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Abertura

Foi na madrugada de 20 para 21 de 
Julho de 2020 que se alcançou um 
acordo de extrema importancia para os 
cidadãos da Europa e muito em concreto 
para os Setubalenses e Azeitonenses. O 
Conselho europeu conseguiu chegar a 
consenso sobre um pacote financeiro 
que permitirá à Europa responder a uma 
crise económica e social provocada pela 
Pandemia de Covid-19.

Depois da agonia do Brexit, ter que 
enfrentar uma crise sanitária, económica 
e agora também social, a União Europeia, 
já com 27 paises, estava verdadeiramen-
te á prova.  Um acordo de extrema im-
portância no que diz respeito ao enve-
lope financeiro mas também quanto á 
forma como foi conseguido.

O acordo respeitou a soberania dos 
povos ali representados. Foi consegui-
do pelo Conselho europeu, estrutura 
organica da União Europeia formada 
pela representatividade democrática 
de cada país; Fez-se história, porque 
pela primeira vez, uma parte significativa 
do envelope financeiro é assumido por 
todos os paises mutualizando a divida.

Este facto impediu os mercados fi-
nanceiros de fazer especulação sobre 
as dívidas públicas de cada país como 
aconteceu anteriormente durante a 
crise financeira. Mas o acordo é muito 
importante sobretudo pelos números 
envolvidos.

Os números do acordo: O Orçamen-
to comunitário para o periodo de 2021-
2027 foi definido em 1,074 biliões de 
euros; o Fundo de Recuperação é de 750 
mil milhões de euros; a repartição desse 
fundo é feita da seguinte forma, 390 mil 
milhões em subvenções (fundo perdi-
do) e 360 mil milhões em empréstimos; 
Portugal irá receber 15,3 mil Milhões de 
euros em subvenções entre 2021 e 2027 
e no total a cifra irá ultrapassar os 45 Mil 
Milhões.

O acordo conseguido mereceu a con-

O acordo para o fundo europeu de 
recuperação económica é muito 

importante para Setúbal

OPINIÃO

Manuel Fernandes

cordancia e o aplauso de vários organis-
mos europeus para o desenvolvimento 
regional e local. A saber: Ilaria Bugetti, 
Porta voz para o desenvolvimento Ter-
ritorial do Conselho dos Municipios e 
Regiões da Europa; Isabelle Boudineau, 
Presidente da Comissão da politica de 
coesão, territorial e Orçamento da EU; 
Paula Fernandez, membro da confe-
rencia das regiões periféricas mariti-
mas da Europa; Jean Claude Marcourt, 
Presidente do grupo de trabalho para os 
investimentos públicos da conferencia 
das Assembleias legislativas regionais 
da Europa; Begona Villacis, membro do 
Eurocities (rede de cidades europeias 
para promover o desenvolvimento eco-
nómico, politico e social).

Estes responsáveis pela política re-
gional na Europa, advertiram que o 
compromisso sobre o orçamento e o 
plano de recuperação, deve preservar 
o investimento nas regiões e nos muni-
cípios. É aqui que o acordo conseguido 
na Europa responde a Setubalenses e 
Azeitonenses.

Para o municipio de Setúbal, este 
acordo de recuperação pós pandemia 
deverá permitir, de uma forma mais ro-
busta, o reforço da coesão do território 
e a melhoria da qualidade de vida das 
populações da região de Setúbal. Mui-
to embora o atual executivo municipal 
não o reconheça, os fundos comunitários 
têm sido decisivos para a globalidade das 
obras mais estruturantes. O dinheiro que 
aí vem permite que a Camara de Setúbal, 
hoje completamente dependente dos 
fundos comunitários, continue a respirar. 
Permite a continuidade na realização dos 
projetos propostos pelo município sendo 
que agora a politica estética deverá dar 
lugar a investimentos que permitam a 
Setúbal alcançar um lugar de centrali-
dade nacional há muito adiado.

