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Abertura

A tauromaquia reclamou, e, 
por enquanto, ganhou. E o 
polemíssimo assunto,  vol-
tou, mais uma vez ,à ordem 

do dia. De um lado e do outro, vol-
taram a esgrimir-se os já habituais e 
estafados  argumentos.
Realcemos um, dos auto-deno-
minados amigos dos touros (com 
amigos assim…),   que  é o de di-
zerem que quem se opõe a esse 
espetáculo bárbaro e primário, é 
quase ,ou mesmo tudo, gente da 
cidade que nunca viu sequer um 
touro a pastar e que não conhece os 
fundamentos da ancestral tradição.  
E este, para não lhe chamar falso, 
direi que é inconsistente. Por exem-
plo, este vosso escriba, é conter-
râneo de uma das figuras maiores  
do toureio equestre, João Branco 
Núncio,Alcácer-do-Sal, e passou 
grande parte da sua adolescência e 
juventude na terra de outro, David 
Ribeiro Teles (e José Júlio), Coru-
che. E com 12/13 anos, já trepava a 
oliveiras e sobreiros a fugir de vacas 
bravas e touros tresmalhados. Por-
tanto, “naturalmente”, também foi 
aficionado. Mas, felizmente, evo-
luiu. Hoje, acha abominável, para 
gáudio de aficionados, o massacre 
daquele belíssimo, imponente e 
nobre animal.
Inconsistente também, é o que con-
sideram o mais importante, o imba-
tível, o definitivo argumento, que é 
o de que se não houvesse touradas, 
pura e simplesmente não existiam 
touros bravos. Porque, dizem, não 
é minimamente rentável, a sua 
criação. E porquê? Porque esta raça 
não se dá em cativeiro. É verdade! 
E ainda, porque demora bastante 
mais tempo que as outras, a atingir a 
plenitude. Também é um facto.
Mas há um “pormenor” que os afi-

Os inconsistentes argumentos 
dos aficionados

OPINIÃO

Francisco Ramalho

cionados entendidos, propositada-
mente omitem,  que anula por com-
pleto o seu aparente incontestado 
argumento. Esta raça, também ao 
contrário das outras da sua espécie, 
dá-se perfeitamente na charneca. 
Basta-lhe o mato e a escassa pasta-
gem das suas pobres terras. Sendo 
apenas necessário para a engorda, 
algum tempo na lezíria, ou um 
suplemento alimentar temporário. 
Além  disso, a sua carne é de exce-
lente qualidade.
Portanto, o que consideram o seu 
mais importante argumento o que 
mais justifica aquele espetáculo 
cruel, é não só inconsistente,é falso.
Há uma fase  das touradas muito 
pouco conhecida que convém di-
vulgar, para se ver até que ponto vai 
a afeição que os aficionados dizem 
sentir pelos touros: antes da lide, 
nos curros, manietado, completa-
mente à mercê dos seus “amigos”, 
para se tornar mais agressivo, o 
touro é fria e impiedosamente 
espicaçado com aguilhões de aço. 
Depois, na arena, é  a continuação 
do sacrifício, é o deprimente e tris-
te espetáculo que toda a gente já 
conhece.
Dizem ainda, que para além da 
coragem de enfrentar o animal 
agredido, naturalmente ainda mais 
enfurecido, há  arte na estética da 
lide. É inegável! Mas isso justifica o  
sofrimento atroz do inocente ani-
mal? Haverá alguma arte que o jus-
tifique? Não será o gozo com  essa 
crueldade, uma aberração?
 Por respeito a este e a qualquer 
ser vivo, pela dignificação humana, 
cremos que a evolução acabará por 
impor o fim das touradas.
Apressemo-lo!

Professor, Corroios

Os serviços municipais da autarquia de Setúbal “delimitaram 
um perímetro de segurança numa secção de um parque de 
estacionamento junto da Avenida José Mourinho, na zona 
ribeirinha de Setúbal, devido a uma anomalia no colector de 
águas pluviais localizado no subsolo do parqueamento que 
está a originar o abatimento de terras”, informa o município em 
comunicado. Por este motivo, a circulação pedonal e automóvel 
no local encontra-se interdita desde sábado como medida de 
segurança. 

O REPARO 

Estacionamento 
da Avenida 
José Mourinho 
interdito por risco 
de abatimento de 
pavimento

DR

  O antigo jogador, que é figura incontornável do  
  basquetebol seixalense, vai assumir o cargo de

treinador principal da equipa sénior masculina do Seixal Clube 
1925, na época desportiva de 2020/21. Acompanhado do 
seu adjunto, Júlio Faísca, o técnico Pedro Silveira tem como 
objectivo lutar pela subida de divisão.

A FIGURA
Pedro Silveira 

Lixo e maus odores na 
Portela permanecem 

Como O SETUBALENSE noticiou no dia 
03 de Setembro de 2018, na Avenida 
Manuel Maria Portela, em Setúbal, dois 
contentores de lixo encontravam-se 
danificados, situação que deixava re-
passar a humidade para o solo, solo 
este de terra batida, pelo que os líqui-
dos derramados dos contentores se 
infiltravam por muito tempo no chão, 
originando um odor fétido na zona. 
Hoje, passados quase dois anos desde 
que a situação foi reportada, esta ainda 

CARTAS DO LEITOR

permanece, continuando a pairar no ar 
desta avenida um mau odor terrível. 
Apesar de na altura os serviços ca-
marários terem sido alertados pela 
população residente, nada foi feito 
para reverter a situação, não existin-
do qualquer alteração na limpeza ou a 
mudança dos contentores para outro 
local mais apropriado. 
Na época pensei que a questão ficasse 
resolvida, mas hoje, passados quase 
dois anos, continua. 

António Domingos Tavares, 
Setúbal 

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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Na península de Setúbal o total
é de 3271 casos.
Em Alcácer do Sal registam-
se 13 casos, Almada tem 819, 
Alcochete confirma 34 e Barreiro 
434. 
Grândola apresenta 24 casos, 

Moita 431 e Montijo 197. Em 
Palmela estão confirmados 85 
infectados por Covid-19, no 
Seixal 835 e em Santiago do 
Cacém 35. Sesimbra tem 91 casos 
confirmados, Setúbal 258 e Sines 
15.

Lisboa e Vale do 
Tejo com 75% 
dos novos casos 
de Covid-19

São 25 549 os casos de Covid-19 
registados na região de Lisboa e 
Vale do Tejo desde o início 
da pandemia, sendo 
actualmente a área do país 
com mais infectados pelo novo 
coronavírus.

Em Abril, o secretário de Estado 
da Saúde, António Sales, que 
Portugal tinha 250 médicos 
intensivistas a assegurar o 
manuseamento de ventiladores 
e as operações nas Unidades de 
Cuidados Intensivos em todo 
país. A ministra da Saúde vem 
agora garantir que até ao final de 
2021, o número de profissionais 
nesta área aumentará “com 
novas contratações pelo Serviço 
Nacional de Saúde”.

Durante a conferência da DGS, 
Marta Temido confirmou que 
o Governo “está a trabalhar em 
novos processos de contratação”, 
após uma avaliação feita pela 
Comissão de Resposta intensiva 
para a Covid-19, que tem estado 

a trabalhar em conjunto com o 
Governo para “fazer uma revisão 
à Rede Nacional de Especialidade 
Hospitalar”, que está agora em 
consulta pública e será aprovada 
a “breve prazo”, perspectiva 
ministra.

As contratações de 
especialistas em medicina 
intensiva e de enfermeiros, serão 
feias “por tempo indeterminado”, 
de modo a “garantir maior 
estabilidade profissional e 
garantir que os profissionais 
querem permanecer no 
Serviço Nacional de Saúde, 
após o investimento inicial no 
reforço de recursos humanos 
para tratamento de pacientes 
Covid-19”. 

Medicina intensiva  Saúde 
garante contratação de mais 
especialistas em 2021

Ministério da Saúde revê transpores públicos em 
Setembro para que ano lectivo seja “presencial”

Depois da greve na Infraestruturas 
de Portugal ter originado a supres-
são de viagens de comboio na Linha 
do Sado, dando origem a lotação má-
xima nas carruagens e à impossibili-
dade de os passageiros cumprirem 
o distanciamento social, a ministra 
da Saúde, Marta Temido, não avança 
com medidas para um “plano espe-
cial” nos transportes públicos da 
península de Setúbal. Mas garante 
a revisão de alguns aspectos, antes 
do início do ano lectivo.

Aspectos relacionados com lota-
ções e equipamentos disponíveis 

Ana Martins Ventura

Até Setembro, Marta 
Temido recomenda 
“regra de ouro” a quem 
utiliza transportes 
públicos: “evitar 
espaços sobrelotados”

RESPOSTA À COVID-19

DR

“vão ser revistos”. Até porque, 
aproxima-se um ano lectivo “que 
se pretende presencial”, confirma 
a ministra.

Um plano no qual o Ministério 
da Saúde vai trabalhar em parce-
ria com o Ministério da Educação e 
no âmbito do qual “serão tomadas 
medidas complementares, no sen-
tido de garantir maior segurança e 
comodidade para todos”, garantiu 
ontem a ministra em declarações a O 
SETUBALENSE, durante a conferên-
cia de imprensa da Direcção-Geral da 
Saúde (DGS), sobre a situação epi-
demiológica de resposta à Covid-19 
em Portugal.

Até Setembro, Marta Temido 
aponta aos passageiros de todos os 
operadores de transporte público o 
que considera ser a “regra de ouro”, 
reafirmando que “cabe aos utentes 
evitar, sobretudo, quando possível, a 
utilização de espaços sobrelotados”. 

A ministra indica que “a disponi-
bilidade de equipamentos é, cer-
tamente, um primeiro aspecto a 
considerar”, mas também “caberá 

Transportes públicos serão 
reavaliados em Setembro, para 
adequar circulação ao regresso às 
aulas e ao trabalho

a todos absterem-se de entrar em 
locais onde o risco seja particular-
mente elevado”. 

Ministra faz apelo às populações 
para que cumpram regras
Marta Temido fez o mesmo apelo 
em relação aos ajuntamentos, que 
durante o fim-de-semana levaram 
a, pelo menos, quatro actuações das 
forças de segurança no distrito de 
Setúbal.

“Sempre dissemos que o combate 
à Covid-19 implica atitudes indivi-
duais e, portanto, por mais diligente 
que o Estado seja não há forma de 
impedir as pessoas de cometerem 
actos que põem em causa a sua saú-
de e dos demais”, expõe a ministra, 
destacando que “esse comporta-
mento põe em risco os próprios, mas 
também as suas famílias e colegas 
de trabalho”

 Motivo pelo qual Marta Temido 
garante, “o Governo continuará a in-
vestir na fiscalização e nas normas 
sancionatórias”.

Só na madrugada de Domingo, o 
Comando-local da Polícia Marítima 
de Lisboa encerrou dois estabele-
cimentos comerciais na Costa da 
Caparica, junto à orla costeira, por 
não cumprirem as directivas da DGS.

Segundo a Polícia Marítima, “no 
interior e exterior dos estabeleci-
mentos decorriam festas cujos con-
tornos indiciavam incumprimento às 
medidas legais de controlo de propa-
gação do novo coronavírus”, com a 
participação de 100 a 300 pessoas.

Após a intervenção, as pessoas 
que se encontravam a participar 
nos festejos acabaram por acatar 
“a ordem de dispersão”, confirma a 
Polícia Marítima, acrescentando que 
“os responsáveis por ambos os esta-
belecimentos sido autuados e de-
tidos por crime de desobediência”.

Na mesma madrugada, a GNR 
identificou festas ilegais na Aroeira 
(Costa da Caparica) e em Grândola.
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Esperar pela derradeira jornada do 
campeonato para cumprir o objectivo 
mínimo da permanência na I Liga de 
futebol está a tornar-se uma tradição 
que nenhum adepto do Vitória FC 
deseja. Se por um lado a satisfação 
de cumprir essa meta proporciona 
um alívio e alegria tremendos aos 
setubalenses, por outro os constan-
tes sobressaltos deixam os adeptos 
à beira de um ataque de nervos que 
gostariam de evitar.

