 
edifício da União Desportiva e Re-
creativa Casal das Figueiras, e a plan-
tação de árvores de pequeno porte. 

Segundo a autarquia, fazem ain-
da parte desta operação urbanís-
tica, naquela área da Rua do Casal 
das Figueiras, a execução de uma 
rede de drenagem de águas plu-
viais, a definição de uma nova área 
para depósito de resíduos sólidos 

urbanos, a recuperação de um 
murete e a beneficiação de uma 
ligação pedonal.

“A intervenção, sinalizada no âm-
bito do projecto municipal Ouvir a 
População, Construir o Futuro, ma-
terializa um investimento da Câmara 
Municipal de Setúbal de 42 mil e 500 
euros, sendo executada pela União 
das Freguesias de Setúbal, em regi-
me de delegação de competências”, 
refere comunicado da Câmara.

Também por intervenção da Câma-
ra, um troço da Rua Brejo de Canes, 
na freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto 
da Guerra está a ser “beneficiado” pa-
ra “melhorar as condições de segu-
rança e circulação rodoviária”.

Os trabalhos, já iniciados, centram-
-se na pavimentação de cerca de 400 
metros lineares, de um troço com-
preendido entre as ruas do Capador 
e Quinta do Fragoso.

A operação, que abrange uma área 
de 2 400 metros quadrados, con-
templa acções de preparação do pa-
vimento em tout venant para receber 
a nova camada de betuminoso, com a 
aplicação de cerca de 300 toneladas 
de massas asfálticas.

Esta pavimentação, “executada por 
administração directa, é enquadrada 
no conjunto de investimentos reali-
zados pelo município para melhoria 
da rede viária concelhia”. 

 Intervenção na envolvente do União Casal das Figueiras
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A 29 DE JULHO NO LUÍSA TODI

Assembleia Municipal vai 
debater concurso público 
para estacionamento pago
A Assembleia Municipal de Setúbal 
reúne a 29 de Julho, às 19h30, em 
sessão extraordinária, no Fórum 
Municipal Luísa Todi.

Os deputados municipais vão 
apreciar, entre outras propostas, a 
alteração das peças do procedimen-
to do concurso público para a con-
cessão da gestão, exploração, manu-
tenção e fiscalização de lugares de 
estacionamento pago na via pública 
à superfície na cidade de Setúbal.

Em apreciação vai estar também a 
constituição do direito de superfície 

em subsolo para a concepção, cons-
trução e exploração de três parques 
de estacionamento no subsolo na 
cidade de Setúbal.

A Assembleia Municipal vai ana-
lisar ainda as propostas sobre a 
concessão do direito de exploração 
do edifício do Lago, no Parque do 
Bonfim, a concessão, construção e 
exploração de quiosque destinado à 
promoção turística e venda de brin-
des e merchandising relacionados 
com a região de Setúbal, a par da 
concessão, construção e exploração 

de snack-bar, no Largo Dr. Francisco 
Soveral.

A ordem de trabalhos integra tam-
bém o projecto de Regulamento do 
Conselho Municipal de Habitação 
de Setúbal e a proposta de altera-
ção ao Regulamento Municipal de 
Transportes Escolares.

A sessão inclui o habitual período 
destinado à intervenção do público, 
de acordo com as recomendações e 
orientações emitidas pela Direcção-
-Geral da Saúde para evitar  a propa-
gação do Covid-19.

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO



6 O SETUBALENSE 24 de Julho de 2020

Montijo

SUCESSO

CRAM é 
referência 
no ensino 
artístico

O Conservatório Regional de Artes 
do Montijo (CRAM), escola do ensi-
no artístico especializado (música e 
dança) com autonomia pedagógica, 
já leva uma década de existência. E 
hoje é já visto como uma das princi-
pais referências no sector, quer na 
região quer até mesmo no País.

Como consequência do ensino 
artístico, o CRAM  produz todos os 
anos mais de 30 espectáculos, or-
questras, coros, música de câmara e 
bailados e 60 recitais de classe dos 
vários instrumentos.

Exemplo de uma prática bem-
-sucedida: todos os alunos do CRAM 
que se candidataram ao ensino su-
perior ingressaram nas primeiras 
opções e  os que concluíram os seus 
percursos desenvolvem a sua acti-
vidade na área de formação, tendo 
alguns integrado o corpo docente 
no referido conservatório.

No CRAM é possível estudar mú-
sica em vários regimes, iniciação (1.º 
ciclo básico), articulado gratuito, 
supletivos (2.º, 3.º e secundário) e 
cursos livres. O regime de iniciação 
contempla instrumento, formação 
musical e classe conjunto. 

O articulado possibilita a aprendi-
zagem de um instrumento musical 
em articulação com a escola do en-
sino regular (neste caso é possível 
experienciar instrumentos de várias 
classes: cordas, sopros, teclas, voz 
e percussão). As inscrições neste 
regime são abertas a alunos que in-
gressem no 5.º ano de escolaridade 
e são gratuitas.

Já o regime supletivo consiste nu-
ma aprendizagem complementar à 
escola do ensino regular.

Contempla oferta de Ballet/Dan-
ça, destinada a alunos a partir dos 3 
anos. Neste regime o CRAM disponi-
biliza, na modalidade de Ballet, Ini-
ciação, Pré-primário, Primário, Graus 
1 a 8, Fundamentos Intermédios, In-
termédio, Fundamentos Avançados 
e Ballet Adultos. Na Dança Contem-
porânea apresenta os escalões A, B, 
C e Iniciados e Barra de Chão.

Mário Rui Sobral

Piscinas com preço- 
-base de 1,9 milhões e 
intervenção na escola 
básica ultrapassa 
1 milhão de euros

CÂMARA VAI LANÇAR OBRAS A CONCURSO

Mais de três milhões para 
requalificar piscinas e ampliar 
Escola Básica do Afonsoeiro

O investimento total na reabilitação 
das Piscinas Municipais do Montijo 
e na ampliação da Escola Básica do 
Afonsoeiro vai ultrapassar os três 
milhões de euros. A abertura dos 
concursos públicos para execução 
das duas obras foi aprovada, por 
unanimidade, na reunião do execu-
tivo de quarta-feira passada.

A empreitada referente à reabi-
litação das piscinas municipais vai 
ser lançada pelo preço-base de 1 mi-
lhão e 973 mil euros + IVA. Um valor  

DR

uma candidatura que ainda está a 
ser analisada.

A intervenção a efectuar nas pis-
cinas municipais passa pela “reabili-
tação geral do edifício, que remonta 
à década de 1980”, lembrou o resi-
dente da autarquia. Vai abranger 
trabalhos “na cobertura e nas zonas 
de janelas e envidraçados”, além 
de incidir também na “renovação 
de pavimentos” e no “alargamento 
das áreas social e técnica. Vai ser 
ainda “renovada toda a maquinaria 
e sistema de tratamento de água”, 
além de estarem igualmente previs-
tos “arranjos, de menor dimensão, 
nos espaços exteriores”, adiantou 
Nuno Canta.