Deputado Municipal do PS Setúbal

Ricardo Lopes Pereira

"Luta dura contra 
interesses que não fazem 
parte do nosso ADN"

Tal como prometido no dia anterior 
numa primeira reacção à decisão 
da Liga Portuguesa de Futebol Pro-
fissional de excluir o Vitória FC das 
competições profissionais, o clube 
prestou ontem mais esclarecimentos 
sobre o assunto. Numa nota de im-
prensa enviada à comunicação social, 
o presidente Paulo Gomes dispara em 
várias direcções, acusando as enti-
dades competentes de ignorar as 
graves consequências causadas pela 
Covid-19 e apela à união dos vitoria-
nos num texto que transcrevemos 
na íntegra.

"O Vitória Futebol Clube reitera 
uma vez mais que vai recorrer da 
decisão para o Conselho de Justiça 
da Federação Portuguesa de Fute-
bol, estando a trabalhar no limite, e 
a recorrer a todas as possibilidades 
legais, para a nossa defesa.

Não aceitamos esta decisão de for-
ma alguma. O Vitória FC tem funda-
mento para os três critérios apresen-
tados como insuficientes. O Vitória 
FC sempre cumpriu e liquidará todas 
as dívidas que sejam certas, líquidas e 
exequíveis, não deixando de refutar 
e contestar aquelas que carecem de 
sustentação legal ou contratual ou se 
revelem abusivas numa tentativa de 
enriquecimento sem causa, susten-
tada na “pressão” de um processo de 
licenciamento.

Sabemos também que existem 
dívidas entre clubes, assumidas em 
conferências de imprensa, acrescen-
tando-se a isso dívidas também para 
com o próprio Vitória FC por parte de 
outras sociedades desportivas. Ne-
nhuma dessas tem, contudo, o trata-
mento e as consequências idênticas, 
deixando no ar um clima de impuni-
dade, e, novamente, um tratamento 
diferenciado.

O Vitória FC, numa conjuntura 

Paulo Gomes, presidente do Vitória FC

DR

difícil e excepcional, apresentou à 
Autoridade Tributária uma proposta 
de regularização da sua situação tri-
butária, que, como consta da própria 
certidão, foi aceite com reserva que 
não existiria noutra zona do país.

Esta pandemia, momento único 
da nossa história, provocou inéditos 
finais abruptos de competições. De 
forma excepcional, foram tomadas 
decisões polémicas de homologação 
de resultados, acarretando promo-
ções e despromoções que fazem 
correr muita tinta, com processos 
judiciais que até agora ameaçavam 
a impugnação dessas provas. A mão 
de ferro com o Vitória FC acaba tam-
bém por ter o condão de resolver 
esses imbróglios. Não permitiremos 
que o nosso clube, uma instituição 
centenária, seja veículo de uma so-
lução conveniente.

Enquanto outros organismos, paí-
ses e ligas europeias optaram, numa 
situação que é excecional, pela re-
dução ou eliminação das exigências 
dos pressupostos, a nossa Liga adia, 
mantendo as condições, por 30 dias, 
quando o campeonato se prolongou 

por dois meses e meio, sobrepondo 
o final da época desportiva à entrega 
dos pressupostos financeiros. Assim, 
retirou da equação os encaixes finan-
ceiros gerados pela venda de joga-
dores e pelas parcelas das receitas 
televisivas, que estão previstas para o 
equilíbrio orçamental da temporada. 
Afinal, a Covid-19 na Liga “não é para 
curar, é para matar”.

Ganhámos no campo, foi dentro 
das quatro linhas que o nosso Vitória 
FC obteve a manutenção, não foi na 
pressão que prevalece à volta do fute-
bol português. Mais que um negócio, 
o Vitória FC é um clube com história. 
Representamos Setúbal e toda uma 
região, com adeptos que têm orgulho 
de dizer: “Sou do Vitória”.

Nasci aqui, é aqui que quero morrer 
e usarei todas as forças disponíveis 
para defender o Clube que nos honra. 
E é aqui que apelo à união de todos 
os Vitorianos e Setubalenses, numa 
luta dura, contra interesses que não 
fazem parte do nosso ADN.

