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Abertura

Se é verdade que os jornais 
narram o mundo por episó-
dios que acrescem à medida 
da periodicidade, também 

constituem um documento da-
tado (muitas vezes, fonte única) 
para que a História possa ser feita 
em qualquer momento, género de 
visitação ao passado, ali agindo os 
protagonistas dos tempos, desde o 
cidadão comum à mais destacada 
personalidade.

Se dúvidas existissem, bastaria 
olharmos o livro “Setúbal no Centro 
do Mundo” que acaba de sair, edi-
tado pelo jornal “O Setubalense” a 
partir de ideia do seu director, traba-
lho coordenado por Albérico Afonso 
Costa e devido a uma equipa de vinte 
colaboradores. O título faz justiça ao 
papel do jornal e localiza-nos (aos 
leitores e aos autores): Setúbal como 
miradouro onde o mundo e o passa-
do podem ser revisitados, perspecti-
va útil para a imprensa dita regional, 
que deve noticiar o local sem esque-
cer o nacional ou o universal pelas 
implicações destes dois universos 
nas nossas vidas.

O pretexto do livro, trabalhado 
por uma equipa com ligações a múl-
tiplas áreas do saber (declaração de 
interesse: sou um dos membros do 
grupo), foi o 165º aniversário do 
título jornalístico “O Setubalense”, 
puxado para o mundo da imprensa 
pelo sadino Almeida Carvalho em 
1855, data em que “O Setubalense” 
se colou à identidade desta região, 
muito embora com algumas inter-
rupções.

Estruturado em seis partes, “Setú-
bal no Centro do Mundo” sustenta-
-se em diversos vectores que favo-
recem o pendor narrativo, por um 
lado, e o encontro com momentos, 
acções ou personagens essenciais 
ao espaço setubalense, por outro. 
Do ponto de vista dos acontecimen-
tos, estão eles organizados em dois 
grupos - os que têm a marca local, 
gerados a partir de Setúbal, e os que 
assentam em mais vastas latitudes, 
sejam nacionais ou internacionais. 
Desde 1855, foram escolhidos 55 
factos ocorridos na margem do Sa-
do, em áreas tão diversas quanto o 
associativismo e as colectividades, o 
lazer, a educação, o desporto, a po-
lítica, o mundo do trabalho, a mobi-
lidade, os investimentos em obras e 
melhoramentos, a industrialização, 

De Setúbal se vê o mundo e o tempo que o faz

(MAIS DE)
500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

da imprensa sadina e a todos aque-
les que sistematicamente a fazem 
para garantir a opinião como um dos 
elementos-base da democracia. Este 
é, aliás, um dos aspectos pensado 
por Viriato Soromenho-Marques no 
texto introdutório, ao referir a ne-
cessidade de o homem “olhar critica-
mente o quotidiano de uma cidade”, 
depois de evocar uma interessante e 
feliz citação hegeliana - “a leitura dos 
jornais é a oração matinal do homem 
atento à realidade.”

“Setúbal no Centro do Mundo” é, 
pois, um livro para não esquecer - 
pelo que consegue coligir do mui-
to que nos faz o que somos, pelas 
histórias que nos (re)conta, pelo 
contributo para a história local ab-
solutamente interligada com o uni-
versal, com a vantagem de todos 
os contributos serem apresenta-
dos em textos curtos e autónomos. 
Podemos questionar-nos sobre os 
acontecimentos escolhidos ou as 
personagens selecionadas... Pode-
mos, claro. Mas esta obra é apenas 
um olhar plural sobre a vida de uma 
região, necessariamente com esco-
lhas, sempre discutíveis porque, na 
nossa livre opinião, conseguimos 
sempre encontrar um, dois (ou mais) 
eventos ou uma, duas (ou mais) per-
sonagens que deveriam constar. Mas 
há uma razão de fundo: uma escolha 
pressupõe os caminhos do essen-
cial, sendo que o mundo se faz com 
o essencial e com tudo aquilo que 
o rodeia. Como se costuma dizer: 
um livro a não perder e a ser visita-
do sempre que apeteça olhar como 
chegámos até aqui.

Não se fazendo 
a história sem 
personagens, 

outra parte 
da obra é 

construída 
sobre perfis 
de 52 nomes 

ligados a 
Setúbal durante 

este século e 
meio ou sobre 
os quais houve 
eventos neste 
mesmo tempo

exemplo, refiram-se a Revolução 
Russa, a guerra civil em Espanha, 
as duas guerras mundiais, a guerra 
colonial, a europeização do Benfica, 
as implicações do domínio soviético 
em diversos países, as visitas papais 
a Portugal, a entrada na União Euro-
peia, o caso de Timor, o nobelizado 
Saramago ou o 11 de Setembro, to-
dos eles contados a partir daquilo 
que “O Setubalense” escreveu na 
altura sobre os mesmos, via relato 
informativo ou texto de opinião.

Não se fazendo a história sem 
personagens, outra parte da obra é 
construída sobre perfis de 52 nomes 
ligados a Setúbal durante este sécu-
lo e meio ou sobre os quais houve 
eventos neste mesmo tempo. Por 
aqui passam nomes indiscutivelmen-
te conhecidos e divulgados, associa-
dos a outros sobre os quais haverá 
menos conhecimento - Agostinho da 
Cruz, Américo Ribeiro, António Jo-
sé Baptista, António Maria Eusébio, 
Bocage, Francisco Paula Borba ou 
Jacinto João, entre outros, levam-
-nos à redescoberta, assim como 
Agripino Maia, António Joaquim de 
Melo, Armando de Medeiros, Men-
des Dordio, José Augusto Coelho, 
José Bernardo ou Maria Emília Bar-
radas, entre muitos outros, chamam 
à descoberta. De personagens se fala 
também num outro capítulo com no-
tícias avulsas, coleccionadas a partir 
de 1855, tendo como protagonista o 
cidadão comum e as suas vivências 
do quotidiano, imagens do que a ci-
dade foi também nas histórias que 
muitas vezes se não contam.

Finalmente, o jornal e a sua histó-
ria, porque o leitor deve conhecer 
esta figura que lhe traz as notícias e 
as caras todos os dias, surgem num 
capítulo que contextualiza o tempo 
em que o jornal se criou e em que 
são lembradas as várias fases por 
que passou (por vezes interrompi-
das por acontecimentos políticos, 
razões económicas, situações de 
contexto) e num outro em que são 
visitadas algumas páginas que tive-
ram continuidade (das várias possí-
veis), normalmente ligadas à cultura 
ou ao pensamento.

Ao ter este livro uma mensagem 
de saudação do Presidente da Repú-
blica (e sabemos como Marcelo Re-
belo de Sousa sempre foi ligado aos 
jornais), ele acaba por ser também 
uma homenagem à própria história 

a afirmação de valores, a cultura, a 
economia, a religião ou a preocupa-
ção ambiental. No plano nacional ou 
internacional, o destaque caiu sobre 
23 eventos, selecionados a partir da 
segunda fase de publicação do jornal 
(1916), todos de suma importância 
para o nosso estado de cidadãos 
pelas réplicas geradas - a título de 

Ao ter este livro 
uma mensagem 

de saudação 
do Presidente 

da República (e 
sabemos como 

sempre foi ligado 
aos jornais), ele 

acaba por ser 
também uma 

homenagem à 
própria história 

da imprensa 
sadina e a todos 

aqueles que 
sistematica-

mente a fazem 
para garantir 

a opinião 
como um dos 

elementos-base 
da democracia
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acordo com a autarquia, o projecto 
“visa a integração paisagística 
do trecho final do Rio da Moita e 
da margem da caldeira na frente 
urbana ribeirinha do concelho”. 
A melhoria das condições de 
acesso e utilização do espelho 
de água da caldeira da Moita, 

assim como a preservação do 
património qualificado do cais e a 
necessidade de fomentar a prática 
de desportos náuticos “com 
respeito pela sustentabilidade 
ambiental do estuário”, são outros 
dos objectivos deste projecto de 
valorização. 

Mais de 607 
mil euros para 
valorização da 
frente ribeirinha 
da Moita  

O município da Moita aprovou 
esta terça-feira, por unanimidade, 
o concurso público para 
“Valorização da Frente Ribeirinha 
da Moita”, numa obra que vai 
implicar um investimento superior 
a 607 mil euros, cofinanciados 
pelo programa Portugal 2020. De 

Num ano em que existiu “a 
hipótese de o festival não se 
realizar”, o desejo de “voltar a 
pisar palco, tocar e abraçar” fez 
com que a equipa olhasse “para 
dentro e à sua volta”. 

“O FITS é também feito por 
quem nos tem acompanhado e 
por isso este ano em particular 
incluímos na programação e 
na equipa trabalhadores das 
artes da nossa comunidade para 
os quais possamos contribuir 
um pouco mais para a sua 
sustentabilidade”, explicou José 
Maria Dias, questionando: “O 
que pode fazer uma companhia 
de teatro em Setúbal?”, 
respondendo logo de seguida: 
“Pode tanto quanto couber no 
nosso coração”.  Et Toi Michel, 
Noitibó, Renato Sousa e Ricardo 

Guerreiro Campos são exemplos 
de artistas setubalenses a 
participar nesta 22ª edição. 
Neste sentido, foram ainda 
feitos 22 vídeos com o comércio 
local, “uma rota representativa 
do festival” com sugestões 
de locais a visitar. A Secção 
Oficial tem este ano menos 
companhias, maioritariamente 
nacionais, de norte a sul, e 
uma Secção-Off mais reduzida 
face à conjuntura actual. Nas 
palavras de Patrícia Paixão, 
responsável pela produção 
executiva do FITS, “nunca tanto 
como agora valorizámos o 
diálogo e a escuta. Procurámos 
saber como estávamos, do que 
precisávamos, o que podíamos 
fazer por quem está mais 
próximo”.