Remodelação na escola
No que toca à empreitada para cria-
ção do Centro Escolar do Afonsoei-
ro, a intervenção prevê a requalifi-
cação da já existente escola básica 

do plano centenário e a construção 
de um novo edifício de pré-escolar, 
que incluirá três salas de aula para 
dar resposta a 65 alunos com idades 
entre os três e os cinco anos, gabi-
netes técnicos, biblioteca escolar e 
um espaço polivalente. O refeitório 
existente vai ser remodelado e o po-
lidesportivo melhorado.

De acordo com o socialista, a obra 
vai ainda contemplar a execução de 
arranjos exteriores em todo o esta-
belecimento de ensino, bem como 
a requalificação dos parques infantis 
para a básica e pré-escolar.

“Esta obra concretiza todos os 
investimentos a que nos tínhamos 
proposto na carta educativa. É o úl-
timo pré-escolar previsto na carta 
educativa de 2009”, vincou o pre-
sidente da Câmara, acrescentando 
a concluir que o concelho apresen-
ta “uma cobertura de praticamente 
cem por cento na rede pré-escolar”.

que é superior em “cerca de 500 mil 
euros” ao montante de um primei-
ro concurso que fora aberto “no ano 
passado” e que ficou deserto, disse 
Nuno Canta, presidente da Câmara. 
O prazo da execução da obra é 510 
dias.

Já o concurso da empreitada do 
Centro Escolar do Afonsoeiro, com 
360 dias de prazo de execução, tem 
como preço-base 1 milhão e 065 mil 
euros + IVA. Esta obra foi igualmente 
lançada a concurso ainda em 2019 
por uma verba mais baixa, pouco 
mais de 826 mil euros, não regis-
tando quaisquer concorrentes.

A abertura de novo concurso para 
a empreitada do centro escolar, por 
valores substancialmente mais ele-
vados – mais 239 mil euros – , obriga 
à reprogramação da candidatura a 
fundos comunitários que já havia si-
do aprovada. No caso das piscinas, 
a autarquia também apresentou 
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PS e CDU. O PSD, representado 
por Edgar Madeira, que substituiu 
João Afonso na sessão, votou 
contra. Em declaração de voto, o 
social-democrata lembrou que o 
Motoclube já beneficiou de um 
vasto conjunto de apoios para a 
construção da nova sede e que, na 

actual conjuntura, tem de haver 
maior rigor nos apoios a atribuir.
Segundo o presidente da 
autarquia, Nuno Canta, a nova 
sede do Motoclube do Montijo, 
na Alameda do Pocinho das 
Nascentes, deverá abrir portas já 
no próximo mês.

Motoclube 
apoiado em
11 mil euros para 
equipar sede

O Motoclube do Montijo vai 
receber 10.997 euros da Câmara 
Municipal do Montijo para a 
aquisição de um balcão para 
a zona social da nova sede. O 
apoio financeiro foi aprovado na 
reunião do executivo, na última 
quarta-feira, com votos a favor de 

Projecto de apoio a pessoas sem abrigo  
financiado em 50% ao abrigo do POR Lisboa

O projecto (C)Asas, desenvolvido pe-
la Câmara Municipal do Montijo para 
capacitar pessoas sem abrigo ou em 
risco de ficarem nessa condição, vai 
ser financiado em 50% ao abrigo do 
POR Lisboa 2020. A candidatura, 
submetida pela autarquia no final 
de 2019, foi aprovada na passada 
quarta-feira.

A informação foi apresentada pe-
lo vereador Ricardo Bernardes, res-
ponsável pela pasta da Acção Social, 
nesse mesmo dia, à tarde, durante a 
reunião do executivo camarário, que 
teve lugar nos Paços do Concelho.

O projecto de capacitação de grupos 
vulneráveis, que assim visa dar respos-
ta a situações de emergência social, 
representa “um investimento global 
de cerca de 360 mil euros” e tem “um 
período de intervenção previsto de três 
anos”, disse o autarca socialista.

Ao nível dos recursos humanos, 
para a execução do projecto, a autar-
quia estima contratar “três técnicos 
superiores para a gestão de caso, um 
animador sócio-cultural e formadores 
nas áreas das oficinas ocupacionais, em 

Os Bombeiros Voluntários de Canha 
inauguraram, no passado domingo, 
três viaturas que vieram reforçar a 
frota automóvel da corporação. 

Trata-se de um veículo de combate 
a incêndios florestais, uma ambulân-
cia de transporte de doentes múlti-
plos e ainda um veículo dedicado ao 
transporte de doentes.

A viatura de combate aos fogos flo-

restais, no valor de 106 mil euros, foi 
oferecida pela Câmara Municipal do 
Montijo, ao passo que a ambulância 
foi entregue à corporação no âmbito 
do novo acordo estabelecido entre a 
autarquia e a Repsol, enquanto con-
trapartida da renegociação do con-
trato de arrendamento do espaço 
onde se encontra instalado o posto 
de abastecimento de combustível na 

Avenida de Olivença. Já o veículo de 
transporte de doentes foi adquirido 
pela Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Canha.

Nuno Canta, presidente da Câmara 
do Montijo, marcou presença na ceri-
mónia de inauguração – que contou 
com a bênção dos novos veículos 
pelo pároco local – e na última reu-
nião do executivo realçou o apoio da 

edilidade aos soldados da paz. 
“A Câmara Municipal do Montijo 

não esquece a coragem e o sacrifício 
dos seus bombeiros, por isso atribuiu 
um apoio financeiro e negociou um 
acordo com a Repsol para comprar 
uma ambulância para cada uma das 
corporações de bombeiros e, ainda, 
um novo veículo de combate a incên-
dios florestais e rurais”, lembrou o au-

tarca, antes de se entrar no período 
da ordem do dia.

“Com as novas viaturas refor-
çarmos a capacidade de resposta 
dos bombeiros no nosso concelho, 
prestamos homenagem aos soldados 
da paz e fortalecemos a capacidade 
instalada para travar uma eventual 
segunda vaga de Covid-19”, frisou, a 
concluir.

Mário Rui Sobral 

Intervenção tem 
duração prevista de 
três anos. Objectivo 
é capacitar os grupos 
mais vulneráveis

AUTARQUIA VÊ CANDIDATURA APROVADA

CAPACIDADE DA FROTA REFORÇADA

DE

regime de prestação de serviço, num 
valor total de cerca de 200 mil euros”.