À semelhança do que tem acon-
tecido na história recente, o Vitória, 
que terminou a competição na 16.ª 
posição com 34 pontos, voltou a 
estar longe de ter uma época tran-
quila. Só para falar nas últimas três 
edições da Liga, o clube conseguiu 
em 2019/2020 o mesmo que em 
2017/18, época em que também só 
na última jornada a equipa, então 
treinada por José Couceiro, festejou 
a permanência, após vencer no Bon-
fim o Tondela, por 1-0. Pelo meio, em 
2018/19, os comandados de Sandro 
Mendes celebraram na penúltima 
ronda (triunfo 1-2 em Chaves).

Regressando ao campeonato que 
terminou no domingo, o Vitória so-
freu após realizar uma primeira volta 
de bom nível. Depois de ter ‘virado’ o 
campeonato com 22 pontos, no nono 

Ricardo Lopes Pereira

LUSA

Sadinos foram 
estóicos e 
continuam 
na liga dos 
grandes 
Vitória terminou o campeonato 2019/20 
na 16.ª posição, com 34 pontos

REPETIÇÃO DA HISTÓRIA RECENTE

lugar, a equipa quebrou na segunda 
volta. Essa tendência foi acentua-
da após a paragem provocada pela 
Covid-19, com apenas seis pontos 
somados nas últimas 10 jornadas, 
acabando por se salvar no derradei-
ro jogo, após o triunfo (2-0) sobre o 
Belenenses SAD.

Com várias caras novas no plantel, 
algumas delas a terem as suas primei-
ras experiências fora dos seus países 
de origem, entre eles o argentino 
Mansilla e o marroquino Hachadi, e 
a continuidade do treinador Sandro 
Mendes, as expectativas dos dirigen-
tes sadinos passavam por realizar 
uma época tranquila, o que não veio 
a acontecer.

A contribuir para a instabilidade 
esteve uma crise directiva, provoca-
da pela demissão em bloco de vários 
elementos da direcção, e um acto 
eleitoral com cinco listas candidatas 
em Janeiro de 2020, que levaram 
à saída de Vítor Hugo Valente, que 
perdeu as eleições para o seu ex-vice-
-presidente Paulo Gomes.

A preponderância que as eleições 
tiveram nesse mês sobrepuseram-
-se a todos os outros assuntos, ra-
zão que ajuda a explicar o facto de a 
equipa se ter reforçado apenas com 
dois jovens jogadores que chegaram 
de Itália por empréstimo. Tanto o 
médio espanhol Montiel (cedido 

pela Fiorentina) como o avançado 
Antonucci (Roma), acabaram por 
não se impor em Setúbal. O segundo 
acabou mesmo por ser devolvido ao 
emblema romano depois de vários 
comportamentos considerados de-
sadequados que culminaram com a 

publicação na rede social tik tok de 
um vídeo, após uma derrota com o 
Boavista.

Quem também deixou o Bonfim, 
mas por outros motivos que nunca 
foram devidamente esclarecidos foi o 
avançado Ghilas. Após o desconfina-

mento, em Maio, o Vitória anunciou 
a rescisão de contrato por mútuo 
acordo com o franco-argelino, ata-
cante que, com cinco golos em todas 
as competições (três na Taça de Por-
tugal e dois no campeonato), era na 
altura o melhor marcador da equipa.

Num jogo sofrido frente ao Belenenses SAD, o Vitória esteve sempre por cima, 
viu um golo anulado, e terminou em festa



28 de Julho de 2020 O SETUBALENSE 5

A época ficou 
marcada pela 
infecção viral 
que afectou 
a equipa em 
Janeiro de 2020, 
situação que 
levou o Vitória, 
perante a recusa 
do Sporting em 
adiar o jogo, a 
actuar sem mais 
de metade do 
plantel

O sinal mais claro da instabilidade 
vivida pelo Vitória em 2019/20 foi 
o facto de o clube ter tido quatro 
treinadores. O primeiro foi Sandro 
Mendes, ex-capitão dos sadinos 
que tinha na época anterior levado 
a equipa a atingir a manutenção, que 
esteve ao leme entre a primeira e a 
oitava jornada. Nesse período, o 
técnico venceu um jogo (1-0 ao Sp. 
Braga), cinco empates e duas derro-
tas (diante de Benfica e FC Porto), 
tendo totalizado oito pontos.

O adjunto Albert Meyong foi uma 
espécie de bombeiro de serviço ao 
assumir o cargo em duas fases de 
transição. O antigo avançado, que 

De Sandro a Vidigal: Quatro 
treinadores em menos de um ano 

acompanhou todas as equipas técni-
cas ao longo da temporada, sucedeu 
a Sandro Mendes e orientou o Vitória 
entre a nona e 11.ª jornada. Nesses 
três jogos registou um empate com 
Santa Clara (1-1), um triunfo sobre o 
Boavista (1-0) e uma derrota (1-0) 
com o Rio Ave.

O espanhol Julio Velázquez dirigiu 
os destinos do clube na maior parte 
da época, entre a 12.ª e a 29.ª jorna-
da. Nas 18 partidas que fez contabi-
lizou quatro triunfos, seis empates 
e oito derrotas. O treinador bateu 
com a porta após o desaire, 2-0, em 
Guimarães. Dias depois explicou que 
saiu por discordar da forma como o 

A temporada registou uma crise directiva, provocada pela 
demissão em bloco de vários elementos da direcção, e um 
acto eleitoral com cinco listas candidatas em Janeiro de 2020

PUBLICIDADE

A melhor série da equipa, que so-
mou apenas dois êxitos na segunda 
volta (Tondela e Belenenses SAD), 
coincidiu com a altura em que Julio 
Velázquez assumiu o comando (entre 
a 12.ª e 14.ª jornadas, tendo os sadi-
nos somado sete pontos) e a pior en-
tre a 19.ª e 33.ª, com seis empates e 
nove derrotas em 15 jogos.

A época ficou ainda marcada pela 
infecção viral que afectou a equipa 
em Janeiro de 2020, situação que 
levou o Vitória, perante a recusa do 
Sporting (venceu 3-1) em adiar o jogo 
da 16.ª jornada, a actuar sem mais de 
metade do plantel disponível.

Pela negativa, há a destacar o avan-
çado marroquino Hachadi, que foi 
contratado como grande aposta da 
equipa no ataque, mas não se con-
seguiu impor nem ter o rendimento 
desejado pelo clube como ilustra o 
facto de ter apontado apenas um go-
lo no importante triunfo – o primeiro 
dos sadinos na prova – na recepção 
ao Sp. Braga.

clube vinha a ser gerido, depois da 
suspensão da prova causada pela 
pandemia.

Na 30.ª jornada, mais uma vez, 
Albert Meyong voltou a assumir a 
equipa como interino. 

Depois da derrota (2-3) com o 
Paços de Ferreira, o camaronês deu 
lugar a Lito Vidigal, treinador que 
treinou os sadinos nas derradeiras 
quatro jornadas. 

Entre a 31.ª e a 34.ª, o técnico 
perdeu os dois primeiros (1-0 com 
Aves e 1-2 com o Famalicão), empa-
tou 0-0 com o Sporting e venceu, 
na derradeira jornada, o Belenenses 
SAD, por 2-0.

INSTABILIDADE
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Vitória FC

Apenas atrás do Desportivo das 
Aves, último classificado da I Liga 
que fez 24 golos em 34 jornadas, 
e a par do Belenenses SAD, ambos 
com 27 golos apontados, o Vitória 
FC teve o segundo pior ataque do 
campeonato. A provar que em ter-
mos de finalização a época vitoriana 
foi sofrível esteve o facto de os dois 
melhores marcadores da equipa, 
Guedes e Carlinhos, terem apontado 
quatro golos.

Neste duelo particular, o portu-
guês Guedes levou a melhor sobre 
o brasileiro, uma vez que precisou 
em média de 254 minutos em campo 
para fazer cada um dos quatro golos 
marcados em 19 jogos. Já Carlinhos, 
que foi utilizado em 30 partidas, 
marcou em média um golo a cada 
608 minutos.

Na lista de artilheiros dos setuba-

Segundo pior ataque 
do campeonato

lenses, outros 11 atletas inscreveram 
o seu nome como autores de golos. 
Com três golos, o defesa Bruno Pir-
ri e o avançado Berto sucederam a 
Guedes e Carlinhos, enquanto Jubal, 
Ghilas, Éber Bessa e Zequinha, to-
dos com dois tentos cada, também 
deram com golos o seu contributo 
decisivo para que o objectivo da 
permanência fosse atingido.

A lista é fechada por outros quatro 
jogadores, que apontaram um golo 
cada. Os médios Mathiola e Semedo 
e os avançados Antonucci e Hachadi. 
Papel relevante para a obtenção de 
todos os golos apontados tiveram os 
jogadores que fizeram as assistên-
cias. Neste particular um elemento 
destacou-se de todos os outros. 
Falamos do brasileiro Éber Bessa, 
médio que além dos dois golos apon-
tados na prova, fez sete assistências.

LITO VIDIGAL E A IMPORTÂNCIA DA ‘FINAL’ COM O BELENENSES SAD

"Estávamos a jogar 
a vida do clube"
Lito Vidigal foi o líder da equipa téc-
nica do Vitória nas últimas quatro 
jornadas da temporada, mas escu-
sa-se a responder se vai continuar 
a ser o homem do leme dos sadinos 
em 2020/21. “No meio disto tudo 
vamos falar disso? Não é altura de 
falar nisso, nem convém. Foi uma 
época difícil, muito dura, agora há 
que desfrutar este momento”, disse 
aos jornalistas na sala de imprensa, 
após o triunfo sobre o Belenenses 
SAD.

O treinador foi elogiado pelo pre-
sidente Paulo Gomes que afirmou 
que Lito Vidigal foi a escolha certa 
para a recta final da competição, pe-
ríodo que foi muito difícil, revelou o 

VFC

acompanhados no trajecto da chega-
da ao estádio antes do jogo decisivo.

Questionado sobre a forma como 
viveu os últimos minutos do jogo 
com o Belenenses SAD, Lito Vidigal 
foi peremptório. “Eu nunca perco a 
calma, às vezes tenho de gritar para 
passar as mensagens aos jogadores. 
São momentos difíceis, estamos a 
jogar uma época, estávamos a jogar 
a vida do clube e, quando é assim, a 
responsabilidade é maior do que nós 
próprios. Nesses momentos tento 
esquecer-me de mim próprio e pen-
sar no Vitória. Foi essa a mensagem 
que também passei aos jogadores. 
Tínhamos de pensar só em nós e 
continuar equilibrados”.

técnico. “Os objectivos eram muito 
difíceis. Tivemos aqui um desafio 
muito difícil, quase a roçar a lou-
cura. Foi um momento muito difícil 
da época, mas aceitámo-lo porque 
acreditámos que era possível e por 
respeito à instituição”.

A conquista do objectivo perten-
ce aos jogadores e foi dedicada aos 
vitorianos. “O que tinha em mente 
desde o primeiro dia, era preparar a 
equipa para este momento. Mas isto 
também foi mérito dos jogadores, 
deram tudo o que podiam. Esta ma-
nutenção também é para os adep-
tos. Sentimos sempre a energia que 
eles foram passando”, vincou, não 
esquecendo a forma como foram 

Paulo Gomes, presidente dos vi-
torianos, era um homem radiante 
depois de consumado o triunfo e a 
permanência na I Liga. “O Vitória é 
centenário, não é negócio. Vive da 
história, das pessoas, e, para nós, é 
importante ficar por aquilo que me-
rece e pela história. O Vitória merece 
a permanência”, disse à Sport TV no 
final do encontro com o Belenenses 
SAD.