Equipa “Olhou para dentro 
e à sua volta”

Festa do Teatro de Setúbal 
reinventa-se em comunidade

O Festival Internacional de Teatro de 
Setúbal está de volta, com espectácu-
los teatrais, apontamentos musicais, 
curtas-metragens, conversas de tea-
tro e uma exposição. A Casa da Baía 
foi o palco para a sua primeira apre-
sentação.

“Ao fim de 22 edições, guardamos 
memórias diversas, peripécias artísti-
cas, constrangimentos económicos, 
decisões e mudanças políticas. A me-
mória de 2020 manter-se-à e quere-
mos acreditar que a Festa do Teatro 
se realizará com o mesmo espírito de 
família no qual crescemos”, começou 

Inês Antunes Malta (texto) 
Alex Gaspar (fotografia)

Entre 21 e 29 de Agosto, 
a festa faz-se em vários 
locais e em diversos 
formatos

CIDADE CONTINUA A DAR CARTAS NA CULTURA

por dizer José Maria Dias, director ar-
tístico do Teatro Estúdio Fontenova 
(TEF) e do Festival Internacional de 
Teatro de Setúbal (FITS).

“No momento em que o maior de-
safio é repensar a forma de criar e de 
fazer cultura, o TEF apresenta mais 
uma edição do FITS como prova de 
resiliência e persistência na perma-
nente construção de uma cidade com 
mais teatro e mais cultura”, referiu 
Maria das Dores Meira, presidente da 
autarquia setubalense.

Para a autarca, a Festa do Teatro 
tem sido ao longo da sua existência 
“qualificado palco de consistente 
formação de públicos, de promoção 
e divulgação de novos valores e faci-
litação do acesso à cultura a todos”. 
Igualmente importante tem sido o 
envolvimento da comunidade local 
no festival, “que se reinventou” e vai 
constituir um marco nestes tempos 
estranhos que vivemos”.

Com a sua programação, o FITS, 
financiado pela Direcção Geral das 
Artes e pelo Município de Setúbal, 

ajuda assim a que a cultura na cida-
de continue em movimento, mesmo 
com as regras impostas pela prevenção 
da pandemia. “Orgulhamo-nos de ser 
umas das poucas cidades que tem dado 
cartas na área da cultura, no que respei-
ta à continuidade de uma programação 
regular. Aqui estamos a prová-lo, com 
mais esta grande Festa do Teatro”, re-
matou Maria das Dores Meira.

Programação variada   
do teatro à música
“Dentro deste espírito de família e co-
munidade no qual estamos inseridos, 
e com o espírito crítico que tem acom-
panhado o TEF desde a sua fundação”, 
a abertura do festival, a 21, faz-se com 
o grupo Fado Bicha, que Patrícia Pai-
xão destacou na apresentação, a par 
das conversas de teatro “Reféns do fu-
turo?” e de “Damas da noite”, farsa de 
Elmano Sancho, que encerra o festival. 
As companhias Teatro do Noroeste, 
Teatro Extremo e Mascarenha-Martins 
são estreias no festival. A presença 
de Hotel Europa faz-se, afinal, com 
“Amores na clandestinidade” em vez 
de “Agora que não podemos estar 
juntos” como previsto. Do programa 
deste ano fazem também parte a ex-
posição “Vozes que pulsam”, de Pau-
la Moita com utentes da Associação 
Ilharco, a instalação “Passo a Passo”, 
de Paula e Gonçalo Freire, ambos na 
Escola Secundária Sebastião da Ga-
ma, parceira do festival, e mantém-se 
o foco na sustentabilidade iniciado o 
ano passado. 

Para além da bilheteira do Fórum 
Municipal Luísa Todi, presencial e on-
line, para os espectáculos que lá acon-
tecem, a bilheteira para os restantes 
espectáculos do FITS será no Pátio da 
Escola Secundária Sebastião da Gama 
e estará aberta entre as 18h00 e as 
21h00 de 17 a 29 de Agosto. Todos os 
espectáculos estão sujeitos a bilhete, 
mesmo os de entrada livre.

De 21 a 29 de Agosto, entre o Jardim 
Multissensorial das Energias, o Fórum 
Municipal Luísa Todi, a Casa da Cultu-
ra, o Jardim do Bonfim, a Escola Se-
cundária Sebastião da Gama, A Gráfica 
e a Casa da Baía, “a festa faz-se”.Maria das Dores Meira diz que o Festival Internacional de Setúbal é uma prova de resiliência em prol da cultura
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Setúbal colector de águas pluviais.
Como medida de segurança os 
serviços da Câmara Municipal 
de Setúbal delimitaram um 
perímetro de segurança, numa 
área correspondente a cerca de 
20 lugares de estacionamento, 
defronte ao edifício da lota.

Estacionamento 
condicionado 
à beira-mar

Uma secção de um parque de 
estacionamento, junto à Avenida 
José Mourinho, está interdita à 
circulação pedonal e automóvel 
desde o dia 25, como medida 
de segurança face a risco de 
abatimento de pavimento, 
devido a uma anomalia no 

Ana Martins Ventura

CDU retira um dos três 
parques subterrâneos 
previstos no concurso 
com justificação que 
não é o adequado 
para a zona

ALTERAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO

Câmara deixa cair novo parque de estacionamento
na Praça de Touros Carlos Relvas

O projecto de construção de três 
parques de estacionamento sub-
terrâneo  com concessão a 40 
anos, está em vias de ser alterado 
após aprovação da maioria CDU na 
última reunião pública de câmara. A 

A “Menina com Bicicleta” já chegou à Avenida Luísa Todi. A nova peça 
escultórica em bronze, da autoria de João Duarte, tem 2,10 metros 
de altura e retrata um corpo feminino, junto de uma bicicleta. Esta é a 
quarta escultura da colecção que João Duarte criou para Setúbal e já 
incluía “Menina com Mala”, “Menina com Cadeira” e “Dolce Vita”.
João Duarte afirma que a inspiração para a nova peça surgiu a partir 
de uma maior utilização das ciclovias. “Há cada vez mais ciclovias 
e Setúbal acompanha essa tendência. Também há cada vez mais 
pessoas a usufruírem dessa opção”, refere.

FOTOLEGENDA

Avenida Luísa 
Todi tem nova 
“menina” de 
João Duarte

DR

alteração passa pela retirada do par-
que que estava previsto para a zona 
da Praça de Touros Carlos Relvas e 
do Hospital São Bernardo, apesar do 
concurso público já estar a decorrer. 

O redesenho do projecto surge 
na sequência de uma proposta de 
remodelação e modernização da 
referida praça de touros, que irá ser 
transformada num espaço multicul-
tural capacitado para receber diver-
sos eventos culturais e desportivo.

O projecto no seguimento da 
aquisição da Praça de Touros Car-
los Relvas pela autarquia, em 2017 
e “deverá incluir um estacionamento 
subterrâneo na área equivalente à 
arena”, segundo explicou a presiden-
te da Câmara Municipal de Setúbal, 
Maria das Dores Meira, aquando da 
votação à alteração do projecto. 
“Motivo pelo qual não se justifica 
a construção dos novos estaciona-
mentos previstos para aquela zona 
da cidade”.

Para já a proposta de alteração 
conta com a abstenção do PS e voto 
contra do PSD.

Recorde-se que, inicialmente, o 
projecto incluía a construção de três 
parques de estacionamento subter-
râneos. O estacionamento já referi-
do, junto à praça de touros, e dois 
na Avenida Luísa Todi, um dos quais 
só deverá ser construído quando o 
primeiro tiver alcançado uma taxa de 
ocupação superior a 60%.

PS e PSD acusam autarquia de 
não cumprir o plano prometido
Quando o projecto inicial foi apre-
sentado em Maio, PS e PSD votaram 
contra o concurso público levado a 
deliberação em sessão pública de câ-
mara. Agora, acusam o município de 
estar a “trocar o certo pelo incerto”, 
segundo referiram em declarações 
à agência Lusa.

“A Câmara de Setúbal vai retirar 
do concurso público a construção 
de um parque de estacionamento 
de 240 lugares, numa zona bastante 
necessitada junto à praça de touros 
e Hospital São Bernardo, trocando-
-o por outro que ainda não sabe 
quando irá avançar, dado que, por 
enquanto, a remodelação da praça 
de touros não passa de uma inten-
ção”, disse à agência Lusa o vereador 
socialista Paulo Lopes.

“Por outro lado, de acordo com 
maioria CDU, o parque de estaciona-
mento da praça de touros represen-
ta cerca de 16% dos encargos que o 
vencedor do concurso público teria 
de assumir, mas esse valor não está 
reflectido na alteração proposta”, 
expõe o vereador.

O vereador do PSD, Nuno Carva-
lho, desconhece o projecto de re-
modelação da praça de touros, mas 
considera que, “independentemente 
das alterações”, o concurso público 
de estacionamento serviu para “de-
senhar uma grande mancha de esta-
cionamento pago” e “não resolve os 
problemas de mobilidade na cidade 
de Setúbal”.

O alargamento da concessão e ex-
ploração de estacionamento pago a 
zonas residenciais é também apon-
tado como uma das razões para os 
votos contra do PS e PSD na Câmara, 
aos quais se somam as posições do 
BE e PAN com representação na As-
sembleia Municipal. 

A oposição considera que a con-
cessão tem um prazo muito pro-
longado e não resolve a falta de 
estacionamento, assim como os 
problemas de mobilidade na cida-
de de Setúbal.

A alteração ao concurso público 
foi ontem levada a debate e votação 
na Assembleia Municipal de Setúbal.