A restante verba, explicou, “será 
empregue em encargos directos 
com os destinatários (alimentação e 
deslocações) e na preparação, desen-
volvimento e acompanhamento de 
acções, nomeadamente ao nível de 
aquisição de equipamentos, bens e 
serviços (como aluguer de espaços e 
equipamentos de apoio, campanhas, 

entre outros)”.
No âmbito das acções e respectivas 

actividades a desenvolver, o projecto 
contempla três eixos de actuação.

Um que passa pela “criação de 
equipas de gestores de caso, que 
assegurem o acompanhamento 
psicossocial e o acesso, das pessoas 
sem abrigo ou em risco, aos recur-
sos existentes na comunidade, in-
cluindo a promoção de oficinas de 

desenvolvimento pessoal e social”. 
Um outro a visar “o desenvolvimen-
to de respostas que implementem 
acções ocupacionais adequadas às 
características e vulnerabilidade, 
que promovam a empregabilidade 
e a inserção profissional, designa-
damente acções de informação à 
comunidade e oficinas ocupacio-
nais”. E, por último, “a dinamização 
de acções que promovam o comba-

te ao estigma sobre a condição de 
sem-abrigo, incluindo mostras de 
percursos de vida, serviços de pro-
ximidade e eventos de comunicação 
e marketing”.

Bombeiros Voluntários de Canha inauguram três viaturas 

José Santos substituiu Clara Silva, Dinora Caetano ocupou o lugar de Ana Baliza e Edgar Madeira o de João Afonso

Dentro desta mesma área de 
intervenção, foi aprovada, 
por unanimidade, a proposta 
de criação do Centro de 
Acolhimento para pessoas em 
situação de Emergência Social. 

Este centro vai ficar instalado 
num fogo de habitação social, 
com gestão a cargo do Centro 
de Reformados, Pensionistas e 
Idosos do Montijo.

“A nossa estratégia para 
pessoas em situação de 
emergência social passará 
assim por dois eixos, que devem 
trabalhar articuladamente: o de 
proporcionar abrigo, imediato 
e urgente a quem dele possa 
precisar;  e o de trabalhar as 
condições de autonomização 
para libertar as pessoas da 
situação de dependência e 
vulnerabilidade”, revelou 
Ricardo Bernardes.

Resposta 
social Centro 
de Acolhimento 
aprovado 
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Alcochete em comunicado. 
Desta forma o município procedeu à 
limpeza de “um total de 1 575 metros 
de troço em Alcochete, 870 metros 
em São Francisco, 340 metros na 
Fonte da Senhora, 530 metros no 
Passil e, ainda, de 1 030 metros no 
Terroal e na rua do Aceiro”.  

Município 
procedeu à 
limpeza de vários 
colectores de 
esgoto

A Câmara Municipal de Alcochete 
“procedeu à limpeza de vários 
colectores de esgoto doméstico 
e pluvial em vários locais do 
concelho, uma vez que a última 
limpeza, no fim do ano passado, 
foi mais acentuada na Freguesia 
do Samouco”, afirma a autarquia 

ÁREA ENVOLVENTE

Fórum 
Cultural 
vai receber 
arranjo 
paisagístico

O espaço em redor do Fórum Cultural 
de Alcochete vai receber um arranjo 
paisagístico, no valor base de mais de 
768 mil e 839 euros, com o objectivo 
de transformar o local num espaço 
de lazer. O projecto, e o “respectivo 
procedimento de concurso público 
para a execução da empreitada”, foi 
aprovado “por unanimidade pelo 
executivo municipal da autarquia 
na reunião de quarta-feira”, revela o 
município em comunicado. 

A intervenção “contempla a criação 
de espaços verdes com a plantação 
de árvores, de arbustos e de arrelva-
mento, a execução de bancada, mu-
ros, escadas, rampas e de diferentes 
pavimentos, a colocação de bancos, a 
requalificação do poço existente e da 
respectiva nora, a criação da rede de 
águas residuais e alterações na rede 
de iluminação pública e sinalização 
vertical e horizontal”.

De acordo com nota divulgada 
pelo município, “para o presidente 
da Câmara Municipal de Alcoche-
te, Fernando Pinto, a referida obra 
é uma ambição do executivo”. “É 
importante dotarmos um espaço 
desta natureza com condições co-
mo espaço de cultura, de inovação, 
onde pretendemos desenvolver um 
conjunto grande de outras inicia-
tivas, não só de âmbito cultural. O 
que pretendemos é que seja um 
espaço de lazer, onde se possa 
desfrutar do verde das árvores, da 
nora, dos muretes e dos pequenos 
passeios que possamos fazer. É um 
motivo de orgulho, que vai digni-
ficar o papel preponderante que 
a nossa casa da cultura tem tido”, 
disse em seguida.

Maria Carolina Coelho

Medida pretende 
dar mais conforto 
aos passageiros que 
pretendam realizar 
passeios tradicionais
no rio Tejo

“CONSTRUÍDO EM MATERIAL LEVE E FRESCO”

Autarquia instala toldo na 
embarcação Bote Leão para criar 
área de ensombramento

De forma a conseguir “proporcionar 
maior conforto aos utilizadores no 
decurso dos passeios pelo rio Tejo”, 
a Câmara Municipal de Alcochete 
procedeu à instalação de um toldo 
na embarcação tradicional Bote Leão, 
“que permite criar uma área de en-
sombramento sobre os passageiros”, 
revela a autarquia em comunicado. 
O toldo, “construído em material le-
ve e fresco”, foi colocado de forma 
a possibilitar “uma fácil montagem/
desmontagem da estrutura, que foi 
pensada para ter o menor impacto 
visual possível de modo a preservar 

Colocado de forma a possibilitar “uma fácil montagem, pensada para ter o menor impacto visual possível”

DR

as suas caraterísticas”.
A embarcação tradicional, “anco-

rada na história e tradição local”, foi 
construída “de raiz no estaleiro na-
val de Jaime Costa, de acordo com as 
técnicas utilizadas na construção das 
antigas embarcações que navegavam 
no Tejo”. Inaugurada a sua primeira 
viagem ao serviço da Câmara Muni-
cipal no dia 19 de Junho de 2016, o 
Bote Leão nasceu com o objectivo de 
realizar passeios tradicionais no rio 
Tejo, “para dar a conhecer a extensão 
do património natural e paisagístico 
que caracteriza o concelho, designa-
damente pela frente ribeirinha da vila 
de Alcochete, Reserva Natural do Es-
tuário do Tejo, Sítio das Hortas, praia 
dos Moinhos e salinas do Samouco”. 
Desde então, “o Bote Leão, que re-
presenta um incentivo ao regresso 
ao mar e às experiências dos maríti-
mos e dos pescadores, objectivo bem 
cimentado na tradição marítima de 
Alcochete, já proporcionou passeios 
a milhares de pessoas”. “Com uma ca-
pacidade de 45 lugares, incluindo a 

tripulação, a embarcação pode ser 
utilizada em passeios com itinerário 
pré-definido, mediante a aquisição 
de bilhete individual, com itinerário 
pré-definido ou a definir, mediante 
reserva da embarcação, e, ainda, para 
eventos, atracada, fundeada ou em 
passeio, mediante cedência”.