O dirigente, eleito para a presidên-
cia em Janeiro de 2020, manifestou 
também o desejo de “criar um novo 
Vitória”, sem excluir a continuidade 
de Lito Vidigal, técnico com quem 

PRESIDENTE PAULO GOMES RADIANTE

"O Vitória merece 
a permanência"

existe a opção de prorrogar o contra-
to por mais uma época. “Lito foi uma 
aposta certa. Veio por quatro jogos, 
não sabemos o que vai acontecer na 
próxima temporada”.

Paulo Gomes não esqueceu o enor-
me apoio que os adeptos deram à 
equipa, contribuindo de forma de-
cisiva para que o objectivo da manu-
tenção se tornasse uma realidade. 
“Eu também vim da bancada, eu sei 
o que isto é. Foi meio caminho anda-
do para ganharmos”, disse em alusão 
ao apoio que se fez sentir nas ruas da 
cidade, sobretudo nas imediações do 
Bonfim.

DR
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Setúbal mostra Vitória enorme p10 e 11

Makaridze 10
Éber Bessa 5
Artur Jorge  4
José Semedo 3
Carlinhos 3
Guedes 2
Berto 2
Jubal 1
Ghilas 1
Mansilla 1
Zequinha 1 

CLASSIFICAÇÃO  CITAÇÕES

PRÉMIO REGULARIDADE

Guedes 4
Carlinhos 4
Bruno Pirri 3
Berto 3
Jubal 2
Ghilas 2
Éber Bessa 2
Zequinha 2
Mathiola 1
Antonucci  1
Hachadi 1
Semedo 1

CLASSIFICAÇÃO  GOLOS

PRÉMIO MELHOR MARCADOR

Éber Bessa 7
Berto 3
Zequinha 2
Guedes 2
Nuno Valente 2
Carlinhos 1
Mansilla 1
Artur Jorge 1
Leandro Vilela 1
Sílvio  1
Jubal  1 

CLASSIFICAÇÃO  CITAÇÕES

PRÉMIO ASSISTÊNCIAS

1.º André Sousa
2.º Jubal
3.º Nuno Valente

CLASSIFICAÇÃO  

PRÉMIO DISCIPLINA

Mathiola
CLASSIFICAÇÃO  

PRÉMIO REVELAÇÃO

PRÉMIOS    
O SETUBALENSE  
O SEU DIÁRIO   
DA REGIÃO

MAKARIDZE, ÉBER BESSA, GUEDES, ANDRÉ SOUSA E MATHIOLA DISTINGUIDOS

Prémios O Setubalense 
entregues em Setembro
Pela primeira vez desde que são 
atribuídos os prémios de “O Setuba-
lense – Diário da Região” a cerimónia 
de entrega dos galardões não será 
realizada no final da época. A situa-
ção excepcional que se vive devido 
à Covid-19 levou os responsáveis do 
jornal e seus patrocinadores a adiar o 
momento para data posterior, fican-
do a mesma prevista para o próximo 
mês de Setembro.

Entretanto, concluídas as 34 jor-
nadas do campeonato, já são co-

nhecidos todos os vencedores nas 
cinco categorias existentes: prémio 
regularidade, melhor marcador, as-
sistências, disciplina e revelação. Sem 
surpresa, e com larga vantagem so-
bre os seus colegas, o guarda-redes 
Makaridze vence o prémio regulari-
dade, troféu que distingue o atleta 
que mais vezes foi eleito o melhor 
em campo.

Com 10 citações, as exibições do 
georgiano, de 30 anos, que ficou à 
frente de Éber Bessa (cinco), Artur 

Jorge (quatro), Semedo e Carlinhos 
(ambos com quatro), foram decisi-
vas para muitos dos pontos conquis-
tados em 2019/20, como ilustram os 
triunfos sobre o Sp. Braga, Boavista, 
Aves (todos por 1-0) e os empates 
com Santa Clara (1-1), Portimonense 
(0-0), Benfica (1-1) e Sporting (0-0).

O guardião georgiano, que arreca-
da assim o prémio patrocinado pela 
Gásvari, realizou em 2019/20 a sua 
segunda temporada ao serviço dos 
vitorianos. 

Makaridze fez um total de 37 parti-
das oficiais pelo clube (32 no campeo-
nato, quatro na Taça da Liga e uma na 
Taça de Portugal). 

A completar a lista de citações 
no prémio regularidade estiveram 
Guedes e Berto (ambos com duas) 
e Jubal, Ghilas, Mansilla e Zequinha, 
todos com uma.

O prémio de melhor marcador dos 
vitorianos na I Liga, patrocinado pela 
Ópticas de Portugal, é atribuído ao 
avançado Guedes, jogador que apon-
tou quatro golos, número idêntico 
ao de Carlinhos. Para determinar o 
vencedor, O Setubalense – Diário 
da Região utilizou como critério de 
desempate o facto de o português 
Guedes ter precisado em média de 
259 minutos para fazer cada um dos 
seus golos, enquanto o colega bra-
sileiro marcou a cada 608 minutos.

Na lista de artilheiros seguem-se 
o avançado Berto e o defesa Bruno 
Pirri, ambos com três golos cada, 
seguindo-se o franco-argelino Ghilas, 
o português Zequinha e os brasileiros 
Jubal e Éber Bessa, todos com dois 
cada. A fechar a lista de marcadores 
de serviço estão outros quatro no-
mes, todos eles com um golo marca-
do: o italiano Antonucci, o brasileiro 
Mathiola, o marroquino Hachadi e o 
português Semedo.

Guedes como
melhor marcador

Quase tão importante como mar-
car golos são as assistências que se 
fazem. Neste capítulo, um jogador 
sobressaiu em relação aos demais. 
Falamos do médio Éber Bessa que, 
com sete assistências ganhou com 
margem folgada o prémio patrocina-
do pelo Talho do Bairro. O brasileiro, 
que também foi autor de dois golos 
no campeonato, foi decisivo em vá-
rios jogos pelos passes primorosos 
que fez para os colegas facturarem. 
Exemplo disso mesmo foi o canto que 
apontou na derradeira jornada e que 
permitiu a Jubal cabecear com êxito 
para o 1-0 marcado ao Belenenses 
SAD.

No prémio assistências outros 
nomes se juntaram a Éber Bessa na 
lista, sendo que Berto (com três), 
Zequinha, Nuno Valente e Guedes 
(todos com duas) ficaram posiciona-
dos a seguir ao brasileiro. Carlinhos, 
Mansilla, Artur Jorge, Leandro Vilela, 
Sílvio e Jubal, todos com uma assis-
tência cada, também figuram para a 
posteridade na lista de assistentes 
nos tentos apontados em 2019/20.

Éber Bessa foi rei 
das assistências

Apenas com um cartão amarelo 
recebido nas 18 jornadas em que 
actuou no campeonato, o defesa 
André Sousa ganhou o prémio Dis-
ciplina, patrocinado pela H. Correia. 
Nos 1465 minutos contabilizados 
na I Liga, o jogador, de 22 anos, foi 
advertido na partida da 17.ª jorna-
da quando no Jamor, estádio onde 
ajudou os sadinos a ganhar ao Be-
lenenses SAD, por 1-0, foi admoes-
tado pelo árbitro Cláudio Pereira.

O defesa formado na cantera vi-
toriana ficou à frente de Jubal, que 
foi advertido com o cartão amarelo 
em três das 24 partidas em que ali-
nhou pelos sadinos. Contas feitas, o 
brasileiro, que actuou 1876 minutos 
foi ‘amarelado’ a cada 625 minutos, 
enquanto André Sousa viu o cartão 
uma única vez em 1465. 

A completar o pódio dos mais 
disciplinados está Nuno Valente 
que em 18 jogos teve duas adver-
tências (média de um cartão a cada 
593 minutos.

André Sousa foi o 
mais disciplinado

Desde o início da época ficou de-
finido que só no final da temporada 
seria revelado o vencedor do prémio 
Revelação, patrocinado pelo Restau-
rante D’upotrinho. Contas feitas, O 
Setubalense – Diário da Região deci-
diu que Mathiola, jovem de 22 anos 
que se estreou em 2019/20 na I Liga, 
seria o distinguido. Apesar de ter feito 
apenas oito jogos no campeonato, o 
brasileiro conseguiu nas vezes que 
esteve em campo mostrar ter uma 
capacidade técnica acima da média, 
dando claros sinais de que é uma 
mais-valia para o clube.

Mathiola, que chegou a Setúbal 
em 208/19, época em que deu nas 
vistas nos sub-23, escalão onde de 
resto começou por actuar na tempo-
rada actual, acabou por ser promovi-
do à equipa principal, onde ainda se 
estreou com Sandro Mendes como 
treinador quando à quarta jornada 
jogou os minutos finais do duelo 
com o Moreirense (0-0). Na época 
de estreia na Liga, o médio também 
se estrou nos golos. A 4 de Julho foi 
aposta do interino Meyong no onze 
diante do Paços de Ferreira e marcou 
para os sadinos numa partida em que 
os pacenses venceram por 2-3.

Mathiola revela-se 
em 2019/20
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Alimentação | Saúde | Bem-estar 
Lojas:  Avenida Luísa Todi,  123, com Restaurante vegetariano 

Centro Comercial Alegro, Setúbal | Loja Baixa da Banheira, EN 106 
http://www.naturloja.com

100% Portuguesa que dispõe de Produtos Naturais e Biológicos

Direcção Técnica de:
Dr. Valter Manuel C. Gomes
De Segunda a Sexta das 9h00 às 19h00
Sábado das 9h00 às 13h00

Rua Arronches Junqueiro,
109 - Setúbal | Tel.: 265 522 783
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Vitória FC

O Vitória, no último domin-
go, não festejou a sobrevi-
vência. Primeiro, porque o 
clube sadino será sempre 

imortal, enquanto houver memória e 
existir um setubalense; depois, porque 
a onda de apoio e de demonstração de 
grandeza registadas foi, sim, o celebrar 
da perpetuação dos sadinos num lugar 
que é o seu por mérito, entre os maio-
res, como o atesta o passado e o pre-
sente e certamente como o reforçará 
o futuro. Com mais ou menos cinco 
patéticos centímetros. De desespero 
ou de (in)verdade desportiva?

O que o Vitória e Setúbal comemo-
raram foi competência própria nos 
momentos decisivos, humildade, 
capacidade de superação e direito a 
continuar a manter acesa a chama de 
um historial brilhante e de um ADN 
invejável.

Uma coisa é uma I Liga engrandecida 
com a alma vitoriana, com os alicerces 
históricos de quem muito contribuiu 
para o crescimento e projecção do fu-
tebol português aquém e até mesmo 
além-fronteiras. Outra coisa é uma I 
Liga despojada dessa grandiosidade, 
sem a riqueza de uma inexplicável e 
inigualável mística que se vive, sente 
e respira por todos os poros, embalada 
pela força dos ares da maresia do Sado, 
capaz de resistir a cinco dedos (leia-se, 
centímetros) de dianteira infeliz.

De Jacinto João a Vítor Baptista, pas-
sando pelo clã Mourinho, entre tantos, 
mas tantos outros, o que já não deu 
Setúbal e o Vitória ao futebol nacional 
e internacional? Mais do que muito. 

No domingo, a cidade ergueu-se e, 
uma vez mais, provou que o Vitória, 
além de pertencer ao grupo dos his-
tóricos, é igualmente ímpar, como os 
maiores, ou não fosse este o clube que 
ostenta o epíteto de Enorme e que há 
muito se tornou imortal. O resto é uma 
mão de Deus ali e uma de Vata acolá. 
No Bonfim houve uma mãozinha de 
centímetros para variar no rigor e dedo 
de Vidigal para acertar na estratégia.

Imortal sem mão 
de Deus ou de 

Vata

EDITORIAL

Mário Rui Sobral

Jornalista

Setúbal mostra 
Vitória enorme
A cidade juntou-se ao clube e fez ver aos “grandes” 
e ao resto do País que a tal da mística é tão sentida 
no Sado como para lá do Tejo

Uma onda frenética de apoio galva-
nizou o Vitória para mais uma jorna-
da histórica. A cidade saiu à rua para 
apoiar jogadores e equipa técnica no 
percurso para o Bonfim, onde os sadi-
nos pouco depois iriam defrontar o Be-
lenenses SAD. Dois golos carimbaram 
o desfecho mais ansiado por todos. E 
foram tantos a fervilhar pela ruas.