O Presidente do Vitória Futebol 
Clube,

Paulo Gomes"

ÚLTIMA HORA PAULO LOPES NÃO ACEITA DECISÃO DA LIGA
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à entrada de novos jogadores nada 
foi ainda divulgado mas quanto 
a saídas já estão confirmadas 13 
que faziam parte do plantel da 
época a passada: Hélio Roque 
e Evandro Roncatto, para o 
Oriental; Vumi (Aljustrelense); 
Diego Zaporo (Oriental Dragon), 

Marcelo Castro (Operário, Açores), 
Diogo Picamilho (Moitense), 
Bruno Jesus, Márcio Fernandes 
e Miguel Pires (Pinhalnovense), 
Zé Lúcio (Lusitano de Évora), 
Luisinho (1.º Dezembro), Patrick 
Igwe (Mirandela) e Pedro Batista 
(Comércio Indústria).

No Olímpico 
do Montijo não 
entrou ninguém 
mas já saíram 13  

Do Olímpico do Montijo pouco 
se sabe em relação à nova época. 
Ao que consta já existe uma SAD 
e pelo que sabemos está a ser 
regularizada a situação relacionada 
com as dívidas existentes para que 
a sua inscrição possa ser aceite na 
FPF.  Em relação à equipa técnica e 

Situação pandémica 
impede a realização das 
festas, mas o espírito 
alcochetano não se 
perde

FESTAS DO BARRETE VERDE E DAS SALINAS

Por força da pandemia este ano Alcochete 
não pode atirar barretes ao ar

Inaugurado em 1944 com o intuito 
de organizar as Festas do Barrete 
Verde e das Salinas, o Aposento do 
Barrete Verde encontra-se numa 
situação nunca antes vivida, com a 
impossibilidade de organizar as Fes-
tas do Barrete Verde e das Salinas no 
segundo fim-de-semana de Agosto. 
Um dos maiores certames populares 
do distrito, que atrai a população da 
região, mas também visitantes de 
todo o mundo.

Em entrevista a O SETUBALENSE, 
o presidente do aposento do Barre-
te Verde, Cândido Perinú, revelou-
-se “triste” com a situação actual. “O 
alcochetano vive muito destas festas, 
acabam umas e já estão todos à es-
pera das próximas”. Mas o dirigente 
associativo afirma que estão a ser 
planeadas algumas iniciativas, “para 
tentar compensar a inexistência das 
festas”.

O concurso de varandas engalana-
das vai decorrer no período em que 
deveriam acontecer as festas. Uma 
tradição que o presidente deste apo-
sento confirma como “muito antiga” 

Para o ano estão prometidos 10 dias de festa, mas agora só haverá varandas engalanadas

DR

mas, mostra-se compreensivo. “Se 
existe alguém que queria organizar 
estas festas sou eu, mas temos de ser 
compreensíveis com a situação que 
está a acontecer no nosso país. Não 
posso colocar obstáculos à Câmara, 
eles são um grande apoio à realização 
das festas”, assume.

Em compensação, o aposento pro-
mete “festas a dobrar” em 2021, com 
dez dias de celebração garantidos e 
muitas surpresas taurinas.

Relativamente a artistas convida-
dos, a organização também garante 
surpresas internacionais, “algumas 
até já estavam previstas no cartaz 
deste ano”.

O mundo inteiro em Alcochete
Emigrantes da diáspora portuguesa 
chegam em mês de férias, atraídos 
pela festa brava, pela fé, tradição e 
pela forma espontânea e entusias-
ta de receber do povo alcochetano. 
Enchem as ruas da vila de grande 
animação e prolongam a noite até 
ser dia.

As festividades preservam na sua 
génese um culto religioso, consoli-
dado na homenagem a três figuras 
basilares: o Campino, o Forcado e o 
Salineiro. 

E um dos momentos altos é a 
Noite da Sardinha Assada, durante 
a qual milhares de pessoas seguem a 
Charanga, com coreografias criadas 
de forma espontânea e que perdu-
ram até o sol nascer.

e da qual “o alcochetano tem muito 
orgulho”. A avaliação de cada varanda 
será feita pela direcção do aposento, 
juntamente com um clube taurino.