Com a propagação da Covid-19, 
a sua utilização passou a reger-se 
por um conjunto de novas normas e 
medidas de protecção, “para garantir 
a segurança de todos os cidadãos”. 
Desta forma, “a lotação passou a estar 
limitada a apenas 20 pessoas, deven-
do ser respeitada a distância de se-
gurança entre os visitantes, sendo o 
uso de máscara de protecção obriga-
tório”. “O uso de luvas é aconselhado, 
caso o passageiro assim o pretenda. 
Os passeios autorizados são passeios 
regulares com duração de 01h30 ou 
03h00 horas, e os passeios com 
duração de 07h00 ou 10h00 horas 
encontram-se suspensos até novas 
ordens”, refere o município na mes-
ma nota.

BREVES

De forma a dar resposta 
a diversas reclamações 
apresentadas por parte 
da população, os serviços 
municipais da autarquia 
de Alcochete procederam 
ao abate de nove árvores 
localizadas na praça da 
Liberdade e na rua General 
Humberto Delgado, em 
Samouco, na passada quarta-
feira. De acordo com a Câmara 
Municipal, as queixas recaíram 
sobre a “proximidade das 
árvores às habitações e 
dos danos verificados ao 
nível dos pavimentos e, 
também, das infra-estruturas, 
nomeadamente no interior das 
habitações”.

Iniciada em Maio deste ano, 
a obra de requalificação do 
palco do Passil foi agora 
concluída, representando um 
investimento por parte da 
Câmara Municipal de Alcochete 
no valor de 6 mil e 300 euros. 
“Os trabalhos incluíram o 
tratamento e pintura da 
estrutura metálica existente 
com a aplicação de chapas 
tipo "sandwich", a colocação 
da cobertura, assim como a 
reparação e a pintura de toda 
a infra-estrutura do palco e 
anexos”, lê-se em comunicado.

SAMOUCO
Árvores abatidas 
por serviços 
municipais

PASSIL
Requalificação 
do Palco 
concluída

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
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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

PUBLICIDADE

O distrito de Setúbal é a 
nossa casa. É o local que 
escolhemos para viver, 
estudar ou apenas traba-

lhar. É, ainda, uma região ideal para 
passar os tempos livres ou as férias, 
fazendo jus ao mote lançado pelo Tu-
rismo de Portugal, que convida os 
portugueses a conhecer o seu País 
durante este verão. 

Com a primeira metade do ano 
marcada pelo recolhimento devido 
à Covid 19, o segundo semestre de 
2020 dá dramáticos sinais quanto ao 
impacto económico desta conjuntu-
ra, com o aumento do desemprego e 
o desequilíbrio das contas públicas, 
que tão arduamente se haviam equi-
librado. 

O Governo multiplica-se em 
ações para conter estes indicado-
res e incentivar as áreas em que 
é possível recuperar. No turismo, 
desde logo com o apoio às empre-
sas, nomeadamente com o alar-
gamento do lay-off simplificado, 
a criação do selo Clean&Safe para 
fomentar confiança nos nossos 
operadores de restauração e ho-
telaria, bem como lançando várias 
campanhas de promoção das re-
giões do nosso País, dentro e fora 
de portas. 

Cabe a todos os que conseguiram 
passar incólumes à pandemia dar 
também o seu contributo para o 
relançamento da economia, com o 
seu trabalho quotidiano, mas tam-
bém escolhendo produtos e destinos 
portugueses. 

É o momento certo para conhe-
cer paisagens, monumentos e es-
paços verdadeiramente únicos, 
que são NOSSOS e que justificam 
que o nosso País tenha, ao longo 
dos últimos anos, ganho nume-
rosos prémios, posicionando-se 
entre os melhores destinos turís-
ticos do mundo.

No distr ito de Se túbal ,  em 
particular, somos privilegiados 

Vá para fora,
cá dentro!

OPINIÃO

Clarisse Campos 

cristalinas.
Temos os estuários do Tejo e do 

Sado, com atividades aquáticas e 
passeios ao ar livre; baías e lagoas; 
centros históricos ribeirinhos, com 
fortes tradições náuticas; castelos e 
fortificações.

Se, por um lado, temos serras; 
matas; pinhais; arribas fósseis e 
campos a perder de vista; por ou-
tro, não faltam movimentados e 
cosmopolitas centros comerciais 
e de exposições; não esquecen-
do desafiantes rotas pedestres 
e viárias, como os caminhos de 
Santiago ou a Estrada Nacional 2, 
que por aqui passam.

Museus e núcleos museológicos 
especiais, com arte sacra e pro-
fana, antiga e contemporânea; 
arqueologia, história industrial e 
etnografia estão também ao nosso 
dispor.

E temos alojamento de qualida-
de, de campismo, a hotéis de cinco 
estrelas; restaurantes de renome e 
tabernas típicas, onde se podem 
provar os melhores azeites e vi-
nhos e ou embarcar na gastrono-
mia característica.

Falta só dizer que a maior ri-
queza do distrito de Setúbal são 
as suas gentes, o seu gosto em re-
ceber e mostrar o que de melhor 
tem para oferecer, tanto aos que 
vêm de fora, como aos que, sendo 
de “dentro”, só agora despertam 
para toda a variedade de propos-
tas aqui presentes.

Muitas vezes viajamos na ânsia de 
experienciar novas realidades, não 
conhecendo nem valorizando o que 
temos mais próximo. 

É altura de contrar iar  e ssa 
tendência. 

Nestas férias faz ainda mais sen-
tido o já muito repetido, mas não 
menos sábio slogan: Vá para fora, 
cá dentro!

Deputada do PS

É o momento 
certo para 
conhecer 

paisagens, 
monumentos 

e espaços 
verdadeiramente 
únicos, que são 
NOSSOS e que 
justificam que 

o nosso País 
tenha ganho 
numerosos 

prémios 

com uma enorme r iqueza de 
escolhas.

Temos praias com areais a per-
der de vista banhados por águas 
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24.07.1925 - 18.07.2020

MARIA LÚCIA GARGALO BATISTA   
AGRADECIMENTO

Sendo as suas raízes em Setúbal e ter vivido 
grande parte da sua vida em Almada, a 

família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que acompanharam o funeral no 

dia 23.07.2020 e a respetiva cremação. 
Assim, os seus filhos e netos, e restante família 
agradecem a todos os que manifestaram o seu 

pesar e os acompanharam neste momento 
difícil para todos. 