Decisão da Câmara sustenta que parque não teria a devida ligação à Praça de Touros

O SETUBALENSE
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Setúbal

Maria Carolina Coelho

Docente assume
cargo em cerimónia
agendada para as
10h00, no auditórioda 
EST

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Nuno Nunes toma posse 
sexta-feira como novo director
da Escola Superior de Tecnologia

Eleito na reunião do conselho de re-
presentantes da Escola Superior de 
Tecnologia de Setúbal do Instituto 
Politécnico de Setúbal (ESTSetúbal/
IPS), no dia 15 de Julho, Nuno Nunes 
toma posse na próxima sexta-feira 
como o novo director do estabele-
cimento de ensino superior, em ce-
rimónia restrita, agendada para as 
10h00 no auditório da escola. 

O docente, “doutorado em Enge-
nharia Mecânica e professor adjunto 
do Departamento de Engenharia Me-
cânica desde 1989”, vinha já desem-
penhando “as funções de subdirector 
da ESTSetúbal/IPS”, refere a institui-
ção em comunicado. Agora, enquan-
to director, “Nuno Nunes pretende 
pôr no terreno um programa de acção 
assente em três grandes eixos estra-
tégicos. No que toca ao eixo Ensino 
e Aprendizagem, considera ser a 
essência da missão da ESTSetúbal/
IPS, prometendo ter especial aten-
ção a questões como o abandono e 

Nuno Nunes integra o quadro de docentes do IPS  desde 1989

DR

o insucesso escolar”. Defende, ainda, 
de acordo com a mesma nota, “que o 
contexto de pandemia deve obrigar 
a uma reflexão profunda em torno 
da oferta formativa e sobretudo das 
metodologias pedagógicas usadas, 
o que poderá conduzir a mudanças 
de hábitos e processos”.

Os outros dois eixos pelos quais se 
vai reger são os da “Investigação e da 
Internacionalização, preconizando 
uma escola aberta ao exterior e em 
permanente interacção com outras 
instituições, associações e empresas, 
à escala regional, nacional e interna-
cional, numa lógica de contributo 

para a resolução de problemas da 
sociedade”.

Enquanto docente do estabeleci-
mento de ensino, Nuno Nunes tem 
leccionado nos últimos anos “várias 
unidades curriculares da área da En-
genharia Mecânica, nomeadamente 
Mecânica, Fundamentos de Aero-
náutica, Vibrações e Ruído e Poluição 
Sonora, tendo exercido igualmente 
várias funções de gestão na escola 
que agora passa a dirigir”. 

Também nesta cerimónia “serão 
igualmente empossados como subdi-
rectores da ESTSetúbal/IPS os docen-
tes Luísa Caeiro e Sérgio Fernandes”. 

NO CONCELHO

Intervenções 
da autarquia 
beneficiam 
diversos 
arruamentos

A Câmara Municipal de Setúbal tem 
vindo a colocar em prática a benefi-
ciação de diversos arruamentos do 
concelho, com o objectivo de dotar 
os espaços de melhores condições 
para a população. Na Aldeia Rica, em 
Vila Nogueira de Azeitão, a autarquia 
tem “em curso uma operação desti-
nada à melhoria de infra-estruturas 
de distribuição de água e de drena-
gem de águas residuais domésticas 
e pluviais”, num investimento total 
no valor de 194 mil e 535 euros, re-
fere o município em comunicado. 
A empreitada, que tem “conclusão 
prevista para Novembro”, “incide em 
vários arruamentos, concretamente 
nas ruas Professor Armando Cyrillo 
Soares, de Aldeia Rica, José Augus-
to Coelho e Frei Agostinho da Cruz, 
assim como no Beco de Aldeia Rica”. 

Os trabalhos incluem “a construção 
de uma rede separativa, a execução 
de órgãos de recolha de águas plu-
viais, posteriormente encaminhados 
para o colector de descarga na linha 
de água que atravessa a Quinta dos 
Fóios, e a renovação das condutas 
existentes, com a instalação de cer-
ca de um milhar de metros lineares 
de novas infra-estruturas subterrâ-
neas”. “No caso das infra-estruturas 
para drenagem de águas residuais 
domésticas, vai ser criada uma rede 
de colectores com cerca de 735 me-
tros lineares”, lê-se na mesma nota. 

Por sua vez, na Estrada Municipal 
536-1, também conhecida por Es-
trada do Vale da Rosa, em Setúbal, a 
Câmara Municipal tem em curso “uma 
obra de repavimentação, destinada a 
melhorar as condições de segurança 
e circulação rodoviária”. Os trabalhos, 
iniciados no dia 17 de Julho, incluem 
“operações de fresagem, a limpeza do 
pavimento e a colocação de um novo 
pavimento betuminoso”. “A repavi-
mentação deste troço da constitui a 
última fase de uma operação de rea-
bilitação urbana realizada naquela 
via, com vista à criação de melhores 
condições de segurança e de circula-
ção rodoviária e pedonal”, acrescenta 
o município.

Maria Carolina Coelho

BREVES

A Bandeira Azul foi hasteada 
pela 12.ª vez consecutiva na 
Praia da Figueirinha, na Serra 
da Arrábida, na manhã da 
passada segunda-feira, “numa 
cerimónia que incluiu o içar das 
bandeiras de Praia Acessível 
e de Ouro”, revela a autarquia 
em comunicado. No local 
marcou presença a presidente 
da Câmara Municipal de 
Setúbal, Maria das Dores 
Meira, onde afirmou que “estes 
galardões são prestigiantes”.

A Junta de Freguesia de 
Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra 
recolheu, numa acção de recolha 
e limpeza de monos no passado 
sábado, cerca de 4 710 quilos 
de resíduos na zona da Quinta 
da Amizade, posteriormente 
entregues à empresa Amarsul. 
De acordo com a Junta de 
Freguesia, “todos os lugares 
foram fotografados com o antes 
e depois e ilustram bem que na 
maioria dos casos não se tratam 
apenas de monos”. 

Os trabalhos de requalificação 
em curso no ginásio da Escola 
Básica das Areias, executados 
pela Junta de Freguesia de São 
Sebastião, terminaram esta 
semana. A intervenção, que 
durou um mês, “vai permitir 
beneficiar o conforto da 
comunidade educativa, assim 
como simplificar a limpeza 
do equipamento”, refere a 
Junta de Freguesia em nota de 
imprensa. 

PELA 12.ª VEZ
Figueirinha 
recebe
Bandeira Azul

GÂMBIA 
Recolhidos 
4 710 quilos 
de resíduos

NO GINÁSIO
Terminada 
empreitada na 
Escola das Areias 

As candidaturas à primeira 
fase do Concurso Nacional de 
Acesso ao Ensino Superior 
decorrem este ano entre os 
dias 07 e 23 de Agosto e, para o 
efeito, o Instituto Politécnico 
de Setúbal (IPS) vai abrir um 
total de 1 210 vagas aos futuros 
alunos interessados.

Desta forma, “o IPS avança 
para 2020/2021 com o mesmo 
número de lugares disponíveis 
que no ano lectivo anterior, em 
consonância com as orientações 
do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior no 
que toca à fixação de vagas por 

Primeira fase Instituição abre 1 210 vagas no 
Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 

parte das instituições de ensino 
superior públicas, tendo em 
vista um acesso mais inclusivo”, 
refere o estabelecimento de 
ensino em comunicado. 

Entre a oferta formativa 
disponível, registou-se “um 
aumento no número de lugares 
a concurso para a licenciatura 
em Educação Básica, na Escola 
Superior de Educação, que sobe 
de 45 para 50 vagas”. Já nas 
“áreas consideradas estratégias, 
a instituição mantém intacta a 
sua aposta, com uma oferta de 
262 vagas, distribuídas por cinco 
licenciaturas”.Candidaturas de 7 a 23 de Agosto
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MoitaA Junta de Freguesia da Moita 
deu início, no final da última 
semana, a um ciclo de visitas 
às colectividades da vila, 
para “ouvir as preocupações 
e dificuldades provocadas 
pela situação que se vive 
actualmente”, devido à 

Junta de freguesia inicia 
ciclo de visitas 
às colectividades

pandemia Covid-19. Na 
altura, os autarcas moitenses 
aproveitaram para visitar  a 
Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Moita, a 
Sociedade Filarmónica Capricho 
Moitense, bem como a Sociedade 
Filarmónica Estrela Moitense. 

Luís Geirinhas

Município aguarda que 
instituição se pronuncie 
para iniciar operação na 
freguesia

INTERVENÇÃO EM ALHOS VEDROS

Câmara sem resposta da APA para avançar 
com desassoreamento da zona da Caldeira

A Câmara da Moita continua à espera 
de uma resposta por parte da Agên-
cia Portuguesa de Ambiente (APA), 
para poder avançar com uma inter-
venção na área ribeirinha da Caldeira 
de Alhos Vedros, junto ao Largo do 
Descarregador. Todavia, após uma 
primeira posição negativa por par-
te daquela instituição, em relação à 
proposta apresentada pelo municí-
pio, a câmara ainda não obteve uma 
segunda decisão para desbloquear e 
solucionar uma questão que tem de 
estar resolvida até ao final deste mês.

De acordo com declarações profe-
ridas pelo presidente Rui Garcia, a in-
tervenção possui “várias componen-
tes” e tem por objectivo “a resolução 
de problemas de funcionamento das 
lagoas existentes no interior do Par-
que das Salinas, a reabilitação da zona 
da Caldeira do Moinho, com a sua lim-
peza e consolidação das margens”, 
estando previsto consertar “a zona 
da porta de água”, com uma segunda 
intervenção de “desassoreamento de 
um troço do canal de aproximação 
ao cais”.