Cristina Farinhas, 56 anos, é um 
dos exemplos de dedicação e amor 
ao Vitória. O domingo voltou a ser 
mais um daqueles dias vividos com 
extrema intensidade, de coração nas 
mãos, a torcer pelo triunfo decisivo 
dos sadinos. Tem lugar cativo no Bon-
fim, desde que o filho nasceu, porque 
antes disso apoiava o clube “ao Sol 
ou à chuva”. “Não havia nada que pa-
rasse a malta”, lembra, sublinhando: 
“Nasci e hei-de morrer vitoriana.”

Está entre a massa adepta de in-
defectíveis. “Quando os horários 
são compatíveis, acompanhamos o 
Vitória fora de casa, desde o Porto ao 
Algarve. Sentimos o Vitória de uma 
forma tão intensa, que não conse-
guimos explicar”, revela, ainda com 

sinais de uma rouquidão provocada 
pelos incentivos lançados à equipa, 
às portas do Bonfim.

“O calor era muito e os nervos tam-
bém. Já passei vários anos por isto. É 
assustador pensar sequer que o clu-
be pode ser despromovido”, vinca, 
adiantando que seguiu as incidências 
da partida com os de Belém em casa. 
“Quando marcámos o segundo golo, 
voltámos logo para a rua. No final, os 
jogadores vieram agradecer-nos ao 
pé do portão e foi lindo.”

As emoções estiveram ao rubro, 
tal como acontecera em várias outras 
ocasiões. Uma delas jamais esquece-
rá. “Foi a subida à I Divisão, a 27 de 
Maio de 2001, no dia do baptizado 
do meu filho. Nem conseguia estar 
na festa. Tive de deixar os convida-
dos e ir para dentro do carro ouvir o 
relato. Assim que acabou, a festa foi 
a dobrar”, conta.

Haja coração
Mário Paixão, 47 anos, é outro vito-
riano dos quatro costados. Corre o 
mundo pelo Vitória. No domingo, 
juntamente com o filho, também não 
deixou de participar na calorosa onda 
de apoio que acompanhou e recebeu 

o autocarro do clube, nas imediações 
do mítico Bonfim.

É o sócio 827. E a voz sumida era 
sinal evidente do que gritara pelos 
sadinos.

“Desde que nasci que sigo o Vi-
tória. Ninguém gosta mais do seu 
clube, do que eu gosto do meu Vi-
tória. Podem gostar igual, mais não”, 
garante, acrescentando: “Tenho ca-
marote e vou a todos os jogos. E fora 
também.”

O duelo de domingo, desvenda, as-
sumiu carácter especial. E não apenas 
pelo facto de estar em disputa a con-
tinuidade do clube entre a liga maior. 
“Ou ganhávamos ou clube corria um 
sério risco em termos futuros. Mas 
o jogo era também para mim muito 
importante por acontecer no Dia dos 
Avós”, afirma. Até porque, explica, o 
cordão umbilical que o liga aos sadi-
nos tem uma razão de ser muito parti-
cular. “A minha história vitoriana está 
muito ligada ao meu avô. Foi com ele 
que comecei a ir à bola, ao Bonfim, a 
todos os jogos.”

O triunfo no domingo foi mais do 
que um alívio. Apesar de reconhecer 
que, enquanto vitoriano, não conse-
gue comemorar manutenções, Mário 

Mário Paixão e o filho marcaram presença nas imediações do Bonfim, integrando a falange de apoio ao Vitória. 
Ambos costumam seguir os sadinos pelos estádios em Porrugual bem como no estrangeiro

Mário Rui Sobral

Paixão sempre deixa escapar que fi-
cou “de coração cheio”.

Paulo Sousa, mais do que habitua-
do a estas andanças – ex-presidente 
do VIII Exército –, também não es-
condeu felicidade. “Foi um orgulho 
ver a cidade estar com o Vitória. A 
maior parte demonstrou que é vi-
toriana”, atira, já em dia de descom-
pressão. “É pena é o coração estar 
sempre acelerado. Mas em Setúbal 
é difícil o verdadeiro sócio morrer de 
coração, porque já está habituado a 
esta pressão. Quando o final é feliz, 
é sempre mais saboroso”, conclui do 
alto dos seus 51 anos, 38 dos quais 
a seguir o Vitória. “Comecei com 13 
anos e continuo a ir aos jogos sem-
pre que posso”, rematou.
Com Mário Romão

ONDA FRENÉTICA DE APOIO
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O VIII Exército preparou uma 
mensagem que sobrevoou o 
Bonfim e marcou a diferença. 
“Vitória Vence por Nós”, lia-se 
na tarja assinada pela claque e 
“rebocada” por uma aeronave.

Uma forma de apoio “sui 
generis”, diz José Freire, 
vice-presidente do VIII 
Exército, admitindo que a 
ideia “representou um esforço 
financeiro significativo, já que 
a aeronave veio da zona de 
Cascais”. 

A claque recebeu inclusive 
mensagens de parabéns vindas 

Claques Apoio chegou dos céus e entoaram-se cânticos junto ao Bonfim

cantou o amor ao clube: 
“É um sentimento que não 
controlamos”. Um sentimento 
que no domingo foi de “alívio”, 
admite o grupo, juntando: “Foi 
uma época desgastante para 
todos, completamente atípica, 
e por isso mesmo e por todas 
as forças que nos tentaram 
derrubar, a manutenção teve  
ainda um sabor melhor”. 

Os ultras defendem ainda que 
é tempo de o Vitória inverter o 
paradigma de lutar ano 
após ano apenas pela 
permanência.

Cristina Farinhas não poupou esforços nos incentivos aos vitorianos. 
Também acompanha o Vitória, quase sempre, de Norte a Sul do País. 
Ontem não disfarçava a rouquidão motivada pelos apoios lançados aos 
sadinos

de simpatizantes de outros 
clubes. 

Por todas as razões e, 
sobretudo mais uma, o 

investimento valeu a pena. 
“Estaremos sempre com o 
Vitória”, justifica o responsável, 
lembrando que a claque nunca 

arredou pé das imediações do 
estádio no apoio à equipa.

O Grupo 1910, outra das 
claques de apoio ao Vitória, 



12 O SETUBALENSE 28 de Julho de 2020

O SEU 
ESTABELECIMENTO

ESTÁ ABERTO

ANÚNCIE AQUI
265 520 716

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

PUBLICIDADE

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 

Vitória FC

A cidade saiu à rua para demonstrar a força da alma vitoriana

O autocarro dos sadinos por entre mensagens de apoio

Pelas ruas da cidade ouviram-se cânticos de incentivo

A massa adepta não regateou esforços no apoio ao Enorme

Jogadores e equipa técnica sentiram o calor dos adeptos

A mensagem que andou pelos ares também foi "erguida" em terra e a equipa correspondeu ao apelo

DOMINGO HISTÓRICO PARA SADINOS
Milhares mobilizaram-se no apoio antes do jogo decisivo. A "festa" viria depois, com o plantel a vir 
agradecer junto ao público
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          Precisa-se
Empregado/a de mesa

para Restaurante
na Prais em Setúbal

tlm 969 272 368

Necrologia Classificados

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

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Bloco Clínico

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

VENDO GARAGEM EM SETÚBAL
SITUADO NAS COLINAS DE SÃO FRANCISCO

CARACTERISTICAS:
• ÁREA ÚTIL DE 48M2; • GARAGEM / BOX FECHADA;

• PORTÃO DE ACESSO ÀS GARAGEM
COM COMANDO À DISTANCIA;

• QUADRO ELÉTRICO INDEPENDENTE;
• DUAS GRANDES JANELAS PARA  A RUA O QUE LHE 

PROPORCIONA MUITA LUZ NATURAL;
• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS

VALOR: 28.000€ (baixa de preço)
CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

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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AMBIENTE

Amora lança 
campanhas 
a apelar
para limpeza 
das ruas

A Junta de Freguesia de Amora lançou 
duas campanhas que promovem bons 
hábitos para a manutenção da limpe-
za das ruas e jardins, por parte dos 
cidadãos. Uma delas alerta para que 
não sejam lançadas máscaras na via 
pública, e a outra para que os donos 
de animais de companhia apanhem 
os dejectos destes.          

“A higiene urbana é uma das ques-
tões que, enquanto executivo, nos 
preocupa. E a falta de cidadania de 
quem usa os espaços verdes e de lazer, 
que temos na nossa cidade, é algo que 
nos transtorna, assim como a toda a po-
pulação que deseja uma cidade limpa, 
que possa ser usufruída em segurança 
por todos”, comenta Manuel Araújo, 
presidente da Junta de Freguesia.

Num apelo à consciência de cada um, 
lembra ainda o autarca que “se não fo-
rem deixadas embalagens, restos de 
alimentos e outros objectos conside-
rados lixo no chão e espalhados em 
vias públicas, é meio caminho andado 
para não termos pragas, [caso de ra-
tos e pombos], contermos doenças e 
aumentarmos, também, o valor patri-
monial da cidade”. 

Com a campanha "Máscaras na cara 
Sim, no chão Não", o executivo aponta 
que estes equipamentos de protecção 
individual, ao serem lançados na rua, 
são “uma nova praga”, para além disso, 
são um problema de saúde pública por-
que “podem ser agentes de transmis-
são do Covid-19”, pelo que quem não 
os deposita nos contentores, “age de 
forma inconsciente e, até, criminosa”.     

A outra campanha, com o slogan 
"Até uma criança apanha os dejectos 
do cão. E você não?", o executivo da 
junta pretende “alertar uma vez mais, 
os detentores de animais para a neces-
sidade de apanharem os dejectos”, e 
assim “contribuírem para a salubridade 
da cidade”. Além de ser obrigatório e 
punível por lei com coima, é um dever 
de cidadania que, não custa nada, aliás, 
até uma criança o faz”, reforça o presi-
dente da Junta de Freguesia de Amora.

LABORATÓRIO VIVO PARA A DESCARBONIZAÇÃO

Painéis fotovoltaicos alimentam eco restaurante na baía

O eco restaurante Brisa da Baía, no 
passeio ribeirinho do Seixal tem, 
desde a passada semana, instalados 
painéis fotovoltaicos, com recurso a 
armazenagem de energia eléctrica, 
e painéis solares térmicos para pro-
dução de água quente. 

Esta intervenção incluiu ainda 
a tela de sombreamento, onde foi 
instalada uma tecnologia de painéis 
fotovoltaicos flexíveis de filme fino 
de alta eficiência.

Indica a autarquia, que este estabe-
lecimento, “que se pretende que seja 

de elevada eficiência energética”, fica 
situado em frente à Quinta da Fidalga, 
em Arrentela, e “integra o projecto La-
boratório Vivo para a Descarbonização 
da Baía do Seixal, que reúne um con-
junto de soluções de inovação tecno-
lógica para melhorar a qualidade de 
vida e dinamizar a zona ribeirinha e as 
comunidades limítrofes”.

As soluções de produção de ener-
gia renovável instaladas são assumi-
das pela Câmara Municipal do Seixal. 
Quanto ao projecto Laboratório Vivo 
para a Descarbonização é desenvol-

Humberto Lameiras

As pessoas que 
recebem apoio 
alimentar da Dá-me 
a tua Mão passaram 
para o dobro com a 
pandemia 

CAMPANHA PARA APOIO HUMANITÁRIO 

Dá-me a tua Mão recolhe alimentos no adro 
das igrejas da Arrentela e Torre da Marinha

A Associação Dá-me a tua Mão, que 
presta apoio alimentar a famílias 
carenciadas no Seixal, vai estar esta 
semana, até sexta-feira, no adro das 
igrejas de Arrentela e Torre da Mari-
nha numa campanha para a recolha 
de bens alimentares. Uma iniciativa 
que visa ajudar a suprimir a falta de 
produtos a entregar aos utentes.