Necrologia

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
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Sol da Caparica, Super 
Bock Super Rock e 
Festas em Honra da 
Nossa Senhora da 
Boa Viagem foram os 
escolhidos

RECOMPENSADOS FINANCEIRAMENTE

Amarsul elege os três eventos 
mais ecológicos de 2019
na Península de Setúbal

A Amarsul elegeu o ‘top 3’ dos eventos 
mais ecológicos (EcoEventos) realiza-
dos na Península de Setúbal e que lide-
raram o nível de reciclagem na região. 
Os três eleitos são festivais musicais. 
Em primeiro lugar encontra-se o fes-
tival Sol da Caparica, que é organizado 
pela Câmara Municipal de Almada, e 
onde foram selectivamente recolhidas 
dez toneladas de produtos recicláveis. 
Em seguida surge o 25.º Super Bock 
Super Rock, com oito toneladas, e no 
final do pódio ficaram as Festas em 
Honra de Nossa Senhora da Boa Via-
gem, organizadas pela autarquia da 
Moita, e onde foram recolhidas quatro 
toneladas de resíduos.

O EcoEvento é uma iniciativa dina-
mizada pela Amarsul que tem como 
propósito desafiar, mas também 
sensibilizar, os municípios e os seus 

Cinquenta e três escolas do distrito 
formalizaram a sua candidatura à 3.ª 
edição da Escola Amiga da Criança, 
contabilizando-se um total de 166 pro-
jectos dos referidos estabelecimentos 
de ensino. A Escola Amiga da Criança é 
uma iniciativa conjunta da Confedera-
ção Nacional das Associações de Pais 
(CONFAP) e do psicólogo Eduardo Sá 
que, tendo em conta os mais novos, 
tem como objectivo promover e par-
tilhar projectos de cariz educativo que 
tornam as crianças mais felizes, não 
só na escola, como também em casa 

Em 1.º lugar ficou o festival Sol da Caparica, com dez mil toneladas  

DR

respectivos eventos para as boas 
práticas de ambiente e sustentabi-
lidade, com o objectivo de passar a 
existir um menor impacto ambiental. 
Só em 2019, os EcoEventos permiti-
ram que fossem encaminhadas para 
reciclagem um total de 28 toneladas 
de resíduos recicláveis. Os eventos 
que aderiram à iniciativa receberam 
equipas especializadas em sensibi-
lização e educação ambiental, ten-
do como objectivo um aumento da 

reciclagem e da gestão própria de 
resíduos. Após o processo, os even-
tos são recompensados com contra-
partidas financeiras, de acordo com 
a quantidade de resíduos recolhida 
durante a realização dos mesmos.

O projecto foi cofinanciado pelo 
Programa Operacional de Sustenta-
bilidade e Eficiência no Uso de Recur-
sos (POSEUR), que visa optimizar e 
aumentar a quantidade de recicláveis 
separados na origem.

PROJECTO VISA RECONHECER IDEIAS “EXTRAORDINÁRIAS” 

Cinquenta e três escolas do distrito de Setúbal 
querem ser “Amigas da Criança”

ATÉ SETEMBRO

“Liberdade 
em Tempo de 
Pandemia” 
incentiva à 
criatividade

A AMRS - Associação de Municípios 
da Região de Setúbal lançou o desa-
fio “aos jovens da região para darem 
asas à sua criatividade e para par-
ticiparem, até dia 30 de Setembro, 
no Open Call “Liberdade em Tempo 
de Pandemia”, quer seja através da 
“escrita, dança, música, pintura, fo-
tografia, ilustração, artes gráficas, 
teatro, documentário ou animação”, 
devendo a sua visão ser registada em 
formato vídeo, divulga a associação 
em comunicado.

Através destas diversas manifes-
tações artísticas, a AMRS pretende 
que os jovens partilhem “a sua in-
terpretação do que é a Liberdade 
nestes tempos mais incertos”, de-
pois do Festival Liberdade 2020 
ter sido cancelado devido à actual 
situação de saúde pública. “Os 
projectos seleccionados serão 
partilhados através dos canais da 
AMRS e terão exposição pública 
na próxima edição do Festival Li-
berdade, em 2021, nos écrans do 
Palco Liberdade, permitindo a sua 
visualização pelos milhares de vi-
sitantes e espectadores durante o 
período entre concertos”, lê-se na 
mesma nota.

Os vídeos, que devem ter um má-
ximo de dez minutos, podem ser 
enviados por “jovens residentes e 
estudantes na região de Setúbal, 
com idades compreendidas entre 
os 14 e os 35 anos”, em que cada 
participante “poderá enviar até três 
propostas, inéditas, individualmente 
ou em grupo”. As imagens capturadas 
têm de ser acompanhadas “da sinop-
se do projecto e da sua ficha técnica e 
devem ser entregues, com link para 
download, através do endereço de 
e-mail festival.liberdade@amrs.pt”.

Depois de enviados, os trabalhos 
vão ser avaliados por um júri, “cons-
tituído pela AMRS e por técnicos 
municipais de juventude”, que “terá 
em conta critérios de originalidade, 
adequação ao tema e qualidade da 
imagem”.

e em ambiente familiar.
Para a avaliação e premiação destes 

projectos, a Escola Amiga da Criança 
pretende que os estabelecimentos de 
ensino concebam e concretizem “ideias 
extraordinárias”. O projecto vencedor, 
anunciado em breve, vai ganhar livros da 
editora LeYa, num valor de 5 mil euros, e 
ainda equipamento para a escola ofere-
cido pela Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa. O vencedor de cada categoria 
existente também vai ser premiado com 
livros LeYa, neste caso num valor de 500 
euros, para as bibliotecas, e um cheque-

-oferta da note! de mil euros.
A 3.ª edição da Escola Amiga da 

Criança conta com o apoio de várias 
entidades, como a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lisboa, Fundação Altice, 
REN, note!, Católica do Porto Busi-
ness School, Sociedade Ponto Verde, 
Associação Mutualista Montepio, The 
Inventors, Fábrica Centro Ciência Vi-
va, EKUI, Associação ACEGIS, Solfut, 
Maped e ANEBE, com o projecto ‘Me-
nores nem uma Gota’, em parceria 
com Secretaria Regional da Saúde da 
Região Autónoma da Madeira.

BREVES

A Câmara Municipal de 
Grândola “iniciou a empreitada 
de reabilitação do edifício da 
Antiga Casa dos Magistrados, 
num investimento de cerca 
de 43 mil euros”, refere a 
autarquia em comunicado. 
Na edificação vão passar a 
funcionar serviços municipais, 
sendo que “a intervenção 
pretende dotar o espaço com 
os equipamentos necessários”.

A Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Águas de Moura 
comemorou na passada quarta-
feira o seu 40.º aniversário. Em 
retrospectiva, as últimas quatro 
décadas foram “de história e 
de serviço à comunidade”. Na 
impossibilidade de assinalar 
a data devido à Covid-19, a 
corporação espera celebrar em 
Outubro, por ocasião do Dia da 
Unidade.