Naquele local, o autarca moitense 
explicou que está ainda contemplada 

Além do desassoreamento está prevista a construção de um passadiço, para ligar a via pedonal e ciclável

DR

tamos a fazer um ‘pressing’, porque 
temos até ao final deste mês para 
decidir estas aprovações e para que 
os projectos possam avançar”, mas 
este “é o prazo limite que temos”, 
adiantou à vereação, no decorrer da 
última reunião camarária.

O assunto voltou a ser debatido 
durante uma reunião extraordinária 
realizada esta terça-feira pelo exe-
cutivo, no entanto, sem que tenham 
se registado quaisquer “novidades”, 
revelou fonte daquela câmara mu-
nicipal. “Estamos a fazer todos os 

esforços para obter a aprovação”, 
destacou Rui Garcia.

Recorde-se que o projecto inclui 
a reabilitação do aterro existente na 
zona de sapal, do acesso ao moinho 
de maré que contorna a respectiva 
caldeira, assim como a melhoria das 
condições de circulação de água dos 
lagos do Parque das Salinas e a me-
lhoria do comportamento das valas 
de drenagem, existentes nos lados 
sul e oeste daquele parque munici-
pal, com soluções de correcção do 
comportamento hidráulico.

O Comando Territorial de Setúbal, 
através do Núcleo de Investigação 
Criminal (NIC) do Montijo, deteve 
na Moita um jovem de 19 anos, por 
tráfico e cultivo de estupefacientes. 
A acção contou ainda com o reforço 
de militares da Secção de Prevenção 
Criminal e Policiamento Comunitário 

COMANDO TERRITORIAL

GNR detém jovem por tráfico e cultivo de cannabis

(SPC) do Destacamento Territorial 
de Montijo.

Esta detenção surge no decurso 
de uma investigação, “que durou 
cerca de um mês”, informa o co-
mando em comunicado. Durante a 
investigação os militares apuraram 
que o suspeito tinha na varanda da 

sua residência duas plantas de can-
nabis, “que cultivava diariamente”.

A operação culminou com uma bus-
ca domiciliária durante a qual foram 
apreendidas duas plantas de cannabis; 
17 gramas de sementes de cannabis; 
um germinador de sementes; um te-
lemóvel e vários sacos de acondicio-

namento de produto estupefaciente.
Segundo o Comando Territorial de 

Setúbal informa, o suspeito tem “an-
tecedentes criminais pelos crimes de 
violência doméstica, ofensas à inte-
gridade físicas e injurias”, tendo sido 
constituído arguido e os factos reme-
tidos ao Ministério Público da Moita.

GAIO-ROSÁRIO

Reparação 
de fogareiros 
junto à praia 
fluvial

Com a chegada do mês de Agosto, 
a Praia Fluvial do Rosário prepara-se 
para receber mais munícipes e popula-
ção de outras zonas da região, prontos 
a partirem à descoberta daquela zona 
ribeirinha do concelho da Moita, on-
de podem usufruir de alguns equipa-
mentos ali existentes e de uma zona 
verde, para a realização de pequenos 
convívios à beira-Tejo.

Este ano, a Junta de Freguesia do 
Gaio-Rosário decidiu ainda proceder 
à reparação da zona dos fogareiros, 
situada naquela praia, junto ao Parque 
de Merendas, para melhorar os servi-
ços prestados aos visitantes, apesar 
do momento de pandemia que con-
tinua a assolar o país e que obriga que 
todos respeitem as recomendações da 
Direcção-Geral de Saúde, sobretudo 
em período de férias.

Ali perto, foram colocadas no passa-
do mês de Maio, seis estruturas, com 
informações em português e inglês, 
que integram o percurso interpre-
tativo entre a vila da Moita e aquela 
freguesia, onde está patente a expo-
sição do Sítio das Marinhas – Centro 
de Interpretação Ambiental, que está 
novamente aberta ao público, desde 
27 de Junho, todas as sextas-feiras e 
sábados de cada mês, entre as 9 horas 
e as 12h30.

Entretanto, para 2 de Agosto, está 
também programada uma concentra-
ção para a realização de uma Regata 
de Canoas e Catraios, que promete 
animar os veraneantes, isto depois 
do município moitense ter voltado 
a proporcionar a toda a população – 
crianças, jovens e adultos –, a opor-
tunidade de experienciar, de forma 
gratuita, a prática desta modalidade 
naquela praia fluvial.  L.G.

“a construção de um passadiço que 
permita a ligação entre a via pedonal 
e ciclável”, que actualmente termina 
junto ao Forno da Cal, frente ao moi-
nho, que possibilite “ligar o cais a pé 
até à área do largo” ali existente.

“Falta-nos a aprovação da APA, que 
recusou a solução apresentada pela 
autarquia relativa ao desassoreamen-
to”, informou, para que o município 
possa dar continuidade ao processo. 
“Apresentámos uma alternativa que, 
até ao momento, nem sequer obteve 
qualquer resposta”, sublinhou. “Es-
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Moita

Luís Geirinhas

Com recurso a materiais 
naturais, o evento
conta com utilização
de vários instrumentos

GAIO-ROSÁRIO

Parque das Canoas acolhe 
espectáculo “Hárvore”

Integrado na 25ª edição do Fes-
tival Sementes – Mostra Interna-
cional de Artes para o Pequeno 
Público e no programa Cultura em 
Movimento, o Parque das Canoas, 
situado na freguesia do Gaio-Ro-
sário, recebe no próximo dia 1, a 
partir das 19 horas, o espectáculo 
“Hárvore”, criado e interpretado 
por Fernando Mota.

Dirigido a maiores de três anos, 
“Hárvore” é o espectáculo que 
marca o início de uma pesquisa 
à volta de objectos sonoros e 
instrumentos musicais experi-
mentais, criados por árvores e 
outros materiais naturais. A par-
tir do instrumento que o artista 
concebeu no ano passado para o 
projecto “Sahar”, da Fundação Ca-
louste Gulbenkian, serão criados 
“novos objectos utilizando vários 
carvalhos cortados em limpeza de 
terrenos na Serra de Montemuro”.

Com esses instrumentos e com 
recurso a outros materiais tais 
como ramos, pedras, areia e água Gaio-Rosário recebe espectáculo no dia 1 de Agosto a partir das 19h00

DR

BREVES

As Festas em Honra de Nossa 
Senhora da Boa Viagem, 
que se realizam anualmente 
na Moita, durante o mês de 
Setembro, foram consideradas 
“um dos EcoEventos que se 
destacaram pela quantidade 
de resíduos encaminhados 
para reciclagem e pelo 
compromisso demonstrado de 
responsabilidade ambiental”, 
anunciou o município. Neste 
âmbito, também o “Sol da 
Caparica Festival” e o 25º Super 
Bock Super Rock, receberam as 
outras duas primeiras posições.

A Companhia de Dança de 
Matosinhos apresenta a 2 de 
Agosto, em Alhos Vedros, na 
Praceta Almada Negreiros, 
situada no Bairro Gouveia, o 
espectáculo “Um Bailarina 
Espec(ta)cular”, com direcção 
de Manuel Tur. Dirigido ao 
público em geral, o texto de 
Luísa Guimarães integra-se na 
25ª edição do Festival Sementes 
– Mostra Internacional de 
Artes para o Pequeno Público 
e no programa “Cultura em 
Movimento 2020”.

AMARSUL
Festas da Moita 
no Top 3 dos 
EcoEventos

DANÇA
Espectáculo 
anima praceta do 
Bairro Gouveia

“criámos um espectáculo multidis-
ciplinar que envolverá música, ar-
tes plásticas e movimento”, conta 
o actor. “Hárvore será um objecto 
telúrico, tão contemplativo quan-
to explosivo, uma partitura mu-
sical e performativa que mais do 
que sugerir paisagens, desenhará 
as energias nelas existentes”. Com 
produção e coordenação de Vio-
leta Mandillo, a iniciativa é orga-
nizada pela Câmara da Moita em 
conjunto com o Teatro Extremo, 
sendo Catarina Codea responsável 
pela operação técnica. A entrada 
é gratuita, contudo, com reserva 
obrigatória (933 003 654).

15 
Euros

Não perca, compre já!

COMPRE 
NAS NOSSAS

INSTALAÇÕES E
NAS  PAPELARIAS

LIVRARIAS 
ADERENTES

PUBLICIDADE

Projecto marca 
início de uma 
pesquisa 
à volta de 
instrumentos 
musicais 
experimentais 
criados por 
árvores

DR

DR
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AlmadaManuel Sesma Sanz foi o 
vencedor do Grande Prémio 
Internacional de Jornalismo 
Carlos Porto, uma distinção 
entregue ao autor do melhor 
texto, ou conjunto de textos, 
publicados na imprensa 
portuguesa e estrangeira sobre o 

Prémio de Jornalismo 
Carlos Porto distingue 
Manuel Sesma Sanz

Festival de Almada.
Dividido em três categorias, para 
além do Grande Prémio, o júri da 
36.ª edição do Festival atribuiu 
o Prémio Imprensa Generalista 
a Joaquim Paulo Nogueira e o 
Prémio Imprensa Especializada a 
Dana Rufolo.

Humberto Lameiras

O festival regressa 
ao Parque  Urbano 
da Costa da Caparica 
e mantém-se fiel à 
lusofonia e seus ritmos

PRIMEIROS NOMES DO CARTAZ ANUNCIADOS EM BREVE

Sol da Caparica volta em 
2021 de 12 a 15 de Agosto

O Sol da Caparica, que já entrou no 
calendário dos festivais de música 
no País, mas com a particularidade 
de ser 100% em português, vai ter 
de falhar este Verão, devido à condi-
ção pandémica, mas já tem regresso 
marcado para o ano.