Com uma área de acção que 
abrange as localidades de Arren-
tela, Paio Pires, Torre da Marinha, 
Casal do Marco e ainda Pinhal de 
Frades, a Associação Dá-me a tua 
Mão viu o número de pessoas a 
quem dá apoio aumentar de 280 
para mais de 600 utentes. “Isto 
acontece por causa da pandemia”, 
diz Maria Dulce Castanheira, uma 
das responsáveis desta associação 

O Banco Alimentar de Setúbal reforçou a entrega de alimentos, mas não chega

DR

humanitária para o apoio alimentar.
Parte destas famílias que recebem 

quinzenalmente cabazes alimenta-
res, “antes da pandemia tinham uma 
vida organizada, mas ou perderam o 
trabalho, ou não podem exercer a sua 
actividade comercial”. É o caso das 
que se dedicam à venda em feiras ou 
mercados.

Sinalizadas pela assistência social, 
quer por parte da União de Freguesias 

do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, ou pelo Centro Comunitário 
de Arrentela, as famílias levantam 
os cabazes alimentares quinzenal-
mente às quintas e sextas-feiras na 
sede da Associação Dá-me a tua Mão, 
que por sua vez recebe os produtos 
do Banco Alimentar de Setúbal que, 
“ultimamente reforçou a entrega”, diz 
Maria Dulce Castanheira, mas “não  é 
suficiente”.

Segundo diz, a própria associação 
tem de adquirir produtos para com-
pletar os cabazes, enquanto outros 
são entregues por pessoas que que-
rem ajudar. “Temos lançado apelos à 
comunidade e a algumas empresas 
para completar os cabazes suficientes 
para entregar”. E para “conseguirmos 
um reforço, estamos a fazer esta cam-
panha, esta semana, nos adros das 
igrejas”. 

Para a associação de voluntariado, 
sem acordo com a Segurança Social, 
tem sido importante o apoio recebido 
por parte da Câmara do Seixal, que 
permitiu a aquisição de uma carrinha, 
e ainda de algumas instituições locais 
que organizam eventos cuja receita 
reverte para a Dá-me a tua Mão. “Esta 
parte financeira tem sido fundamen-
tal para conseguirmos continuar a 
fazer a distribuição aos nossos uten-
tes”, afirma responsável.

Para além da distribuição quinze-
nal de cabazes alimentares às famílias 
mais fragilizadas, a associação man-
tém a entrega diária de alimentos 
como sopas ou sandes a pessoas 
consideradas indigentes. Um apoio 
dado através da Volta Solidária que 
conta com o contributo regular de co-
légios, padarias e pastelarias. “Nesta 
população, o número de pessoas que 
apoiamos não teve grande alteração”.

vido pela Câmara Municipal em par-
ceria com o Instituto Politécnico de 
Setúbal.

Em 2018, aquando da assinatura de 
contratos para Laboratório Vivo para 
a Descarbonização, o presidente da 
Câmara, Joaquim Santos, considera 
que a criação deste no concelho do 
Seixal “será um forte impulso à con-
cretização das várias ideias de inicia-
tivas inovadoras, algumas das quais 
estão há muito pensadas e previstas 
pelo município e que têm agora a 
possibilidade de ser implementadas”.
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Humberto Lameiras

SeixalEstá a decorrer a obra da Rua das 
Palmeiras, executada pelo gabinete 
de participação de Corroios da Câmara 
Municipal do Seixal. A intervenção 
que já foi apresentada aos moradores, 
previamente durante um Fórum Seixal, 
que tomaram conhecimento do projecto 
inicial, e deram o seu contributo, está 

Requalificação 
na Quinta 
do Brasileiro

neste momento em fase de execução da 
drenagem, escavações e pavimentos, 
a qual vai demorar até quase final de 
Agosto. Perante isto, a autarquia, avança 
com um pedido de “compreensão de 
todos os moradores para os eventuais 
transtornos que esta situação possa 
causar”.



habitual, usarão máscaras, e as 
mesas estão mais espaçadas. Para 
facilitar o distanciamento social, 
também será bem maior a área de 
sombra. Aliás, devemos dizer que 
as normas sanitárias que todos os 
restaurantes lá fora cumprem, ou 
deviam cumprir, sempre foram um 
ponto de honra nos restaurantes 
da Festa”.

Além disso, “as coisas estarão 

dispostas de modo a evitar que os 
visitantes se cruzem, pelo que o 
pré-pagamento estará de um lado 
e o balcão do outro. Deambularão, 
em regime de permanência, equi-
pas de limpeza, munidas de produ-
tos à base de álcool. É justo que os 
visitantes da Festa tenham direito 
a estas condições. Ou seja, de ano 
para ano, a Festa está melhor, mais 
funcional, mais atractiva!” 
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Festa do Avante 
reformula espaços 
para garantir 
higienização e 
distanciamento social
A área da gastronomia vai ter novo funcionamento e vários 
espaços ao ar livre. As regras sanitárias em primeiro lugar 

O espaço 
de Setúbal 
receberá 
os visitantes 
sob o lema 
“Mais direitos, 
mais emprego, 
mais 
desenvolvimen
to e mais 
produção "

Perante a insistência da Comu-
nicação Social,  o Comité Cen-
tral (CC) do PCP esclareceu, em 
Maio, que a “Festa do Avante! 
não é um simples festival  de 
música, é uma grande realização 
político-cultural que se realiza 
desde 1976, muitos anos antes 
da existência daquele tipo de 
festivais”.

O SETUBALENSE esteve na 
Quinta da Atalaia, no Seixal, ce-
nário pela 30.ª vez consecutiva 
da Festa, com José Pereira, do 
CC do Partido, e Vasco Paleta, da 
Direcção da Organização Regio-
nal de Setúbal e responsável pelo 
espaço, lugar de grande confra-
ternização anual dos comunistas 
e seus simpatizantes e amigos.

“A realização da Festa foi assu-
mida desde o ano passado, pelo 
que as jornadas de trabalho vo-
luntário para a sua construção, 
iniciadas a 6 de Junho, estão a 
bater o pleno. É evidente que, 
mesmo a laborar, respeitamos as 
normas de protecção sanitária. 
Todos os camaradas fazem uso 
de equipamento adequado, más-
cara e luvas. Até no refeitório e 
no bar observamos o distancia-
mento social, e a higienização 
das mãos é uma constante”, ga-
rantiram os responsáveis.

Regras sanitárias                         
em todo o lado
Na verdade, “entrámos numa outra 
fase da preparação da Festa que 
contempla a venda de EP (entra-
das permanentes), distribuição 
gratuita do Jornal dos Artistas, 
colocação de mupis e outdoors e 

divulgação através da instalação 
de som móvel”.

Este ano, houve rotação dos lo-
cais dos diversos pavilhões. O da 
região de Setúbal, por exemplo, 
assentará frente à Cidade Interna-
cional e cerca do Palco da Paz, uma 
estrutura levantada pela primeira 
vez na Festa. 

O espaço de Setúbal receberá os 
visitantes sob o lema “Mais direi-
tos, mais emprego, mais desenvol-
vimento e mais produção”. Revelam 
José Pereira e Vasco Paleta que “ha-
verá debates de cariz político, cujos 
temas ainda não estão fechados, 
mas que andarão, por certo, em 
torno daquelas palavras de ordem”.

Do choco à massada                   
de peixe
A gastronomia é um dos pontos al-
tos do programa da Festa, sendo 
difícil saber que petisco, seja de 
que região for, não se pode pro-
var na Atalaia ou que vinho não se 
pode degustar. Nesse aspecto, o 
país inteiro está ali estendido, à 
disposição de qualquer um. “Va-
mos manter a oferta gastronómica, 
com realce para o choco frito e a 
massada de peixe. Não faltarão os 
melhores vinhos da região e vários 
outros acepipes”, referindo-se ao 
pavilhão de Setúbal. “A propósito, 
o espaço da cozinha foi alargado, 
por uma questão de comodidade 
de trabalho e defesa sanitária, as 
cozinheiras, além da protecção 

NO PRIMEIRO FIM-DE-SEMANA DE SETEMBRO

José Augusto

José Pereira e Vasco Paleta afirmam Festa com medidas sanitárias
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O programa artístico da Festa 
deste ano caracteriza-se por 
uma forte opção pela lusofonia. 
Estarão na Atalaia nomes muito 
conhecidos do panorama 
musical de vários países, entre 
os quais citamos Marta Ren, 
Dead Combo, Xutos & Pontapés, 
Camané e Mário Laginha, Jazz do 
Hot Clube de Portugal, Ensemble 
Manuel Jorge Veloso, Mão 
Morta, Peste & Sida, Blasted, 
Scúru, Fitchádu, Capicua, 
Lena d’Água, Luta Livre, Dino 
S’Antiago, Rogério Charraz, Uxu 
Kalhos, Galo Gordo, Anastácia 
Carvalho (Angola), Costa Neto 
(Moçambique), Maria Alice 
(Cabo Verde), EL Sur, Ana Laíns, 
Aldina Duarte, Stereossauro, 
Rosa Mimosa y sus Mariposas, 
Gerson Marta (Angola) e Albert 
Fish. Cabe aqui uma chamada 
de atenção para o espectáculo 
“Amália, Amor e os Poetas”, 
em honra e homenagem à 
inesquecível fadista.

Programa 
Aposta forte 
na diversidade 
lusófona 

José Pereira e Vasco Paleta afirmam Festa com medidas sanitárias

Não perca
15 Euros

José Pereira e Vasco Paleta 
chamam a atenção para o “gran-
de impacto” da Festa em muitos 
capítulos, entre os quais, o social, 
cultural e político, facto que expli-
ca que “todo o bulício que implica 
uma organização desta grandeza 
seja compreendido e aceite pela 
população, quer próxima, quer do 
distrito”. Atesta-o, por exemplo, o 
comércio das imediações, para o 

qual a Festa é um inquestionável 
“bodo aos pobres”.

Este ano o Palco 25 de Abril, o 
principal e maior, cresce mais seis 
mil metros quadrados e o Cine 
Avante, como outras instalações, 
não terão cobertura, como, por 
exemplo, o Espaço do Livro e do 
Disco. Haverá oito WC de grande 
capacidade, um consagrado às 
crianças, que serão limpos e de-

sinfectados a curtos espaços de 
tempo. 

Na sexta-feira, dia 4 de Setem-
bro, as portas da Festa abrirão mais 
cedo do que o costume: às 15h00, 
a da Quinta do Cabo, e às 16h00, 
a da Quinta da Princesa, tudo isto 
para evitar grandes aglomerações 
de público. A cerimónia da aber-
tura oficial está marcada, como 
sempre, para as 19h00. 

Silveira vai treinar masculinos do Seixal Clube 1925  p23

FOTOS: DR
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BREVES

O Mercado da Aldeia, 
promovido pela autarquia de 
Palmela em parceria com a 
Junta de Freguesia de Quinta 
do Anjo, regressa no próximo 
sábado com o intuito de 
“apoiar os produtores locais e 
dinamizar o comércio local”, 
refere o município em nota de 
imprensa, acrescentando que 
até Setembro a iniciativa vai 
realizar-se quinzenalmente. 

A Câmara Municipal de 
Palmela vai entregar um apoio 
financeiro no valor de três mil 
euros ao Grupo Desportivo 
Estrelas de Algeruz, no âmbito 
do Contrato Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, 
que, segundo o município, 
“define os termos de 
cooperação para a promoção 
e desenvolvimento da Dança 
Desportiva, para a época 
2020”. 

As Bibliotecas Municipais do 
concelho vão estar encerradas 
durante o mês de Agosto 
por motivos de limpeza, 
manutenção e reorganização 
das suas instalações. 
Desta forma, “de dia 4 a 12 
vai estar fechada a Biblioteca 
Municipal de Pinhal Novo 
e de 13 a 22 a de Palmela. O 
Pólo de Marateca encerra 
durante todo o mês”, divulga a 
autarquia em comunicado.