A autarquia da Moita está a 
proporcionar à população 
desde segunda-feira a 
oportunidade de experienciar, 
gratuitamente, a prática da 
canoagem na Praia Fluvial 
do Rosário, que integra o 
programa “NaturalMoita”. O 
município conta incutir nas 
crianças, jovens e adultos 
hábitos de vida saudáveis e 
valorizar o património local.

GRÂNDOLA
Antiga Casa dos 
Magistrados 
requalificada

ÁGUAS DE MOURA
Bombeiros 
comemoram 
40.º aniversário

MOITA
Canoagem na 
Praia do Rosário 
até Agosto



Para assinalar a edição deste 
ano do Festival Músicas do 
Mundo, agendado de dia 18 a 
25 de Julho e cancelado devido 
à propagação da Covid-19, a 
Câmara Municipal de Sines 
organizou na passada quarta-
feira, pelas 21h00, um evento 

na rede social Facebook, 
intitulado de “Voltaremos a 
sentir esta alegria”, no qual 
foram transmitidas duas 
iniciativas interactivas.
No programa marcou presença 
a cantora portuguesa Maria 
João, acompanhada nos 

teclados e electrónica por João 
Farinha, e o artista Melingo, 
figura do rock e tango da 
Argentina. Também neste 
projecto foram divulgados os 
primeiros artistas programados 
para a edição de 2021 do festival 
organizado desde 1999.
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Município de 
Sines organiza 
evento para 
assinalar FMM

Ana Martins Ventura

Empresário confirma 
investimento superior 
a 500 mil euros para 
cumprir normas de 
saúde pública

RESPONSABILIDADE DA SONAE INDÚSTRIA

Vítor Proença exige retirada 
de 16 mil toneladas de madeira 
contaminada de Alcácer do Sal

Amanhã, a Comporta será palco de 
um dos exuberantes eventos que 
têm o cunho do empresário Ricardo 
Champalimaud, fundador da empre-
sa Purília, que dedica a sua actividade 
à produção de festas de cariz erótico. 
É esperada a participação de mais de 
40 pessoas e as entradas chegam aos 
2 mil euros por casal. O local exacto 
está envolto em secretismo, mas o 
tema é público: será o filme "Eyes 
Wide Shut", na tradução livre, "De 
olhos bem fechados", realizado por 
Stanley Kubrick.

Ao jornal O SETUBALENSE, Ricardo 
Champalimaud confirma que o even-
to “cumpre todas as normas impostas 
pela Direcção-Geral da Saúde [DGS], 
tal como tem sido, desde sempre, o 
compromisso da Purília”. E adianta 
que, por essa razão, “foi feito um 
investimento superior a 500 mil eu-

Por considerar que existe “um risco 
considerável devido à carga térmica 
existente”, o presidente da Câmara 
Municipal de Alcácer do Sal, Vítor 
Proença, exigiu à SONAE Indústria, 
empresa responsável pelo terreno, a 
retirada de mais de 16 mil toneladas 
de madeira contaminada da Avenida 
José Saramago, por esta estar “com 
uma praga que alastrou a terrenos 
contíguos”, divulgou a autarquia 
através de nota de imprensa. 

Depois de visitar ontem o terreno, 
Vítor Proença afirmou que existe risco 
na “proximidade de áreas de pinhal 
denso e, sobretudo, de habitações 
e comércio, com os Bairros de São 

INSPIRADO NO CINEMA 

Ricardo Champalimaud 
garante que festa erótica 
na Comparta cumpre 
normas da DGS

ros”. No entanto, as normas impostas 
pela DGS, para prevenção à Covid-19 
apenas permitem ajuntamentos com 
um máximo de 20 pessoas.

Desde o desconfinamento esta é a 
segunda festa organizada pela Purí-
lia com a mesma temática. A anterior 
ocorreu em Cascais, a 26 de Junho. 
Para mulheres solteiras as entradas 
tinham o valor de 995,00 euros, para 
homens solteiros 2 995,00 euros sol-
teiros e para casais, 1 995,00 euros.

Participantes obrigados   
a teste à Covid-19
As festas da Purília são apenas divul-
gadas no site da empresa e os interes-
sados em participar têm de respon-
der a um questionário, sendo depois 
avaliados e selcconados. 

Quanto às regras, para além do 
“saber estar” e “respeito” entre os 
participantes está a maioridade e, 
na actual conjuntura epidemiológica 
a realização de um teste à Covid-19.

A Purília assume que estes eventos 
são direccionados para a “classe alta”, 
com a participação de políticos, artis-
tas, da televisão, cinema, músicos e 
outras figuras públicas, num ambien-
te que é descrito como “de elevado 
nível, glamour e luxúria" e, sobretudo, 
“confidencialidade”.

PUBLICIDADE

João e Olival Queimado a distan-
ciarem menos de 200 metros do 
referido local, para além de não ter 
entrado nos serviços municipais da 
autarquia qualquer pedido de licen-
ciamento/autorização para o parque 
de madeiras”. 

O autarca, “que já teve a oportuni-
dade de reunir com um responsável 
da SONAE”, expressou junto deste 
a sua "grande preocupação, não só 
por se estar na presença de uma 
gigantesca carga combustível, com 
milhares de toneladas de madeira 
praticamente desprovida de humi-
dade, mas também por existir uma 
praga trazida por uma das cargas 

feitas pela empresa" e por esta "ir 
modificar irremediavelmente a pai-
sagem na entrada norte de Alcácer 
do Sal". 

No decorrer da visita de ontem ao 
local “estiveram também presentes o 
comandante dos Bombeiros Mistos 
de Alcácer do Sal, um engenheiro do 
município da área da Protecção Civil e 
os proprietários de três terrenos que 
circundam o local”. Pressionada pelo 
município, “a SONAE começou a reti-
rar alguma da madeira, sendo que a 
empresa entrou em contacto com os 
proprietários dos terrenos circundan-
tes para os ressarcir relativamente 
aos efeitos da praga”.

Festas eróticas são frequentadas por figuras públicas e "alta sociedade"

PUB
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Desporto

Vitória joga tudo ou nada pela permanência 
na final de domingo com Belenenses SAD

Poderá parecer exagero, mas a rea-
lidade é que o jogo que o Vitória FC 
vai fazer no domingo, a partir das 
19h30, no Estádio do Bonfim, com 
o Belenenses SAD, é um dos mais 
importantes (alguns consideram-
-no mesmo o mais importante) dos 
quase 110 anos de história do emble-
ma setubalense. A razão é simples: 
a equipa precisa de vencer para ga-
rantir de imediato a continuidade no 
escalão principal.

Conscientes de que um empate 
ou derrota com os lisboetas deixam 
o clube à mercê dos desfechos dos 
adversários directos na luta pela ma-
nutenção (Tondela e Portimonense), 
os comandados de Lito Vidigal não 
equacionam outro resultado que não 
a vitória. Frente a um Belenenses que 
já tem a permanência assegurada, os 
verdes e brancos terão de se aplicar 
para quebrar um jejum de triunfos de 
seis meses. 