Para 2021, de 12 a 15 de Agosto, es-
tá já marcada a sétima edição do fes-
tival O Sol da Caparica, que voltará a 
trazer ao Parque Urbano da Costa da 
Caparica quatro dias de muita festa, e 
vai manter a sua característica da “lu-
sofonia, e seus ritmos, como grande 
estrela do programa”, avança o Gru-
po Chiado, promotor do festival, em 
parceria com a Câmara de Almada.

O que fica por adiantar são nomes 
do cartaz. Aliás, nem mesmo para a 
edição que estava prevista para este 
ano foram revelados os artistas que 
iriam actuar nos dois palcos do recinto. 

Embora em Março ainda houvesse 
a esperança de que a Direcção-Geral 

Em 2019, o festival recebeu 81 mil pessoas no Parque Urbano da Costa da Caparica 

GONÇALO SILVA

tristeza, estamos conscientes de que 
esta é a melhor decisão. O sonho da 
7.ª edição, do festival que traz o Sol 
e a Caparica no nome, continua nos 
dias 12, 13, 14 e 15 de Agosto de 2021, 
com a certeza de que será incrivel-
mente memorável para os milhares 
de portugueses que desde sempre 
rumaram à localidade almadense 
para cruzar o cenário perfeito em 

dias de muito calor, praia e música”. 
Segundo a organização, os primeiros 
nomes que vão compor o programa 
serão apresentados em breve, sendo 
que os bilhetes vão estar à venda a 
partir do próximo dia 12 de Agosto.

No festival de 2019, nos três pri-
meiros dias o Parque Urbano da Cos-
ta da Caparica juntou mais de 81 mil 
pessoas.

O Jardim de Infância da Sobreda, no 
Alto do Índio, vai ser ampliado para 
duplicar o número de salas de activi-
dades, que passam a ser mais três, 
portanto um total de seis, e aumentar 
a capacidade de 62 para 150 crianças, 
a partir dos três anos de idade.

O lançamento desta empreitada 
de obra pública foi aprovada na últi-
ma reunião de Câmara, e contempla, 
pinturas gerais de paredes exteriores 
de todo o edifício, pinturas pontuais 

OBRAS PÚBLICAS
Jardim de Infância da Sobreda aumenta espaços para receber 150 crianças 

interiores nas salas intervencionadas, 
demolição do edifício onde se locali-
zava o antigo ginásio e o alargamento 
da passagem entre a sala de aula e 
biblioteca por forma a criar uma sala 
de actividades única.

O plano de obras descreve, entre 
outras obras de arranjos exteriores, 
ainda a transformação de arrecada-
ção em duas áreas técnicas inde-
pendentes, demolição de janelas 
na antiga sala dos professores para 

criar comunicação com novo edifício, 
refeitório e o encerramento parcial 
de arcadas exteriores com vãos de 
alumínio, permitindo acessibilidade 
ao edifício das novas salas de activi-
dades.

Para além das três novas salas 
de actividades, vão ser construídas 
instalações sanitárias para crianças, 
zona de recepção de pais e crianças, 
áreas técnicas e recreio exterior co-
berto com acesso directo ao recreio 

exterior superior. No edifício tanto 
para a entrada como recepção, foi 
pensado o acesso a crianças com 
mobilidade.

No refeitório, a ficar instalado no 
edifício novo, haverá uma sala de re-
feições, com zona de empratamento 
e recreio exterior coberto com acesso 
directo ao recreio exterior superior. 
Este edifício comunica com o edifício 
já existente através da antiga sala dos 
professores.

REORGANIZAÇÃO

Atendimento 
Covid-19 
passa para 
o Laranjeiro

A partir de hoje, a área dedicada para 
avaliação e tratamento de doentes Co-
vid-19 vai passar a funcionar no edifício 
do antigo centro de saúde instalado 
na Rua Luís de Camões, no Laranjeiro, 
em Almada.

Esta medida vem no seguimento da 
organização dos serviços do Agrupa-
mento de Centros de Saúde (ACES) 
Almada-Seixal face à pandemia, e em 
função do actual contexto epidemio-
lógico. A Área Dedicada à Covid-19 
(ADC), para avaliação e tratamento de 
doentes, vai responder à população 
dos concelhos de Almada e Seixal nos 
dias úteis, entre as 13h00 e as 20h00, 
e aos fins de semana e feriados, entre 
as 11h00 e as 18h00.

As duas ADC em funcionamento 
desde 26 de Março, uma na Unidade 
do Pragal, em Almada, e outra na Uni-
dade da Torre, Seixal, serão desconti-
nuadas, regressando as respectivas 
unidades funcionais a estes edifícios.

Podem aceder à Área Dedicada à 
COVID-19 os utentes, preferencial-
mente, encaminhados pelo Serviço 
SNS 24 e Unidades de Saúde, sendo 
que também serão observados se se 
deslocarem sem referenciação.

Este serviço só vai atender utentes 
com sintomas suspeitos de Covid-19, 
sendo que estes devem contactar as 
suas unidades por telemóvel ou email. 
De acordo com a Direcção do ACES 
Almada-Seixal, para os utentes que 
se desloquem às unidades de saúde 
é recomendado, preferencialmente, o 
uso de máscara cirúrgica. Repete ainda 
que quem tiver tosse, febre ou falta 
de ar deve ligar para a linha Saúde 24 
(808 24 24 24) ou para a sua Unidade 
de Saúde.

da Saúde liberasse a realização de 
festivais, “infelizmente, a notícia que 
mais temíamos acabou por se tornar 
real: foi aprovada na especialidade a 
proposta de Lei do Governo Portu-
guês que determina a proibição da 
realização de grandes eventos até 
30 de Setembro de 2020”, lembra a 
organização. A isto acrescenta, em co-
municado, que “apesar da profunda 
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Gosto de acreditar que o mo-
mento que temos vivido, 
nos abanou. Nos fez, e nos 
faz refletir. Nos fez, e nos 

faz ganhar uma maior consciência. 
Nos fez, e nos faz querer a mudan-
ça. Passámos, nos últimos meses, 
por vários estádios e fomos tendo 
a perceção (apesar das vítimas) de 
que a coisa não estaria a correr mal. 
Tivemos receio do desconfinamen-
to, mas lá fomos desconfinando. Uns 
desconfinaram de forma mais des-
temida que outros. Uns ignoraram 
o bicho, e acharam-se capazes de o 
enfrentar, colocando outros em risco. 
Uns perderam pessoas queridas. Ou-
tros perderam o emprego, e outros 
perderam rendimento e ficaram, de 
novo, aflitos.

Muito mudou na forma como nos 
habituámos a viver. E isto não é, ne-
cessariamente, mau. Nem tudo esta-
ria certo. Nem tudo estará certo, na 
forma como, ainda, vivemos. O fre-
nesim dos dias torna difícil o exercício 
da reflexão. Mas é importante que a 
façamos. A reflexão conduz à tomada 
de consciência. E esta, opera a mu-
dança. Sermos capazes de abandonar 
hábitos enraizados que, lá atrás, fa-
ziam sentido, e que nos dias de hoje, 
já não fazem. Não encolhermos os 
ombros. Mais pandemias virão se não 
contribuirmos, à nossa medida, para 
o combate às alterações climáticas 
que, certamente, nada de bom trarão 
às próximas gerações. Deixemos de 
pensar que há tempo. Está à vista de 
todos que não há. 

Muito se tem falado da necessi-
dade de mudarmos o modo como 
nos deslocamos, evitando o uso ex-
cessivo, e muitas vezes desnecessá-
rio, que fazemos do automóvel, de 
evitarmos o consumo de plástico e 
de outros materiais nefastos para o 
ambiente, de reciclarmos, de pou-
parmos recursos escassos, de não 
fazermos do chão um cinzeiro ou 
um caixote do lixo. Porém, nada se 
consegue sem uma verdadeira toma-
da de consciência. Então, o primeiro 
passo é esse mesmo. E, de seguida, 
tornarmo-nos agentes de mudan-
ça. Percebermos, por exemplo, que 
o espaço público não pode ser um 
depósito de máscaras que, pura e 
simplesmente, se atiram para o chão 
sem a mais pequena consciência da 
gravidade do gesto. 

Em jeito de reflexão

OPINIÃO

Carla Cisa

A forma como nos alimentamos, e 
o desperdício que produzimos, têm 
um forte impacto no aquecimento 
global do planeta. Precisamos de 
consumir tanta carne? Sabemos 
hoje que não. Sabemos hoje que o 
consumo excessivo de carne tem 
um impacto negativo nas altera-
ções climáticas. Tendo consciência 
de que estamos a contribuir para a 
destruição do planeta, somos ou não 
capazes de perceber que a felicidade 
não está, certamente, no consumo de 
muitos nacos de carne? Temos, ou 
não, consciência das consequências 
do nosso desperdício alimentar na 
produção de gases de efeito de estu-
fa (cerca de 10%)? E o consumismo 
desmedido a que nos habituámos? 
Necessitamos mesmo de tudo o que 
compramos? 

Por último, sermos capazes de nos 
colocarmos ao lado das causas que, 
realmente, importam por defende-
rem direitos humanos que, não raras 
vezes, são violados, tornando vidas 
de outros num verdadeiro inferno. 

Evoluirmos é, também, darmos um 
passo em frente naquilo que coloca-
mos como prioritário nas nossas vi-
das, para sermos felizes. Evoluirmos 
é sermos capazes de colocarmos a 
vida em perspetiva.