SÁBADO
Mercado 
da Aldeia está 
de regresso

DANÇA DESPORTIVA
Município apoia 
GD Estrelas 
de Algeruz

EM AGOSTO
Bibliotecas 
vão encerrar 
para limpeza

CULTURA 

Autarquia 
investe 
614 mil 
euros na 
‘Janela da 
Arrábida’
A Câmara Municipal de Palmela vai 
investir 614 mil euros no projecto 
‘Janela da Arrábida’, uma aposta no 
turismo cultural e de natureza, e na 
preservação e divulgação dos valo-
res naturais e culturais da Serra da 
Arrábida, anunciou hoje a autarquia. 
O projecto ‘Janela da Arrábida’, no 
Espaço Fortuna, na Quinta do Anjo, 
que integra a candidatura “Prarrá-
bida”, apoiada por fundos comuni-
tários e desenvolvida em parceria 
com os municípios de Setúbal e Se-
simbra, prevê a criação de um centro 
de interpretação e valorização do 
território e uma exposição perma-
nente. “Este espaço multidisciplinar 
[Espaço Fortuna] vai integrar uma 
exposição permanente, de carácter 
inovador e com recurso às novas tec-
nologias, para uma abordagem inte-
grada da paisagem, do património 
natural e cultural”, refere uma nota 
de imprensa do município.

O concurso público lançado pela 
autarquia de Palmela prevê, tam-
bém, a instalação de várias valências, 
como “um parque de merendas e 
contemplação da paisagem, um 
jardim sensorial, para que os visi-
tantes possam desfrutar dos sons, 
cheiros, sabores e cores das plantas 
da Arrábida, um pomar, percursos 
pedestres e equestres, cafetaria, 
restaurante, loja, oficinas e espaços 
para eventos”. 

O município salienta, ainda, que “a 
intervenção nos edifícios existentes 
e nos espaços exteriores será feita 
de forma sustentável, em articulação 
com a paisagem envolvente”.

A nova infra-estrutura irá dispor 
de um parque de estacionamento 
apto a receber veículos de pessoas 
com mobilidade condicionada, bici-
cletas, autocaravanas, autocarros e 
outras viaturas. Lusa

Colaboração tem como 
objectivo a realização 
de um estudo sobre 
os revestimentos 
exteriores dos edifícios 

MAIS-VALIA PARA PROFISSIONAIS E PARTICULARES

Câmara Municipal e LNEC 
estabelecem parceria para 
reabilitação do centro histórico

A Câmara Municipal de Palmela es-
tabeleceu uma parceria com o Labo-
ratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC), “no âmbito da estratégia 
municipal de reabilitação urbana”, 
com o intuito de realizar um estudo 
sobre os revestimentos exteriores 
dos edifícios existentes no centro 
histórico da vila, revela a autarquia 
em comunicado, sendo que a par-
tir deste “já foi possível identificar 
algumas patologias mais comuns e 
elencar um conjunto de recomenda-

Patologias identificadas resultam da humidade de ascensão capilar, prendendo-se com a morfologia do território
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ções que podem ajudar na escolha 
de melhores soluções para a execu-
ção de revestimentos em alvenarias 
antigas”.

De acordo com o município, “o 
diagnóstico das principais patolo-
gias identificadas apresenta como 
uma das causas mais relevantes 
a humidade de ascensão capilar, 
prendendo-se, em grande medida, 
com a morfologia do território. Por 
outro lado, a situação de degradação 
destes edifícios está igualmente mar-
cada por intervenções de reparação 
e execução de novos rebocos, com 
recurso a argamassas de cimento que 
se têm mostrado com pouca durabili-
dade, potenciando, em muitos casos, 
ao reaparecimento e agravamento 
das patologias existentes”. 

“Reunindo informação útil sobre 

quais as soluções que apresentam 
uma maior durabilidade, tendo em 
conta as condições do território, as 
conclusões deste estudo são tam-
bém, por isso, uma mais-valia para 
profissionais e particulares que pre-
tendam recuperar e reabilitar os edi-
fícios no centro histórico”, lê-se na 
mesma nota.

Para além desta colaboração com 
o LNEC, a autarquia “tem vindo a 
promover um conjunto de medidas 
de incentivo e a aprofundar o conhe-
cimento sobre este núcleo urbano, 
desde a malha urbana ao pequeno 
pátio, dos monumentos mais relevan-
tes às casas mais humildes, e que se 
revelam essenciais à compreensão 
da história local e ao esforço de pro-
tecção e valorização do património 
edificado”.

Palmela
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da celebração de um protocolo 
com a Agência Portuguesa do 
Ambiente”, afirma a autarquia 
em comunicado. “Ao associar-se, 
o município contribuirá para a 
sua divulgação e participará em 
acções públicas no âmbito das 
comemorações do Dia Nacional do 

Ar. Entre os 41 países do relatório 
da Agência Europeia do Ambiente, 
Portugal está nos 10 países que 
apresentam melhor qualidade 
do ar. Ainda assim, estima-se que 
6 mil pessoas morrem por ano, 
em Portugal, devido à poluição 
atmosférica”, lê-se na mesma nota.

Câmara 
Municipal adere 
à iniciativa “Por 
um País com 
bom ar”

Criada com o objectivo de 
promover “comportamentos que 
preservem a qualidade do ar de 
hoje e do futuro”, a campanha 
nacional “Por um País com bom 
ar” conta agora com o apoio da 
Câmara Municipal de Palmela, 
que aderiu à iniciativa “através 

Concelho aposta na reabilitação com investimento de
1,6 milhões de euros em património e espaços públicos

A Câmara Municipal de Palmela está 
a avançar com um conjunto de obras 
municipais e investimentos na recu-
peração de património, com valor su-
perior a 1 milhão e 6 mil euros, entre 
intervenções comparticipadas pela 
autarquia a projectos sujeitos a con-
curso público.

Ao nível do património estes in-
vestimentos vão permitir, para já, 
a conservação da Igreja de S. Pedro 
com apoio municipal para a conser-
vação da fachada da igreja situada no 
centro histórico de Palmela, com um 
apoio financeiro no valor de 5 mil eu-
ros. Sendo o valor total das obras de                        
47 170,00 Euros.

Segundo a autarquia, “este apoio 
foi aprovado, por unanimidade, na 
reunião pública de 15 de Julho” e vai 
ser atribuído à Fábrica Paroquial da 
Freguesia de Santa Maria e de S. Pedro 
de Palmela, ao abrigo do FIMOC - Pro-
grama de Financiamento Municipal de 
Obras de Conservação, no âmbito do 
qual o financiamento municipal pode 
ir até 50% do orçamento das obras, 
“mas tendo como tecto máximo o 
valor de 5 mil euros”.

Os trabalhos de conservação do edi-
fício, cuja origem remonta ao século, 
incluem “trabalhos de enchimento 
de alvenarias, reparação de rebocos, 
refechamento de juntas em alvenarias 
de pedra e pintura”.

Requalificação do espaço públi-
co abrange Quinta do Canastra e 
Monte do Francisquinho
No que diz respeito a requalificações 
do espaço público, um dos projectos 
agora adjudicado corresponde à Quin-
ta do Canastra, localizada no Pinhal 
Novo, com um valor de 48 227,50 Eu-

Ana Martins Ventura

Recuperação do Monte 
do Francisquinho, com 
valor base superior a 
830 mil euros, é um
dos concursos 
aprovados

CONCURSOS PÚBLICOS

DR

Projecto do Monte Francisquinho está inscrito no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano

tacionamento na envolvente também 
vão ser recuperados, permitindo criar 
mais 10 lugares, dois dos quais lugares 
para pessoas com mobilidade condi-
cionada e dois reservados a pontos de 
carregamento para veículos elétricos.

Foi também aprovada a requalifica-
ção do Mercado de Produtores de Pi-
nhal Novo, conhecido como “Mercado 
da Reforma Agrária”, adjudicada pela 
Câmara de Palmela, pelo valor de 89 
120,00 euros.

A empreitada inclui estruturas de 
ensombramento, tratamento de pa-
vimentos e da zona de contentores 
de resíduos, estrutura de apoio para 
arrumação dos carrinhos de venda e 
melhoria da articulação com o edifício 
do Mercado Municipal.

A infraestruturação da zona nascen-
te de Olhos de Água aguarda candi-
daturas, tendo a Câmara de Palmela 
lançado o concurso público para a 
obra, cujo valor pode ascender  
a 55 350,00 euros.

A partir deste projecto a autarquia 
pretende “desenvolver uma solução 
para a criação de uma rede de esgo-
tos, drenagem pluvial, remodelação 
da rede de abastecimento de água e 
beneficiação de pavimentos, numa 
área que vai do arruamento sem to-
pónimo a norte da Rua dos Pioneiros 
até à rua dos Couceiros”, avança em 
comunicado.

Na reordenação de trânsito e repa-
vimentações está incluída a emprei-
tada de “Execução de lombas reduto-
ras de velocidade em Vias Municipais 
- ano 2020”, com um valor próximo a 
9 mil euros e um prazo de execução 
de 60 dias.

Estão também adjudicadas pavi-
mentações no troço da Rua Manuel 
Martins Pitorra, em Quinta do Anjo; 
a empreitada de “Execução de pavi-
mentos em calçada em vias municipais 
- 2020”, com um valor de 43 275,00 
Euros; pavimentação da Rua Fernando 
Lopes Graça, na Lagoinha, com o valor 
base de 60 mil euros e um prazo de 
execução de 60 dias. Está também a 
decorrer o concurso para a pavimen-
tação da Rua Humberto Delgado, em 
Venda do Alcaide, com o valor base 
de 155 mil euros e prazo de execução 
de 90 dias.

O pavilhão da Escola Secundária 
de Palmela, reivindicado 
pela Câmara e comunidade 
educativa de Palmela ao longo 
de décadas, está mais próximo 

Educação  Pavilhão da Escola Secundária 
de Palmela perto da concretização

500,00 Euros, representando a 
intervenção numa área de cerca 
de 2 500 metros quadros, a sul 
do edifício da escola.

ros. “Mais um investimento municipal 
na infraestruturação do território, para 
a melhoria do desempenho ambien-
tal e da qualidade do serviço prestado 
aos munícipes”, refere a autarquia em 
comunicado.

Este projecto tem como objectivo 
melhorar as infraestruturas na zona, 
nomeadamente, “criar uma rede de 
esgotos domésticos e pluviais”. Para 
além desta intervenção o projecto 
contempla a remodelação de redes 
de abastecimento de água, pavimen-
tação e equipamento de resíduos só-
lidos.

A requalificação da Quinta do Ca-
nastra vai decorrer em várias fases, 
com a obra a começar na Rua 1.º de 
Maio, “uma das mais votadas no âmbi-
to do projeto “Eu Participo””, destaca 
a autarquia.

A abertura do concurso público para 

concretizar a obra de o Monte do Fran-
cisquinho foi também foi aprovada a 
15 de Julho, por unanimidade, durante 
a reunião pública do executivo da au-
tarquia, com o valor base superior a 
830 mil euros mais IVA.

Esta candidatura está inscrita no 
Plano Estratégico de Desenvolvimen-
to Urbano - Plano de Ação Integrada 
para as Comunidades Desfavorecidas 
(PEDU-PAICD) e já havia sido alvo de 
uma candidatura ao Portugal 2020, já 
aprovada, “com um investimento glo-
bal elegível de cerca de 950 mil euros, 
cofinanciado em 50% pelo FEDER”.

O Monte do Francisquinho está 
associado ao conceito de “Aldeia 
Associativa”, onde se prevê a cons-
trução do Espaço Hangar, que inclui 
um auditório destinado à realização 
de atividades culturais, o Espaço de 
Exposições e de Gabinetes de Traba-

lho. “No exterior, para além do arranjo 
paisagístico enquadrado na paisagem 
urbana, será construído um anfiteatro 
e serão instalados equipamentos para 
atividades desportivas de ar livre”.