Estas festas só acontecem graças 
ao apoio da Câmara Municipal e da 
Junta de Freguesia, e apesar de Cân-
dido Perinú querer organizar as mes-

A pandemia do novo 
coronavírus não complicou a 
realização das festas do Barrete 
Verde e das Salinas, como a 
temporada taurina também será 
muito afectada.

As corridas previstas irão 
realizar-se, mas a lotação das 
mesmas está reduzida a metade. 
Dia 14 de Agosto irá realizar-
se uma corrida de touros, 
que contará com a presença 
dos forcados do aposento do 
Barrete Verde e com o grupo de 
São Manso.

Afición Aposento prevê 
uma fraca temporada taurina

IMPRENSA

Google News 
apoia 
O Setubalense 

O SETUBALENSE recebeu esta sema-
na o apoio do Fundo de Emergência 
para Jornalismo (Journalism Emer-
gency Relief Fund), iniciativa da Goo-
gle News para ajudar a imprensa local 
e regional a superar a crise decorrente 
da pandemia de Covid-19.

O montante recebido por O SE-
TUBALENSE foi de sete mil dólares 
(quase seis mil euros) e o jornal assi-
nou um acordo com a Google News 
em que se compromete a usar estas 
fundos para financiar custos directa-
mente relacionados com a produção 
e suporte de notícias locais.

A Google News estabeleceu este 
programa para apoiar a produção de 
jornalismo original durante a ameaça 
existencial que muito editores de ór-
gãos locais estão a enfrentar, em todo 
o mundo, devido à Covid-19.

O fundo é, por isso, limitado a 
órgãos de comunicação social, pri-
vados, com redacções até 100 jor-
nalistas e estabelece como objectivo 
a produção de conteúdos de infor-
mação geral, em detrimento dos te-
máticos, como desporto ou estilos 
de vida.

A iniciativa abrange a imprensa 
tradicional, incluindo rádios e tele-
visões locais, de cerca de 100 países 
um pouco por todo o mundo, desig-
nadamente nas regiões da Europa, 
Ásia Pacifico, Médio Oriente e África, 
América do Norte e América Latina.

No total, o programa recebeu mais 
de 12 mil candidaturas, tendo sido 
apoiados 5.300 media locais. Em 
Portugal, Além d’O SETUBALENSE 
foram apoiados outros títulos, como 
o ‘Jornal do Fundão’ e o ‘Sul Informa-
ção’, do Algarve.

Fundo de apoio ao 
jornalismo local
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Setúbal

Misto de esperança e preocupação 
domina universo vitoriano

A notícia do impedimento do Vi-
tória Futebol Clube em inscrever a 
sua equipa principal de futebol nas 
provas profissionais deixou os se-
tubalenses incrédulos e, apesar de 
haver quem acredite no recurso, há 
também quem tema pelo futuro do 
clube. Este misto de sentimentos é 
comum entre adeptos anónimos, 
bem como entre pessoas que estão 
ligadas de forma directa à história de 
um emblema que celebra 110 anos 
de existência no próximo dia 20 de 
Novembro.

A decisão da Comissão de Auditoria 
da Liga Portuguesa de Futebol Pro-
fissional (LPFP) em reprovar os pro-
cessos de licenciamento e decretar a 
descida ao Campeonato de Portugal 
monopoliza os temas de conversa em 
Setúbal. Nos cafés e nas ruas os sa-
dinos não falam noutra coisa. Ainda 
atordoados pelo murro no estômago, 
depois de no domingo milhares de 
pessoas terem saído à rua para apoiar 
a equipa e, após o triunfo 2-0 sobre 
o Belenenses SAD, festejar a perma-
nência, eis os testemunhos de San-
dro Mendes, Carlos Cardoso (antigos 
capitães de equipa e treinadores) e 
Chumbita Nunes (presidente entre 
2003 e 2006).