Directora-geral da WeMob

A educação em Almada: 
prioridades 
e perspectivas
Não é demais sublinhar a importância 
da requalificação da rede de educação 
pré-escolar no concelho de Almada, 
no sentido de aumentar a resposta 
da rede pública. O aumento das salas 
para o pré-escolar foi um esforço que o 
município fez com sucesso assinalável, 
quer através da construção de edifí-
cios escolares para o 1.º ciclo como 
para os jardins-de-infância. Refira-se 
o programa nos últimos mandatos de 
Maria Emília de Sousa, continuado no 
mandato de Joaquim Judas, com a 
construção da Escola Básica de Santa 
Maria, na Charneca da Caparica. 
Em reunião da autarquia foi aprova-
do o lançamento de concurso pú-
blico para a beneficiação do jardim-
-de-infância da Sobreda, a funcionar 
numa antiga vivenda, onde permitiu 
alcançar o funcionamento de todas 
as salas em regime normal, concen-
trando na vivenda do Alto do Índio as 
salas de pré-escolar.  A propósito de 
prioridades de investimento na rede 
do pré-escolar, refira-se a importância 
de lançamento do novo jardim-de-
-infância do Pragal, com quatro salas, 
e o descongestionamento da Escola 
Básica n.º1 do Pragal, que funciona 
com todas as salas em regime duplo.  
Elencando estas prioridades, prefigu-
ra-se como essencial ampliar a rede 
da educação pré-escolar e do 1.º ci-
clo noutras zonas, concluir a obra em 
curso na Escola Maria Rosa Colaço e 
preparar o lançamento de novas es-
cola básicas com jardim-de-infância. 
Almada deve recuperar o ritmo de 
construção que vinha sendo seguido 
nos últimos mandatos. Almada preci-
sa. E merece.
António Matos, vereador da CDU 
na Câmara Municipal de Almada

CARTAS 
DO LEITOR

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.

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

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

E o consumismo 
desmedido 

a que nos 
habituámos? 

Necessitamos 
mesmo de 
tudo o que 

compramos? 
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Bloco Clínico

ANUNCIE NO SEU 
DIÁRIO DA REGIÃO

Classificados

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

          Precisa-se
Empregado/a de mesa

para Restaurante
na Praia em Setúbal

tlm 969 272 368

          Vende-se
Sofá de abrir e fechar 

novo, preço 60,00€
Contacto 916 725 247
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Região

PS acusa autarquias CDU de ‘bloquearem’ 
remoção de amianto nas escolas do Estado 
mas autarcas comunistas afirmam ser mentira

A Federação Distrital de Setúbal do 
PS acusou as autarquias de gestão co-
munista de se “recusarem” a assinar o 
acordo com o Ministério da Educação 
para a remoção de amianto em es-
colas e despertou, ontem, a reacção 
irritada das câmaras de Setúbal, Pal-
mela e Sesimbra. 

“Pura mentira” foi a expressão usa-
da pelo vereador Ricardo Oliveira, 
responsável pelo pelouro da Educa-
ção da Câmara de Setúbal, sobre o 
comunicado do PS. “Mentiroso e in-
digno” afirma o presidente da Câmara 
de Palmela, Álvaro Amaro.

O comunicado socialista veio na se-
quência da assinatura, na terça-feira, 
do Acordo de Colaboração, entre o 
Governo e 30 municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa, região do 
Alentejo e Algarve, para a remoção 
de amianto dos edifícios escolares. O 
documento foi assinado no Barreiro, 
pelo presidente socialista desta au-
tarquia, Frederico Rosa, e a também 
socialista presidente da Câmara de 
Almada, Inês de Medeiros. Faltaram 
os eleitos das autarquias de gestão 
comunista da região. 

Para a Federação PS, liderada por 
António Mendes, foi o suficiente para 
afirmar que, no distrito, há escolas, 
do 2.º e 3.º Ciclo e Secundárias que 
“vão continuar com amianto devido 
à recusa de assinatura do acordo com 
o Ministério da Educação por parte 
das câmaras municipais de Grândola, 
Moita, Palmela, Santiago do Cacém, 
Sesimbra e Setúbal.

Ora Setúbal, Palmela e Sesimbra 
(esta última em comunicado emitido 

Humberto Lameiras

Setúbal, Palmela, e 
Sesimbra garantem 
avançar com remoção 
do amianto nas escolas, 
mas contestam 
financiamento 

FEDERAÇÃO SOCIALISTA IRRITA COMUNISTAS

DR

na tarde de ontem) garantem que, 
apesar destas obras serem da “res-
ponsabilidade do Governo”, estão 
prontas para “assinarem o protocolo”. 
O presidente Álvaro Amaro, afirma 
que disso mesmo deu conhecimento 
à secretaria de Estado da Educação, e 
se não esteve no Barreiro foi porque 
se recusou a estar presente num “bei-
ja-mão” ao Governo. “Por isso, agora, 
o ataque feroz do PS”.     

Diz o presidente que Palmela 
aguarda que cheguem os docu-
mentos do protocolo “para serem 
assinados”, mas “não iriamos àquela 
cerimónia de propaganda do Gover-
no que conta com os municípios para 
serem os seus empreiteiros”.

A mesma razão alega o vereador 
Ricardo Oliveira. “Informei o Delega-
do Regional de Educação de Lisboa e 
Vale do Tejo que a Câmara de Setúbal 
não iria estar presente na cerimónia 
de assinatura dos acordos de coope-
ração porque entendemos não parti-
cipar numa iniciativa de pura propa-
ganda em que o Governo ia anunciar 
uma iniciativa em que são as câmaras 
municipais a assumir as obras”.

Com a Câmara de Sesimbra, pre-
sidida pelo comunista Francisco de 
Jesus, a referir em comunicado, que 
“tem intenção de avançar para esta 
operação de retirada de amianto nas 
escolas do Ministério da Educação. 
O que já foi transmitido”, as reticên-

cias vão para o financiamento total 
da mesma. Ou seja, a autarquia “não 
pode fazer [as obras de remoção do 
amianto] sem garantia de um finan-
ciamento total, que de momento não 
existe, ou de soluções para o caso de 
ser necessária a deslocalização de sa-
las de aula durante as obras”. E sobre 
isto está a preparar um documento 
para enviar ao Ministério.

Uma questão também levantada 
pelo presidente Álvaro Amaro e pelo 
vereador Ricardo Oliveira que des-
mentem o comunicado da Federação 
PS quando este refere que, com uma 
cobertura a “100% dos custos, as par-
cerias com os municípios viabilizam 
a agilização dos procedimentos sem 

qualquer encargo para as autarquias”.
Ambos contestam e dizem que os 

valores são “desfasados da realida-
de”, pelo que exigem ser melhor es-
clarecidos pelo Governo. “O progra-
ma não assegura o financiamento a 
100%, ao contrário do que o Governo 
afirma”, diz Ricardo Oliveira. “O acor-
do de cooperação diz que não sai nem 
um cêntimo do Orçamento de Esta-
do - vindo a verba de fundos comu-
nitários -  e que o financiamento da 
remoção do amianto vai até máximo 
de 55 euros o metro quadrado. Isto é 
um valor bastante abaixo da realida-
de”. Pelas suas contas, as autarquias 
vão acabar por ter responsabilidade 
financeira, mas no caso da Câmara de 
Setúbal, “vamos assumir a obra por 
ser uma questão de saúde pública”. 
Pelas mesmas razões, Álvaro Amaro 
afirma: “vamos a jogo”.

Entretanto, ainda na tarde de 
ontem, a Direcção da Organização 
Regional de Setúbal do PCP enviou 
um comunicado às redacções onde 
refere que o Governo “não só não 
garante o financiamento integral 
da remoção do amianto, descarta 
responsabilidades sobre eventuais, 
e prováveis, custos adicionais que 
resultem designadamente de pro-
blemas estruturais das coberturas 
dos edifícios, que se revelem duran-
te as obras. Também todas as outras 
responsabilidades administrativas e 
financeiras naturalmente implicadas 
em empreitadas desta natureza são 
descarregadas nos municípios”.

Para a estrutura comunista, este 
anúncio do Governo é “uma ope-
ração de marketing político” e um 
caso “descarado de tentativa abu-
siva de transferência de compe-
tências”. Mesmo assim, perante a 
“urgência” das obras de remoção e 
substituição de amianto nas escolas 
para “garantir que a escola pública 
é um lugar seguro e com as melho-
res condições de aprendizagem. Os 
eleitos autárquicos da CDU, mantém 
a postura de disponibilidade de tu-
do fazer para a retirada do amianto, 
num quadro claro relativamente ao 
financiamento”.

Ministro da Educação garante financiamento a 100% e sem contrapartida por parte das autarquias 



A Câmara de Santiago do 
Cacém entregou material 
de protecção individual e 
de higienização de mãos 
às quatro corporações de 
bombeiros do concelho 
(Alvalade, Cercal do 
Alentejo, Santiago do Cacém 

e Santo André), no âmbito 
das medidas de apoio ao 
combate à Covid-19.
No total, foram entregues 
800 máscaras cirúrgicas, 
400 fatos de protecção 
individual, quatro mil pares 
de luvas cirúrgicas, 80 

óculos de protecção e 60 
litros de álcool-gel.
"Estas ofertas permitem 
contribuir para a proteção 
dos bombeiros durante 
a prestação de socorro 
à população", referiu a 
autarquia.
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Material de 
protecção para 
bombeiros de 
Santiago do Cacém

PUBLICIDADE

Para a maioria de nós, é sinónimo 
de descanso, de maior liberdade, de 
viajar e conhecer novos horizontes. 
Para muitos de nós, haverá pouca 
coisa melhor.