A 26 de Janeiro de 2020 – com-
pleta exactamente meio ano no 
domingo –, o Vitória em partida da 
18.ª jornada festejou pela última vez 
um êxito no campeonato. Na altura 
a equipa então treinada por Julio 
Velázquez foi ao reduto do Tondela 
ganhar por categóricos 3-0. Carlinhos 
e Zequinha, ambos na primeira parte, 
e Guedes, nos primeiros minutos do 
segundo tempo, foram os marcado-
res de serviço diante dos beirões.

Depois do único jogo nas 33 jorna-
das realizadas até ao momento em 
que os setubalenses conseguiram 
vencer sem ser pela margem míni-
ma, os sadinos fizeram uma verda-
deira travessia do deserto. Nas 15 
partidas seguintes nem por uma vez 
os vitorianos voltaram a festejar um 
sucesso. Seis empates e nove derro-
tas reflectem a quebra de rendimento 

Ricardo Lopes Pereira

Para não depender de 
terceiros, só o triunfo 
garante a presença na  
I Liga em 2020/21

JOGO DECISIVO AGENDADO PARA AS 19H30

VFC

de uma equipa que está determinada 
a saborear o sabor do triunfo.

Apesar de o empate (0-0) alcan-
çado na terça-feira no Estádio José 
de Alvalade ter devolvido a espe-
rança aos adeptos de que estarão 
em 2020/21 na I Liga, Lito Vidigal já 
alertou que o jogo com o Belenenses 
SAD vai ser “duro”. O técnico reco-
nhece que o facto de a equipa não 
depender de terceiros à entrada pa-
ra a última jornada é uma vantagem, 
mas sublinha que só com foco, orga-
nização e trabalho árduo o objectivo 
será alcançado.

Com o factor casa a perder im-
portância devido à ausência de 
público nas bancadas do Bonfim, o 

Vitória, que já antes da suspensão 
do campeonato devido à pandemia 
da Covid-19 mostrava dificuldades 
nos jogos como anfitrião, vai tentar 
conseguir o primeiro êxito de 2020 
em Setúbal. A última vez que o fez 
remonta a 14 de Dezembro de 2019, 
dia em que Berto marcou o único golo 
do triunfo (1-0) sobre o Aves, e, jogo 
da 14.ª ronda da prova.

Daí para cá, no Estádio do Bonfim, 
os sadinos, com três treinadores dife-
rentes (Julio Velázquez, Meyong e Li-
to Vidigal) empataram seis jogos (0-0 
com Portimonense, 1-1 com o Benfica 
e 2-2 com o Santa Clara) e perderam 
seis: 1-3 com o Sporting, 0-4 com o 
FC Porto, 1-2 com o Gil Vicente, 1-2 

com Rio Ave, 2-3 com Paços de Fer-
reira e, mais recentemente, 1-2 com 
o Famalicão).

Capitão Vasco Fernandes                  
torce por fora

Não só em Setúbal se sofre pelo Vi-
tória. Vasco Fernandes, primeiro capi-
tão de equipa dos sadinos na presen-
te época, transferiu-se em Agosto de 
2019 para os turcos do Umraniyespor 
e, apesar de ter voltado a Portugal es-
ta semana, foi desde a Turquia que 
seguiu os jogos do clube na I Liga. O 
defesa, de 33 anos, revela que é mui-
to mais complicado estar de fora do 
que dentro do campo.

“Foram mais de três épocas no 

Frente a um Belenenses que já tem a permanência assegurada, os verdes e brancos terão de se aplicar 

clube e sofre-se bastante. Sinto ver-
dadeiramente as cores do Vitória e 
custa imenso estar de fora a ver as 
dificuldades por que a equipa passa. 
Quando se está por dentro procura-
-se ajudar de uma maneira activa e 
assim custa muito mais. Nunca pensei 
poder sofrer tanto pelo sucesso dos 
meus companheiros e do clube. Sei 
que trabalham de uma forma excep-
cional todos os dias para dignificar as 
cores do Vitória”, vincou.

O central, que actuou nos pri-
meiros jogos oficiais da época no 
Bonfim (1-0 sobre o Moreirense na 
Taça da Liga e 0-0 com o Tondela na 
primeira jornada do campeonato), 
mostra-se optimista num desfecho 
positivo para os sadinos no domin-
go. “Já acreditava antes do jogo com 
o Sporting e agora acredito ainda 
muito mais. Se há equipa e balneá-
rio com homens de H grande é o do 
Vitória. São jogadores habituados 
a passar por estas circunstâncias 
e, uma vez mais, provaram contra 
o Sporting que nas adversidades 
crescem”.

E acrescenta: “Todos o fizeram de 
uma maneira excecional e brilhante. 
Todos trabalharam e correram para 
dignificar, uma vez mais, a camisola 
do Vitória. Conseguiram-no e agora 
falta culminar o trabalho que fizeram 
no último jogo”, disse, deixando uma 
mensagem aos adeptos. “Aos adep-
tos digo-lhes apenas que acreditem. 
Quando tudo parecia que estava mais 
complicado e difícil antes do jogo do 
Sporting, agora, depois de ser con-
quistado um ponto, já se vêm as coi-
sas de outra maneira”. 

Vasco Fernandes deixa um repto 
aos vitorianos. “São 90 minutos e 
vamos precisar de todos e só dessa 
forma seremos mais fortes. Vai ser 
complicado, mas com uma energia 
à volta do clube e desse jogo, tenho 
a certeza que eles vão conseguir. 
Já está no ADN dos jogadores e da 
equipa revelar-se nos momentos 
de adversidade. Vamos todos es-
tar a torcer. Tenho a certeza que 
na próxima época o Vitória estará 
entre os melhores do campeonato 
português”.



A Associação Montijense 
- Organização Desportiva 
Independente Nacional (AMODIN) 
tem vindo a preparar a nova época 
desportiva e a apresentar o seu 
plantel que vai competir pela segunda 
vez consecutiva o Campeonato 
Distrital da 1.ª Divisão de Futsal.