Sandro Mendes assustado  
com momento atual
Quando iniciou o campeonato 
2019/20, época em que Sandro Men-
des esteve ao leme do Vitória FC nas 
primeiras oito jornadas, o treinador 
estava longe de imaginar que os sa-
dinos passassem por um momento 
conturbado como o actual. “Quem 
como eu ama o Vitória só pode estar 

Ricardo Lopes Pereira

Sandro Mendes, Carlos 
Cardoso e Chumbita 
Nunes expectantes 
sobre resultado do 
recurso

SETÚBAL VIVE PESADELO 

FOTOS: DR

Sandro Mendes

acho que os sócios do Vitória devem 
estar sossegados. Todos os anos te-
mos festa no final do campeonato e 
o Vitória manteve-se na 1.ª divisão 
como já tinha acontecido três ou 
quatro vezes comigo, duas delas em 
jogos com a Naval, na Figueira da 
Foz”, recordou.

Chumbita Nunes diz que   
eventual descida tem “efeitos 
devastadores na cidade”
Quem também não ficou indiferente 
ao momento actual foi Chumbita Nu-
nes, presidente do clube em 2005, 
ano em que os sadinos conquistaram 
a sua última Taça de Portugal. O diri-
gente revela muita apreensão pela 
possibilidade de o Vitória cair para 
o Campeonato de Portugal. “Como 
é normal, estou muito preocupado. 
Neste momento qualquer vitoriano 
deve estar e eu, que fui presidente, 
ainda mais. Não sei o que se pas-
sa exactamente porque não estou 
lá dentro. Não posso opinar sobre 
coisas que desconheço. Apenas sei 
o que vem na comunicação social”.

O advogado, que foi candidato à 
direcção do clube nas eleições de Ja-
neiro de 2020, teme as consequên-
cias que podem resultar da queda 
do emblema sadino para o terceiro 
escalão do futebol nacional. “Se o 
Vitória for para o Campeonato de 
Portugal tem uns efeitos tremendos, 
devastadores na cidade de Setúbal e 
não só. O Vitória Futebol Clube é um 
histórico de Portugal, está na I Liga 
vai para 17 anos consecutivos. Tudo 
isto mói e transtorna as pessoas. O 
Vitória é a maior referência da cidade 
e da região”, frisou.

Chumbita Nunes, líder dos sadinos 
entre 2003 e 2006, considera que o 
desfecho do processo terá sempre a 
direcção presidida por Paulo Gomes 
como responsável. “Quem está a 
gerir tem responsabilidade sobre as 
situações. Eles é que estão à frente do 
clube e tinham de tratar das coisas. Se 
trataram ou não, não posso comentar 
porque não sei os contornos todos da 
situação”, concluiu.

muito preocupado, apreensivo e as-
sustado com o que está a acontecer 
e, sobretudo, com o que pode vir a 
resultar desta situação”.

Por estar neste momento total-
mente focado no curso UEFA Pro 
que está a frequentar em regime 
de internato na Cidade do Futebol, 
em Oeiras, o técnico, que num futuro 
próximo terá o nível máximo de trei-
no exigido, frisa não estar por dentro 
do caso, mas deseja que o clube leve 
o recurso a bom termo. 

“Nasci em Setúbal, fui criado aqui 
e esta é a cidade onde vivo o meu 
dia-a-dia. O Vitória é parte intrínse-
ca desta terra e não concebo que o 
clube não possa competir nas provas 
profissionais”.

Em conversa telefónica com O SE-
TUBALENSE num intervalo do curso 
UEFA Pro, onde tem como colegas, 
entre outros, Silas, Renato Paiva, 
Tiago Mendes (treinador do V. Gui-
marães) e Artur Jorge (Sp. Braga), o 
histórico capitão dos sadinos, que 
em 2005 e 2008 ergueu, respecti-
vamente, a Taça de Portugal e a Ta-

ça da Liga, torce para que o “Vitória 
permaneça num lugar que é seu por 
direito”.