Contudo, para aqueles que trabalham 
ou conhecem de perto o movimento 
associativo em defesa dos animais, Ve-
rão é também sinónimo de aumento de 
abandono! Sabemos que esta prática 
lamentável ocorre durante todo o ano, 
mas nos meses de férias há um aumento 
exponencial pelos motivos que parecem 
transitar de ano para ano.

A Direcção-Geral de Alimentação 
e Veterinária (DGAV) não tem da-
dos concretos quanto ao número de 
animais que são abandonados em 
Portugal, embora refira no seu site 
que anualmente são cerca de trinta 
mil animais de companhia que dão 
entrada em centros oficiais de reco-
lha. Importa ainda referir que destes, 
apenas 35% voltam a ter uma família! 
As entidades de protecção animal ga-
rantem que nos últimos anos os casos 
de abandono continuam a aumentar, 
mesmo havendo, desde 2014, legisla-
ção que penaliza criminalmente este 
acto. Segundo informação veiculada 
na Comunicação Social, aumentou 
também o número de queixas apre-
sentadas à PSP e à GNR, não só por 
abandono mas também por maus-
-tratos, mas isso não parece demover 
quem os pratica.

Pessoalmente, não entendo quem 
o faz – e espero nunca entender - pois 
colocar em causa membros da família 
devido a meia dúzia de dias de férias 
parece-me no mínimo estranho. Os 
nossos animais são a mais fiel compa-
nhia que podemos ter, para o melhor 
e para o pior mantêm-se ao nosso la-
do...! Como é possível abdicar dessa 
dedicação, desse amor? Sabemos 
que o abandono traz sequelas incon-

O privilégio de “ter” 
um animal

OPINIÃO

Cristina Rodrigues 

Deputada e Enfermeiro

tornáveis. Como podemos sequer 
pensar em causar tanto mal a quem 
nos quer tanto bem? Ainda para mais 
quando, hoje em dia, temos diversas 
possibilidades de contornar a situação 
de forma a não haver danos para nin-
guém, à excepção de algumas crises 
de ansiedade e toneladas de saudades 
(sobretudo por parte dos humanos!) 
que rapidamente serão sanadas.

Uma delas é levar o animal connosco. 
Hoje em dia há inúmeras unidades ho-
teleiras que se dispõem a receber a to-
talidade da família, incluindo os mem-
bros de 4 patas. Uma outra opção passa 
por alugar uma casa ou apartamento, 
cujos proprietários sejam favoráveis à 
presença de animais.

Se julga ser preferível não levar o 
seu bichinho, pode sempre optar por 
colocá-lo em hotel. Também já existem 
muitas ofertas deste serviço um pou-
co por todo o país. Dentro desta lógica 
mas para animais mais territoriais há 
ainda quem se desloque a casa e cuide 
do animal no conforto do seu lar.

Numa óptica de maior poupança e 
proximidade, podemos sempre pedir 
apoio a alguém da nossa família ou do 
nosso círculo de amigos propondo que 
“hoje tratas tu dos meus, amanhã trato 
eu dos teus”. Claro que esta opção exige 
confiança adicional e não será a melhor 
para todos os casos. Há também quem 
se disponibilize a acolher os animais em 
sua casa e a tratá-los como seus.

Talvez este seja um tema que alguns 
considerem já gasto, mas para quem 
sente empatia e amor por estes Seres 
maravilhosos com quem partilhamos 
a vida, toda a sensibilização para o não 
abandono é necessária. “Ter” um ani-
mal não é um direito é um privilégio! 
Independentemente da altura do ano.

Boas férias!

O SEU ESTABELECIMENTO
ESTÁ ABERTO

ANÚNCIE AQUI
265 520 716

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

D. TERESA
PARAPSICÓLOGA - MÉDIA

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

Amor, Justiça

40 Anos de Experiência 
em Portugal

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

Pesadelo da descida três dias
depois da festa da permanência

Três dias depois de os setubalenses 
terem celebrado nas ruas de forma 
efusiva a permanência do Vitória FC 
na I Liga, os adeptos do clube foram 
ontem ao final do dia atordoados com 
o comunicado da Liga Portugal que 
determina que a equipa foi excluída 
de participar nas competições pro-
fissionais em 2020-21, época em que 
vai só poderá actuar no Campeonato 
de Portugal.

Apesar da decisão é passível de re-
curso para o Conselho de Justiça da 
Federação Portuguesa de Futebol, a 
verdade é que o organismo que rege 
o futebol profissional no país refere 
que o clube está impedido de se ins-
crever nas competições profissionais, 
depois de a Comissão de Auditoria 
da Liga Portuguesa de Futebol Pro-
fissional ter reprovado os processos 
de licenciamento.

“Pelo presente comunicado oficial, 
divulga-se que, aderindo ao parecer 
do Comissão de Auditoria, datado de 
28 de julho de 2020, decidiu-se não 
admitir a candidatura do sociedade 
desportivo Vitória FC, SAD, de partici-
par nos Competições Profissionais no 
época 2020-21, com os fundamentos 
aduzidos no parecer do Comissão de 
Auditoria, por incumprimento dos cri-
térios financeiros, infra identificados: 
Inexistência de dívidas a Sociedades 
Desportivas (ponto 8); Inexistência 
de dívidas a jogadores, treinadores 
e funcionários (9) e regularidade 
da situação contributiva perante a 
Autoridade Tributária (12)”, lê-se no 
comunicado.

O mesmo documento oficial, 
que também aponta estes e outros 
pontos ao Aves para o impedir de 
participar nas provas profissionais, 
acrescenta no ponto 3 referente ao 
Vitória o seguinte: “Consequente-

Ricardo Lopes Pereira

Sadinos têm três 
dias para recorrer 
da despromoção ao 
Campeonato de Portugal

LIGA COMUNICA QUE VITÓRIA NÃO CUMPRIU PRESSUPOSTOS DE LICENCIAMENTO

LUSA

garantias financeiras e para ter esse 
registo é necessário realizar uma 
AG, algo que não é possível devido 
ao contexto de pandemia. A escritu-
ra foi feita no registo como provisó-
ria, uma vez que tem de haver uma 
aceitação da doação dos terrenos em 
AG pelos sócios, que têm de aceitar 
receber o terreno que a CMS doou e 
ser feita uma autorização de modo a 
que o mesmo seja apresentado como 
garantia para a SAD.

Zequinha: “Agradeço todos os dias 
a Deus por jogar no meu Vitória”
Numa altura em que todos os esfor-
ços da direcção presidida por Paulo 
Gomes estão na resolução da questão 
da inscrição da equipa na I Liga, o dos-
sier treinador e os temas relacionados 
com as contratações e renovações de 
contratos foram relegados para se-
gundo plano. Ainda assim, ninguém 
em Setúbal esquece a conquista que 
a equipa fez em campo no domingo 
após vencer o Belenense SAD.

O setubalense Zequinha foi um 

Triunfo sobre o Belenenses SAD garantiu os pontos necessários para o Vitória ficar na I Liga

dessas pessoas e ontem, no seu Ins-
tagram, deixou, em jeito de balanço, 
uma mensagem sobre 2019/20. “Foi 
uma época atípica, onde tivemos de 
ser muito fortes para aguentar esta 
situação. Onde passámos por mo-
mentos muito complicados mas fe-
lizmente conseguimos ficar no lugar 
de onde o nosso Vitória pertence, que 
é a I Liga”, começou por escrever.

O extremo natural de Setúbal fez 
questão de agradecer a quem aju-
dou a atingir a meta. “Quero desde 
já agradecer a todos que nos ajuda-
ram esta época desde funcionários 
famílias que trabalham no Vitória seja 
na relva na rouparia na manutenção 
do nosso Bonfim, a todos os técnicos 
que passaram por cá a toda a estru-
tura do nosso clube a nossa massa 
de adeptos que são fantásticos que 
estão sempre sempre a apoiar-nos, a 
todos mesmo! Vocês são um orgulho 
uma inspiração”.

Os seus companheiros de balneá-
rio também não foram esquecidos. 
“Mas quero deixar uma palavra em 
especial aos meus colegas, ao meu 
grupo de trabalho, Obrigado minha 
família por terem ajudado com todas 
as forças que tinham para manter o 
meu clube na I Liga. Vocês foram um 
grupo fantástico, que nunca deitaram 
a toalha ao chão e sempre acredita-
ram que era possível. O futebol é pra 
homens de H grande, para guerreiros 
e vocês são isso e muito mais. Nunca 
tenham dúvidas disso, nunca duvi-
dem de vocês”.

Zequinha finalizou manifestando 
o desejo de terminar a carreira no 
emblema do seu coração. “Este clu-
be é o melhor do mundo e agradeço 
todos os dias a Deus por jogar no meu 
Vitória, clube do meu coração onde 
comecei com seis anos e pretendo 
terminar um dia. Esta camisola não é 
para um qualquer, não se usa só por 
usar. Esta camisola verde e branca, 
com o símbolo mais bonito do mun-
do, sente-se ao entrar em campo, ao 
ouvir as marchas do meu clube e po-
der ainda representá-lo arrepia-me 
sempre. O meu amor pelo Vitória vai 
além de qualquer coisa. O Vitória não 
é grande, é enorme”.

mente, excluir o Vitória FC, SAD do 
participação nas competições profis-
sionais na época desportiva 2020-21, 
e nos termos do n.º 4 do art.o 21.º do 
RC convidar o Portimonense, Fute-
bol SAD, a participar na competição 
do Liga NOS, cujos pressupostos de 
licenciamento cumpriu”.

Para o lugar do Aves, que assim 
também cai para o Campeonato de 
Portugal, foi convidado o Cova da 
Piedade (penúltimo classificado da 
II Liga) para ocupar o lugar dos nor-
tenhos, que terminaram na I Liga na 
última posição. “Sem prejuízo, infor-
ma-se que correrá, o partir de hoje, 
prazo poro apreciação das candidatu-
ras a apresentar para participação na 
LigaPro das sociedades desportivas 
do Cova da Piedade Caso Pia”.