Nesta altura, a equipa que vai ser 
orientada tecnicamente por João 
Gomes conta com 16 jogadores, oito 
que transitam da época anterior e 
oito reforços.
Guarda-Redes: Gonçalo Caeiro e 
Diogo Rosa. Jogadores de campo: 
Carlos Fortes, Rúben Ribeiro (ex-

Mattagnanese - Itália), Rafael 
Pratas, Ruizinho, Fábio Pratas, Tiago 
Martins (ex-Futsal Almada), Leandro 
(ex-Unidos), João Filipe (ex-"Os 
Belenenses"), Bruno Ribeiro (ex-
Vitória FC), Pedro Oliveira, Bruno 
Constantino, Josué, Sandro Pereira e 
Thuya (ex-CB Golegã).
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AMODIN 
tem plantel 
praticamente 
definido

Xplain e Cabanense juntam-se ao 
Botafogo em projecto inovador

João Gomes está de regresso 
ao Botafogo e com ele regressa 
também o futebol sénior para além 
de um projecto a nível da formação 
que envolve também a Xplain e 
o Cabanense numa parceria em 
conjunto que vai proporcionar 
estudos e futebol num único 
espaço.
Está satisfeito com o regresso 
ao Botafogo para abraçar este 
projecto de raiz?
Estou muito feliz por regressar ao 
Botafogo, clube que me permitiu 
ter a primeira experiência como 
treinador de seniores há 12 anos. 
Agradeço desde já à direcção a 
confiança demostrada e todo o 
esforço para que este regresso se 
concretizasse. Efectivamente este 
é um projecto que aceitei porque 
faz parte da minha maneira de 
ser, vai ser construído a partir do 
zero. O clube não tinha projecto, 
não tinha equipas, não tinha bolas, 
equipamentos, coletes, nem 
materiais de treino, mas tinha uma 
coisa muito importante no futebol 
distrital, uma direcção muito 
trabalhadora e empenhada para 
que tudo renascesse, em Cabanas. 
Como está a decorrer esta fase 
embrionária. Já há inscrições 
para a escola de formação?
Quando fui convidado apresentei 
um projecto em duas vertentes, 
sendo uma delas a criação de uma 
escola de futebol que fizesse a 
diferença ao nível da organização, 
em relação a outros clubes. Após a 
direcção ter aceitado o projecto da 
Escola de Futebol, fiz o convite ao 
melhor profissional que conheço 

José Pina

Relvado sintético veio 
trazer uma lufada de 
ar fresco ao Botafogo 
Futebol Clube que 
demonstra agora 
grande pujança

ESTUDOS E FUTEBOL NUM ÚNICO ESPAÇO

DR

na área de formação de jovens 
atletas, professor Paulo Lixa, que 
prontamente aceitou, saindo do 
Brejos de Azeitão onde esteve 
nos últimos oito anos. Depois 
era necessário fazer parcerias 
e estabelecemos uma com a 
Xplain Academia de Explicação 
e Formação (representada pela 
incansável Dr.ª Andreia Lousada 
Leonel, a quem agradeço desde já 
todo o apoio e empenhamento para 
que a parceria fosse viável) e outra 
com o Grupo Popular Recreativo 
Cabanense onde estudos e futebol 
se unem perfeitamente no mesmo 
complexo. 
Quer especificar um pouco 
melhor?
Todos os atletas, entre os 5 anos e 
os 14 anos, que optem pelas duas 
valências (Futebol e Explicação 
e Formação), poderão usufruir 
de condições de espaço únicas 
e centralizadas nas instalações 
gentilmente cedidas pelo Grupo 
Popular Recreativo Cabanense 
(Academia de Explicação e 
Formação, Reuniões, Congressos, 
Seminários, Salas para Gestão da 
Escola de Futebol) e o relvado 

sintético do Botafogo Futebol 
Clube, sendo o percurso dos atletas 
para a Escola de Formação e vice-
versa feito sempre através de 
espaço interior. Todos os atletas 
formandos têm um espaço onde 
podem mudar de roupa seguindo 
depois através de zonas de acesso 
directo ao relvado. Nunca em 
momento algum os formandos 
terão acesso ao espaço exterior, 
sendo esta uma enorme mais-valia 
também para os encarregados de 
educação que ficarão à espera dos 
jovens, à saída, após os treinos, 
numa outra porta do complexo.
E já há inscrições?
Neste momento já temos pré-
inscrições de atletas formandos e 
outros só para a vertente futebol. 
Mas gostaria de acrescentar que 
iniciámos também diligências 
para que no início de Setembro 
possamos ter transporte num 
autocarro, de 26 lugares ou 
mais, para várias escolas do 
Agrupamento de Palmela e Azeitão, 
que permitirá a todos os alunos 
terem transporte exclusivo para os 
levar às instalações do complexo, 
em Cabanas, onde terão explicação, 

apoio aos estudos e depois os 
treinos de futebol, no mesmo 
espaço, em conjunto.
Há mais algum pormenor 
que importe saber sobre este 
projecto?
Estabelecemos também uma 
parceria com a marca desportiva de 
equipamentos KAPPA, representada 
em Portugal pela Desportiva. Isto 
permite-nos equipar de forma oficial 
todos os escalões do clube, desde 
os miúdos aos graúdos. No meio 
de tudo isto não posso esquecer 
a Junta de Freguesia da Quinta 
do Anjo e a Câmara Municipal de 
Palmela que têm tido um papel 
importante em todo o processo. 
Numa reunião onde explicámos de 
forma concreta o projecto, foi-nos 
dito que pela primeira vez alguém 
conseguiu uma parceria com 
aquelas duas entidades e deram-nos 
os parabéns por isso.
E quanto à equipa sénior que 
podemos saber nesta altura?
Tem sido extraordinário o 
entusiasmo e a vontade que muitos 
jogadores têm demonstrado por 
virem representar o Botafogo. 
Nas duas primeiras semanas, 

após termos tornado público que 
iriamos entrar nas competições da 
AF Setúbal, fiz alguns contactos 
com jogadores que aceitaram 
de pronto fazer parte do plantel, 
sem qualquer remuneração. A 
prioridade foi contratar jovens 
valores sub-23 e depois outros 
mais experientes. Porque as 
competições oficiais começam a 13 
de Setembro, vamos antecipar os 
treinos para o dia 4 de Agosto. O 
plantel neste momento está com 
22 jogadores mas ainda existem 
algumas vagas. Os jogadores que 
queiram vir à experiência podem 
fazê-lo a partir daquele dia.
Está esperançado na realização 
de uma boa temporada?
Claro que sim. Temos um plantel 
com qualidade para competir com 
os melhores. Com o número de 
equipas que se deverão inscrever 
tudo indica que o campeonato 
será disputado em duas séries. 
Com muita dedicação, empenho, 
disciplina e humildade iremos 
tentar lutar pelos lugares cimeiros 
e na taça, que será disputada em 
novos moldes, ir o mais longe 
possível.

Parceria com a marca desportiva de equipamentos KAPPA vai permitir também equipar de forma oficial todos os escalões do clube
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06:54 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
13:12 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
19:27 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar

00:43 ~ 2.7 m ~ Preia-mar 
06:53 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar 
13:12 ~ 2.8 m ~ Preia-mar
19:27 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar

01:29 ~ 3.0 m ~ Preia-mar 
07:06 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar 
13:56 ~ 3.2 m ~ Preia-mar 
19:35 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
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