Circulação e infraestruturas
Na requalificação de espaços públicos 
está também contemplada a Praceta 
de Cabo Verde, na Quinta do Outeiro, 
com o valor de 192 554,31 euros.

Através desta intervenção o muni-
cípio pretende criar um espaço para 
usufruto dos moradores, numa área 
de cerca de 2 100 metros quadra-
dos, que tinha ficado por requalificar 
aquando da urbanização daquela 
área. 

Será criada uma praça com relvado 
e árvores, dotada de um espaço de 
jogo e recreio, um ginásio de ar livre e 
mobiliário urbano. Os passeios e o es-

da concretização.
O município lançou agora 

o concurso para o projecto 
de execução do pavilhão, 
com um valor superior a 72 
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Maria Carolina Coelho

Parceria pretende 
proporcionar 
aos docentes 
mais ferramentas 
pedagógicas

ENTRE A AUTARQUIA E O CFOS

Protocolo promove 
formação de professores 
do concelho

Com o objectivo de proporcionar aos 
professores do concelho “acções de 
formação, de sensibilização e de capaci-
tação em diversas áreas, que permitam 
a inovação ao nível das ferramentas 
pedagógicas e o encontro de soluções 
para os problemas de desenvolvimento 
e aprendizagem dos alunos”, a Câma-
ra Municipal de Palmela estabeleceu 
um protocolo de cooperação por dois 
anos, renovando-se automaticamente 
por períodos iguais, com o Centro de 
Formação Ordem de Santiago (CFOS), 
sedeado no Agrupamento de Escolas 
Lima de Freitas, em Setúbal, revela o 
município em nota de imprensa.

A decisão, aprovada por unanimi-
dade em reunião pública, prevê que a 
autarquia “acompanhe as diferentes 
acções de formação (definidas por ano 
lectivo e de acordo com as suas neces-
sidades, em articulação com o CFOS), 
assegure o pagamento dos formadores 
das acções propostas e comparticipe as 
despesas com o processo de acredita-
ção e certificação, mediante a atribui-
ção do valor máximo de 1 500 euros 
por ano lectivo”. Por parte do CFOS, 
fica assegurado que, nesta parceria, 
“para além de colaborar na definição 

de estratégias e objectivos das acções 
de formação, vai também organizar 
o processo das inscrições e selecção 
dos formandos e assegurar a emissão 
de certificados de participação, entre 
outros procedimentos”.

Cadernos de actividades 
oferecidos a alunos

Para além de investir na formação 
dos professores, a Câmara Municipal 
de Palmela vai, também, no próximo 
ano lectivo, oferecer cadernos de ac-
tividades aos 2 181 alunos do 1.º ciclo 
do concelho, no valor total de mais 
de 82 mil e 714 euros, dando “conti-
nuidade à medida de discriminação 
positiva e reforço do princípio da gra-
tuitidade da escolaridade obrigatória 
aplicada desde 2018/2019”.

“No âmbito da gestão partilhada, 
o Agrupamento de Escolas José Sa-
ramago (Poceirão) e o Agrupamento 
de Escolas de Palmela vão assegurar a 
aquisição e distribuição dos respecti-
vos cadernos de actividades, cabendo 
ao município a transferência do apoio 
financeiro, no montante total de 43 
mil e 80 euros, abrangendo 1 170 
crianças. O Agrupamento de Escolas 
de Palmela vai receber 34 mil e 164 
euros, correspondendo a 920 alunos, 
e o Agrupamento de Escolas José Sa-
ramago receberá 8 mil e 915 euros, re-
ferentes a 250 estudantes. Quanto ao 
Agrupamento de Escolas José Maria 
dos Santos (Pinhal Novo), a autarquia 
assegura a aquisição e distribuição dos 
cadernos, num investimento directo 
de 39 mil e 634 euros, contemplando 
1 011 alunos”, lê-se em comunicado.

Autarquia vai investir em mais conhecimento para professores

A população aderiu 

DR

DR
Inês Antunes Malta

ESPECTÁCULOS ESGOTADOS

Festival Internacional de Artes de Rua foi 
prova de resistência e homenagem

“Foi um fim-de-semana positivo. Ti-
vemos espectáculos esgotados, al-
guns com sessões que conseguimos 
duplicar. O público aderiu e o balan-
ço foi muito bom”, começa por dizer 
Alexandre Nobre, da organização do 
Festival Internacional de Artes de Rua 
de Palmela (FIAR). “O FIAR deste ano 
é uma prova de resistência e uma 
homenagem”, adianta, para depois 
explicar: “Homenageámos Dolores 
de Matos e resistimos, na medida em 
que, com poucos apoios mas com 
uma equipa forte, desenvolvemos a 
programação deste ano”.

No sábado, “foi uma grande emo-
ção o espectáculo ‘Pele’, com Ricardo 
Guerreiro Campos, e o grupo de tea-

tro As Avózinhas. A sala esteve com-
posta, também, com a Interrupção, 
de Bruno Humberto e Rui de Almeida 
Paiva”. No dia seguinte repetiu-se a 
iniciativa “Dramaturgia de rua”, os 
momentos de animação, perfor-
mance e música e as projecções de 
vídeo da revista FOmE em edifícios 
do centro histórico de Palmela. Tia-
go Vieira fechou a programação com 
“Penélope”.

Neste ano difícil, mas de reinven-
ção, esta edição teve como premis-
sa “a arte de fiar e tecer juntos em 
tempos de distância” e onde a rua 
foi, mais uma vez, o palco. A actual 
situação de pandemia não impediu a 
população de ir até à vila para partici-
par. Pelo contrário, Alexandre Nobre 
crê “que as pessoas estão ávidas des-
te tipo de eventos”.

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
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937 081 515

OUTROS 
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DA REGIÃO
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SAD do Amora vai ter capital norte-americano p23

PUBLICIDADE

Em 14/05/2019 saiu aqui o 
meu último artigo sobre 
a Estação Ferroviária do 
Pinhal Novo, por acabar 

desde 2004 (por causa da Torre), 
de que resultou a escassa oferta de 
comboios para milhares de utentes 
entre Setúbal e Lisboa. Neste ano e 
dois meses não ouvi os deputados 
do distrito, os autarcas, as autode-
nominadas comissões de utentes, vi 
apenas a resignação dos sacrificados 
utentes perante este silêncio.

É normal, entre Setúbal e Coina, 
haver só um comboio por hora na 
linha que era a solução de transpor-
te de qualidade e em quantidade 
para reduzir os carros na ponte 25 
de Abril?

É normal os dois comboios da CP 
(pelo Barreiro) e o da Fertagus (pela 
ponte 25 de Abril) ocorrerem em trin-
ta minutos de cada hora e nos outros 
trinta não haver um?

Como simples cidadão pouco 
posso fazer, mas agi junto do Minis-
tro e do Secretário de Estado das In-
fraestruturas, fui recebido por três 
deputados do distrito (aguardo ser 
por outros), agirei junto do Conse-

Mais de um ano 
de estranhos 

silêncios

OPINIÃO

Manuel Henrique Figueira 

Munícipe de Palmela 
manuelhenrique1@gmail.com

Torre de Controlo e Sinalização 
Ferroviária (TCSF)

lho Superior das Obras Públicas, dos 
Presidentes da CP, da Infraestruturas 
de Portugal e da Área Metropolitana 
de Lisboa.

De quem bloqueou a obra da Esta-
ção em 2004 só espero ataques «ad 
hominem», desculpas sem sentido e 
a exigência de investimento público 
como solução; mas há um silêncio 
que me intriga, tanto mais que é bem 
visível o empenho e a obra feita (e em 
curso: p. ex., a interface do Bonfim) 
na melhoria da mobilidade: é o da 
Presidente Dores Meira.

Entretanto, obtive dados que mos-
tram o absurdo da oposição feita, em 
2003 e 2004, pelo chamado Movi-
mento de Cidadãos pelo Pinhal Novo 
(MCpPN), quando da obra da nova 
Estação, em pretensa defesa apenas 
da Torre como património histórico.

Antes da centralização nacional da 
gestão do tráfego ferroviário (que 
contou com a progressiva introdução 
do CONVEL), o Pinhal Novo era um 
posto regional de controlo. Para isso 
a Torre era essencial, mas também o 
Pórtico mecânico de semáforos (da 
antiga geração de palhetas, anterior à 
digital), que foi removido para se ins-

porquê?
A ignorância dos «patrimonialistas» 

do MCpPN (que recusaram que a Tor-
re ficasse trezentos metros a Sul na 
Estação para se acabar a obra, como 
propôs a REFER) revela-se no esque-
cimento em preservar o Pórtico. 

E ambos (recusa da mudança da 
Torre e esquecimento do Pórtico) só 
têm paralelo na indiferença, desde 
2004, pelo abandono da Torre e pe-
las centenas de milhares de utentes 
que viram limitada a oferta de com-
boios. 

E os autarcas (em sintonia com       
o MCpPN, incubado na Juntade Fre-
guesia) recorreram para o IPPAR-
-Instituto Português do Patrimó-  nio 
Arquitectónico, bloquearam a obra 
e nós ficámos sem mais comboios.

O nefasto papel do MCpPN na ab-
surda oposição às soluções da REFER 
faz parte da cega oposição aos Gover-
nos por parte de certo poder local, de 
que resultou o atraso da Península de 
Setúbal em vários aspectos, compa-
rada com outras regiões do país: Al-
mada tinha cerca de vinte bairros de 
barracas em 1974, hoje tem o dobro; 
o Seixal tem como ex-libris o velhinho 

e famoso Jamaica; a recolha selectiva 
de resíduos sólidos recebeu prémios 
internacionais, mas isso é nos conce-
lhos ditos «reacionários» do Norte; 
soluções modernas e inovadoras na 
preservação, valorização e oferta 
turístico-cultural dos recursos natu-
rais, vemos muitas, mas é acima do 
Tejo (a Arrábida continua sonâmbula 
e abandonada); etc.; etc.

talar a catenária e electrificar a linha.
A Torre ficou, pois não perturbava a 

operação dos comboios (só passou a 
ser problema para fazer a nova Esta-
ção), mas o Pórtico de semáforos foi 
demolido (talvez esteja na sucata), 
embora fosse tão importante preser-
vá-lo como a Torre: contextualizava 
a função desta. Esqueceram-se dele 

Município de Alcácer do Sal

EDITAL

VITOR MANUEL CHAVES DE CARO PROENÇA, Presidente da Câmara Municipal de Alcá-
cer do Sal:

FAZ SABER, pelo presente, que correm éditos de 30 (trinta) dias para que os eventuais interessados 
que mostrem interesse direto, fundado e legitimo, relativamente à titularidade do prédio sito na 
Rua Pedro Nunes, lote 60, Bairro de São S. João, que integra o Loteamento de Iniciativa Municipal 
do Bairro de São João nº. 6/2002, nesta localidade, inscrito na matriz predial urbana com artigo 
nº. 2726 da União de Freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago), e descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Alcácer do Sal, sob o nº. 2066/170303, da extinta freguesia 
de Santa Maria do Castelo, assinalado em planta anexa, venham por meios adequados e expeditos, 
dizer o que tiverem por conveniente.
Publique-se e afixe-se nos locais devidos.

Paços do Concelho de Alcácer do Sal, 23 de julho de 2020

O Presidente da Câmara
(Vítor Proença)
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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 
renovados. 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 profissional – 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 
deceções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profis-
sional – 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

Portugal atravessa uma das 
maiores crises socioeconó-
mica, que não se sabe quan-
do nem como vai terminar.

Milhares de agentes culturais vi-
vem um momento pautado pela po-
breza, desemprego e incerteza no 
tocante ao futuro.

Os últimos meses foram violentos 
para os trabalhadores da cultura. A 
legislação laboral não os protege, 
os 219 euros por mês da Segurança 
Social chegam a poucos e os prome-
tidos apoios do Ministério da Cultura 
continuam a tardar.