Vitória anuncia recurso e afirma 
que razão está do seu lado
O Vitória reagiu em comunicado. “Na 
sequência do comunicado emitido 
pela Liga Portugal relativo ao chum-
bo da inscrição nas competições 

profissionais para a época 2020/21, 
o Vitória Futebol Clube vem por este 
meio comunicar que irá recorrer da 
decisão para o Conselho de Justiça da 
Federação Portuguesa de Futebol”, 
refere, acrescentando estar “ciente 
de que a razão está do seu lado, o 
Vitória Futebol Clube não baixará os 
braços e continuará a trabalhar ardua-
mente na tentativa de ver resolvido 
este processo”.

O clube informa que “durante o 
dia de amanhã (hoje) serão presta-
dos mais esclarecimentos sobre o 
caso”. O Setubalense apurou que na 
origem do imbróglio poderá estar a 
necessidade de os sócios do clube te-
rem de aceitar em Assembleia-Geral 
(AG) a doação de terrenos em Praias 
do Sado que a Câmara Municipal de 
Setúbal (CMS) doou ao clube no valor 
de 800 mil euros, após 15 de Julho 
após aprovação em reunião pública.

Para os sadinos, o que está em 
causa não é a falta de documentação. 
Para se ter a certidão de não dívida 
definitiva é necessário o registo das 
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orientada em termos técnicos 
pelo treinador João Domingues 
que tem à sua disposição os 
seguintes jogadores. Guarda-
Redes: Pedro Silva, João 
Lourenço, Gonçalo Malcata 
e Diogo Lobato Jogadores 
de campo: Sérgio Silva, Hugo 

Carmo, Raphael Fraga (ex-FC 
Barreirense), Octávio Alves, 
Samuel Noronha, André Faria 
(ex-Futsal Almada), Gugu, 
Diogo Ramos, Golho (ex-CD 
Cova Piedade), Miguel Noronha, 
Fabinho, Fábio Lemos, Hugo 
Sousa e André Sousa.

Clube 
Recreativo 
Piedense já 
tem o plantel 
completo

O Clube Recreativo Piedense, 
que está de regresso às 
competições nacionais de futsal, 
apresentou na sua página oficial 
o plantel para a temporada 
2020/21. A equipa, que vai 
disputar o Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão, continua a ser 

O Grupo Desportivo dos Pescadores 
da Costa de Caparica vai preparando 
sem pressa o seu plantel para a próxi-
ma época desportiva. Até ao momen-
to, a equipa caparicana conta com 21 
jogadores, quinze que transitam da 
época passada e seis reforços.

Para a baliza conta com três 
guarda-redes que já faziam parte do 
plantel, para o sector mais recuado 
surgem quatro novidades, para a zo-
na do meio campo surge um reforço 
e para o ataque vem um jogador que 

PESCADORES PREPARAM NOVA TEMPORADA

Equipa da Costa de Caparica já garantiu seis reforços

já vestiu as cores do clube caparicano.
Vamos conferir então as novidades 

já anunciadas pela equipa da Costa de 
Caparica que volta a competir na 1.ª 
Divisão da AF Setúbal: 

Pedras é defesa-central, tem 24 
anos, nas camadas jovens represen-
tou o Benfica, Ginásio de Corroios, 
Cova da Piedade, Almada, Belenen-
ses, como sénior jogou Eléctrico, 
Charneca de Caparica, Beira Mar 
de Almada e na época passada no 
Ginásio Figueirense (Guarda), no 

Campeonato de Portugal.
Diogo Pereira tem 20 anos, é tam-

bém defesa-central mas pode ser 
igualmente utilizado como médio 
defensivo. Jogou sempre nos Pes-
cadores à excepção da época passa-
da em que representou o Monte de 
Caparica.

Eduardo Chaves, 32 anos, já tam-
bém no sector mais recuado. O últi-
mo clube onde jogou foi no Charneca 
de Caparica em 2018/2019. Antes 
havia representado o Almada, Gran-

dolense e Trafaria. 
Rui Maurício com 35 anos é o jo-

gador mais experiente do plantel, na 
época passada jogava no Comércio 
Indústria, mas na sua carreira repre-
sentou também o O. Dragon, Sintren-
se, Pinhalnovense, Lobito, Atlético, C. 
Piedade, Libolo, Recreativo de Caála 
(Angola), Eléctrico e Pescadores. 

Diogo Tomé tem 21 anos, é médio, 
começou a jogar na AD Almada, de-
pois passou por Almada, Cova da 
Piedade e na época anterior Orien-

tal Dragon.
Gonçalo Dias, avançado de 21 anos, 

está de regresso à Costa de Capari-
ca. Chega do Monte de Caparica mas 
também representou o Charneca de 
Caparica, Pescadores, Pinhalnovense 
e Trafaria. 

No comando da equipa técnica 
continua Nuno Ferreira que tem João 
Carvalho, Tiago Nicolau, Pedro Ferrei-
ra, Francisco Sommer como adjuntos 
e Daniel Casaleiro como treinador de 
guarda-redes. J.P.

Desiludido com o futebol ponderou 
terminar a carreira mas reconsiderou 
Jogador que é uma 
referência do futebol 
distrital pensou em 
arrumar as botas 
mas como a pressão 
foi muita, resolveu 
continuar

DR

José Pina

Karadas, um dos jogadores mais 
temíveis do campeonato distrital 
de futebol e autêntico quebra-
cabeças para aqueles que jogam 
nos sectores mais recuados das 
suas equipas, vai prosseguir a sua 
carreira desportiva no Grandolense, 
o clube da sua terra.
Quando o campeonato foi 
suspenso por causa do covid-19, 
algo desiludido com algumas 
situações de que estava a ser alvo, 
chegou a anunciar a sua retirada 
do futebol. Mas com o decorrer 
do tempo foi amadurecendo a sua 
ideia e acabou por ceder aos muitos 
pedidos que teve, e resolveu 
continuar a fazer aquilo que mais 
gosta. 

pessoais, e tentar também escrever 
mais uma página bonita na história 
do clube. 
Que opinião tem sobre a criação 
da equipa sub-23?
Acho uma ideia fantástica, só tenho 
que dar os parabéns ao clube por 
essa iniciativa e à AF Setúbal pela 
ideia de criar um campeonato 
para que os miúdos que saem 
dos juniores não sintam tantas 
dificuldades em afirmar-se nos 
plantéis seniores. É óptimo para 
ganharem experiência e ritmo 
para que quando chegarem à 
equipa principal não sintam tantas 
dificuldades. Não é fácil um jovem 
de 18 anos apanhar jogadores 
já com larga experiência nestas 
andanças. 
Acredita que vai haver 
condições para a retoma das 
competições distritais?
Há que ter esperança e confiança 
nas pessoas que estão a trabalhar 
para que o campeonato regresse 
à sua normalidade. Sabemos que 
vai ser diferente do que estamos 
habituados, mas é a nossa realidade 
actual e temos de nos adaptar 
nunca esquecendo as medidas 
de protecção. Isto só vai passar se 
todos fizermos a nossa parte. 

Depois de tudo consumado e de ter 
sido divulgada a sua continuidade 
no Grandolense, o “Setubalense” 
falou com o jogador que completou 
31 anos no início deste mês de 
Julho.       

ENTREVISTA KARADAS CONTINUA NO GRANDOLENSE

Quando o campeonato foi 
suspenso manifestou a intenção 
de abandonar o futebol mas 
acabou por reconsiderar e afinal 
vai continuar. A que se ficou a 
dever a mudança de ideias? 
Os factores que me levaram a 
mudar de ideias passam pela 
forma inesperada como a época 
2019/2020 terminou, o apoio que 
muitos dos meus amigos e família 
me deram nesta fase mais difícil, 
a vontade de limpar a imagem 
que passei na última época, que 
nada tem a ver com a minha forma 
de estar no futebol e na vida, 
a confiança e vontade sempre 
demonstrada pelos sócios e pela 
direcção do Clube Recreativo O 
Grandolense em representar o 
clube, o amor ao clube da minha 
terra e sobretudo a vontade de me 
superar e mostrar que ainda não 
estou acabado para o futebol. 
Uma das razões que o levou a 
pensar na retirada foi o facto 
de se sentir injustiçado com 
algumas arbitragens face ao 
exagerado número de expulsões 
de que tinha sido alvo. Mantém 
esta ideia? 
Claro que sim. Mantenho essa 
ideia apesar de reconhecer que 

a última expulsão de que fui 
alvo na época anterior foi justa 
e merecida, porque foi fruto de 
uma atitude condenável da minha 
parte. Na altura atravessava uma 
fase difícil em termos pessoais e 
não pensava sequer antes de agir. 
Não é desculpa, mas era a minha 
realidade na altura. Felizmente está 
tudo resolvido actualmente. 
Depois dos esclarecimentos 
feitos acredita que as coisas 
podem mudar em relação à sua 
pessoa? 
Acredito plenamente que sim. 
Como disse anteriormente, quero 
superar-me e para isso também 
tenho que me adaptar à realidade 
actual do nosso campeonato. 
Quanto à minha pessoa, quem 
me conhece sabe bem que a 
imagem passada na última época 
em nada corresponde ao que sou 
normalmente. 
Na qualidade de capitão de 
equipa quais as perspectivas 
para a nova época desportiva? 
Tenho esperança de fazer um 
campeonato tranquilo, tentar ao 
máximo ajudar todos os meus 
colegas, principalmente os mais 
novos, para que consigam atingir, 
também eles, os seus objectivos 
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