O panorama dos media, em Portu-
gal, continua a agravar-se e a colocar 
em causa a sobrevivência de alguns 
órgãos de comunicação social de âm-
bito regional e local. O Decreto-Lei 
n.º 23/2015, de 6 de fevereiro, que 
aprovou o novo regime de incenti-
vos do Estado à comunicação social 
de âmbito regional e local, prevê, 
no seu artigo 14.º, que os montan-
tes a atribuir no âmbito do referido 
diploma sejam anualmente fixados 
por despacho dos membros do Go-
verno responsáveis pelas áreas das 
finanças, da comunicação social e do 
desenvolvimento regional. O Despa-
cho referente ao montante total de 
apoios a distribuir pelas candidaturas 
apresentadas em 2019 só foi publi-
cado no início do corrente ano, com 
muitos meses de atraso. O Despacho 
relativo às candidaturas de 2020 “es-
tá a ser elaborado e será publicado 
até ao final do ano”, respondeu-me o 
Senhor Secretário de Estado do Cine-
ma e Audiovisual, aquando da 4ª Au-
dição Regimental da Senhora Ministra 
da Cultura (21/07/2020). Inaceitável, 
dadas as imensas dificuldades que 
este setor atravessa!

Cultura e comunicação:
os nossos 15 Milhões 

OPINIÃO

Fernanda Velez

outras linhas de apoio à cultura (basta 
pensar que a linha de emergência ao 
setor cultural não ultrapassou um mi-
lhão e setecentos mil euros) – é uma 
iniciativa repleta de opacidade e de 
falta de critérios.

Meses passados sobre tal decisão, 
sabemos que este valor vai ser entre-
gue sem condições nem limites, ou 
seja, não é garantido que se destine 
a assegurar postos de trabalho e o re-
gular funcionamento das instituições 
da comunicação social.

Esta situação atinge foros de maior 
dramatismo se considerarmos que 
25% dessa verba se destina à comu-
nicação social de âmbito regional e 
local, especialmente atingida e amea-
çada por esta crise.

A propósito dos anunciados 15 mi-
lhões, os portugueses têm o direito 
de obter respostas, entre outras, às 
seguintes questões:

• É o dinheiro dos portugueses, já 
que o apoio do Estado é financiado 
pelos contribuintes, que vai pagar as 
transferências milionárias das esta-
ções televisivas?

• O Governo está em condições de 
garantir que não vão ser os portugue-
ses a pagar o preço e as indeminiza-
ções geradas pelas contratações, no-
meadamente da TVI, que, recorde-se, 
receberá dos cofres públicos mais de 
3 milhões de euros?

• Vão ser os nossos impostos que 
vão pagar “o regresso a casa” de Cris-
tina Ferreira, ou o Governo acautelou 
o destino das verbas atribuídas à TVI e 
demais órgãos de comunicação social?

Os cidadãos exigem e merecem 
transparência na forma como o Es-
tado gasta dinheiros públicos!

Deputada do PSD

Os últimos 
meses foram 

violentos 
para os 

trabalhadores 
da cultura

Face à crise pandémica de Co-
vid-19, o Governo determinou um 
conjunto de medidas, das quais pro-
vocou natural surpresa (ou talvez 
não) o adiantamento de 15 milhões 
de euros destinados à comunicação 
social, que, decorridos alguns meses, 
continuam a não chegar aos seus des-
tinatários.

Esta iniciativa – além de incom-
preensível face ao valor destinado a 

DR
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DesportoO Clube Desportivo 
Pinhalnovense reuniu-se em 
Assembleia Geral na passada 
sexta-feira com o objectivo 
de submeter aos associados a 
aprovação do Relatório e Contas 
do exercício de 2019 e eleição 
dos órgãos sociais para o biénio 

Pinhalnovense sem 
candidatos às eleições 
para os órgãos sociais

de 2020/22. Providenciadas 
todas as medidas recomendadas 
pela Direcção Geral de Saúde foi 
aprovado, por maioria, o Relatório 
e Contas. Quanto à eleição 
dos órgãos sociais, decidiu-se 
suspender a referida AG até ao dia 
7 de Agosto. 

SEIXAL PREPARA NOVA ÉPOCA

PANDEMIA ESTRAGOU PLANOS

Pedro Silveira é o treinador 
da equipa sénior masculina 
de basquetebol 

Arrentela não vai ter equipa 
sénior na próxima época

Pedro Silveira vai assumir o cargo de 
treinador principal da equipa sénior 
masculina do Seixal Clube 1925, na 
época desportiva de 2020/21.

Com um palmarés bastante rico, 
tanto como jogador como treinador 
e com alguns títulos conquistados, 
Pedro Silveira, figura incontornável 
do basquetebol seixalense, terá como 
seu adjunto Júlio Faísca que traba-
lhou consigo a época passada nos 
sub-16 masculinos.

A equipa de seniores encontra-se 
praticamente fechada faltando limar 
apenas algumas arestas. Para a nova 
época desportiva, que começa oficial-
mente em Setembro, os seixalenses 
vão ter uma equipa “made in Seixal” 
e o seu principal objectivo passa por 
lutar pela subida de divisão. 

No que respeita às equipas técni-
cas dos outros escalões, os sub-18 
masculinos vão ser orientados por 
Nuno Marimon (treinador principal) 
e Henrique Coisinha (adjunto); os 
sub-16 masculinos terão como trei-
nador principal Manuel Coisinha, que 

O Atlético Clube de Arrentela tinha 
previsto fazer regressar na próxima 
temporada o futebol sénior que se 
encontra suspenso desde a época de 
2014/15, altura em que o clube, que 
participava na 1.ª Divisão Distrital, 
não conseguiu evitar a despromo-
ção. Contudo, isso não vai ser possí-
vel por questões relacionadas com a 
pandemia, adiantou ao nosso jornal o 
presidente do clube, António Cunha.

“Gosto de cumprir com a minha 
palavra. Se tivesse seniores não iria 
conseguir cumprir os compromissos 
com os treinadores e, como não gos-
to de ficar a dever nada a ninguém, 
entendemos ser melhor adiar o pro-
jecto. Tem sido assim desde que sou 
presidente do clube e assim continua-
rá a ser”, referiu.

é também o coordenador técnico, Fi-
lomeno Coelho, Nuno Barbosa e João 
Severino (adjuntos); Nuno Barbosa 
vai ser o treinador principal dos sub-
16 “B” e João Severino (adjunto); a 
equipa técnica dos sub-14 compos-
ta por Henrique Coisinha (treinador 
principal), André Carvalho e Rui Fer-
nandes (adjuntos).

António Cunha confirmou também 
ao Setubalense a saída do treinador 
da equipa de juniores, Paulo Bicho. 
“Tenho muita pena que tivesse saí-
do porque fez um excelente trabalho 
esta época, que, para nosso mal, não 
chegou ao fim. Perdeu a vontade de 
dar treinos e estar no futebol, tive-
mos que aceitar a sua decisão”. 

Para o lugar deixado vago pela 
saída de Paulo Bicho, o clube arren-
telense convidou André Branco que 
vai ser coadjuvado por Filipe Santos, 
Pascoal e Bruno Carvalho.

Em relação à época de 2020 /2021, 
o presidente não tem dúvidas. “O ob-
jectivo dos treinadores, jogadores e 
direcção é a subida de divisão, que 
deveria ter acontecido esta época”.
J.P.

O Portugal Cultura e Recreio está a 
preparar a nova época desportiva e os 
treinos já decorrem no seu pavilhão, 
obedecendo às regras impostas por 
um plano de contingência aprovado 
pela Câmara Municipal do Seixal.  

Os treinos têm vindo a decorrer 
dentro da normalidade em todos os 
escalões mas o clube lança um aler-
ta para a necessidade de aumentar 
o número de atletas nos escalões de 

PLANTEL DA EQUIPA SÉNIOR COMPLETO

Portugal Cultura e Recreio reforça-se 
em Vendas de Azeitão 

Iniciados e Juvenis masculinos e fe-
mininos e ainda Infantis masculinos.

Entretanto, o clube informa que 
o plantel da equipa sénior que vai 
disputar o Campeonato Distrital da 
AF Setúbal já se encontra fechado. 
De referir que metade do grupo de 
trabalho é proveniente do Grupo Mu-
sical União e Progresso de Vendas de 
Azeitão. 

Guarda-redes: Mauro Santos (ex-

-Cova da Piedade) e Ruca (ex-ADQC)
Jogadores de campo: Mauro (ex-

-Vendas de Azeitão), Ruben Bento 
(ex- Vendas de Azeitão), Raposo 
(ex-Águias Unidas), Rui Borges (ex-
-União da Quinta do Conde), Gonçalo 
(ex-Vendas de Azeitão), Zé Ricardo 
(ex-Cova Piedade), Mike (ex-Cario-
cas), Rafa (ex-Vendas de Azeitão) e 
Ricardo (ex-Cova da Piedade), Igor 
(ex-Vendas de Azeitão). 

José Pina

Ao clube chegaram mais 
três reforços, o director 
geral e o director 
desportivo

SAD DO AMORA VAI TER CAPITAL NORTE-AMERICANO

Passagem do testemunho deverá 
ser formalizada esta terça-feira 

A American Soccer, empresa norte-
-americana que já tem parcerias 
com o Benevento (Serie B italiana) 
e o Middlesbrough (Championship), 
vai adquirir os 75 por cento do capi-
tal social da SAD do Amora, pertença 
do empresário moçambicano Zuneid 
Sidat. Os restantes 25 por cento con-
tinuarão na posse do clube. 

De acordo com informações reco-
lhidas a transacção deverá ser forma-
lizada esta terça-feira e a presidência 
da sociedade anónima desportiva 
deverá continuar a ser exercida pelo 
presidente do clube, Carlos Henri-
ques.

Mauro de Almeida, de 40 anos, na-
tural de Setúbal, ex-vice presidente 
da SAD do Sintrense nas últimas três 
épocas, cargo que exerceu anterior-
mente também no Pinhalnovense e 
Oriental Dragon, vai ser o director 
geral da SAD amorense.

As funções de director desporti-
vo serão desempenhadas por Diogo 
Fonseca, de 35 anos, natural de Pon-
ta Delgada, Açores. Chega ao Amora 
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transferiu-se para o Sporting, clube 
que representou até aos juvenis. De-
pois ingressou nos juniores do Vitória 
FC, no seu primeiro ano de sénior vol-
tou ao Beira Mar, daí foi para o Alco-
chetense, Amora (2016/17), Atlético, 
Pinhalnovense e Sintrense.

Dwann Oliveira é brasileiro, tem 
28 anos, joga na posição de médio e 
nas duas últimas épocas, as únicas em 
Portugal, representou o Esperança 
de Lagos. Em 2019/20 foi utilizado 
pelos algarvios em 26 jogos e marcou 
três golos.

Januário Silva é avançado, tem 28 
anos e nasceu em Cascais. Começou 
a jogar na Associação Desportiva da 
Torre, passou pelo Estoril, Lourel, 
Loures, Ideal, Sacavenense, 1.º De-
zembro e Vilafranquense antes de 
rumar aos Estados Unidos naquela 
que foi a sua primeira experiência 
internacional.

vindo do Praiense onde na época 
anterior foi director executivo, após 
ter colocado um ponto final na sua 
carreira de jogador que teve passa-
gens pelo U. Micaelense, Praiense, 
Acad. Viseu, Feirense, Tondela, Aves, 
Boavista, V. Setúbal e Santa Clara. Foi 
também internacional sub-19 por 
Portugal.

Para o plantel, que se encontra 
em fase de construção, chegaram 
mais três jogadores, um que está de 
regresso à Medideira, Tiago Feiteira 
(ex-Sintrense); outro que jogava no 
Esperança de Lagos, Dwann Olivei-
ra; e o outro, Januário Silva oriundo 
do futebol norte-americano onde na 
época passada representou o Tulsa 
Roughnecks).

Tiago Feiteira, médio de 27anos, 
é almadense, começou a jogar na 
localidade onde nasceu, no Almada 
e Beira Mar de Almada, mas depois 

Pedro Silveira
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