Carlos Cardoso afirma que há  
clubes que querem “andar no  
futebol ‘à pala’ do tribunal”
Mais esperançoso num final feliz para 
o Vitória está Carlos Cardoso, antigo 
capitão e treinador dos setubalenses 
que mostra-se confiante na resolução 
do problema durante o prazo de três 
dias que a actual direcção tem para 
recorrer da decisão. “Estamos um bo-
cadinho desassossegados, mas não 
podemos estar muito preocupados 
porque estas coisas têm surgido e o 
Vitória tem-se mantido na 1.ª divisão. 
Por isso, penso que os vitorianos 
devem estar tranquilos porque, se 
for igual aos outros anos, é um ‘fait-
-divers’”.

Aos 75 anos, Carlos Cardoso, an-
tigo defesa nas décadas de 1960 e 
1970, lembra que nas temporadas 
mais recentes há sempre clubes a 
tentar alcançar na secretaria o que 
não conseguiram em campo. “Todos 

os anos as equipas que descem de 
divisão querem que o Vitória os subs-
titua. O ano passado foi o Chaves a 
querer tirar partido desta situação 
e noutro ano foi o União da Madei-
ra. Agora até o Portimonense, clube 
que, como nós, é do Sul do país e 
quer aproveitar andar no futebol à 
pala do tribunal e da Liga”.

Carlos Cardoso não esconde que a 
decisão anunciada pela LPFP foi um 
autêntico ‘balde de água fria’ depois 
de o clube e a cidade terem celebra-
do a permanência no domingo, após 
o triunfo (2-0) sobre o Belenenses 
SAD. “Parece ser sina não poder 
festejar uma coisa que deve ser ce-
lebrada. A manutenção é importante 
porque se não se ficar na I Liga é uma 
queda muito grande. Peço aos sócios 
que tenham calma porque as coisas 
não hão-de ser como essa gente quer. 
Querem ganhar os jogos sem jogar”.

A antiga glória, que já neste século 
ajudou como treinador o Vitória a ga-
rantir a permanência na I Liga, deixa 
uma mensagem aos adeptos. “Apesar 
de um bocadinho de preocupação, 

Carlos Cardoso Chumbita Nunes
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órgão mundial composto por 
ministros do Ambiente e líderes 
governamentais de 26 países. Este 
prémio, relacionado com energia 
e sustentabilidade, reconhece as 
organizações pelos benefícios 
alcançados com a implementação 
de sistemas de gestão energéticos 

certificados pela ISSO 50001. Entre 
2016 e 2019, uma maior eficiência 
energética permitiu à Coca-Cola 
European Partners em Portugal 
uma melhoria na eficiência de 
30%. Desde 2018 que a toda a 
energética da fábrica de Azeitão é 
criada por fontes renováveis.

Fábrica da Coca-
Cola em Azeitão 
recebe galardão 
internacional de 
sustentabilidade

A fábrica da Coca-Cola sediada 
em Azeitão recebeu o prémio 
2020 Energy Management 
Insight Award, sendo assim a 
primeira empresa portuguesa a 
receber esta distinção. O prémio 
internacional é promovido pelo 
Clean Energy Ministerial, um 

PUBLICIDADE

O ambiente ontem junto ao 
Estádio do Bonfim, poucas 
horas depois do anúncio de uma 
provável descida do Vitória FC, 
às divisões não profissionais, era 
de consternação.

Sócios e adeptos que O 
SETUBALENSE ouviu no local 
mostram descontentamento e 
até alguma revolta. “Vergonha” 
apontou um sócio com mais 
de 35 anos de quotas em dia, 
que referiu ainda que “isto 
só se resolve se 5 ou 6 sócios 
se juntarem e pedirem uma 
Assembleia Geral”.

Nos estabelecimentos 
das imediações o tema de 
conversa era o Vitória e um 
dos proprietários ouvidos pelo 
jornal referiu que a situação é “o 
culminar de muitos anos de má 
gestão” e que, para os clientes 
do estabelecimento, “quem está 
[na direcção do clube] agora é 
que é culpado”. “O Vitória tem 
sido gerido como um clube 
de bairro, acredito que não se 
safa. Mais dia, menos dia, isto ia 
acontecer”, acrescentou.

Mais consternado, mas 
com esperança dono de outro 
estabelecimento vizinho do 
Bonfim, admite que também 

Consternação Ambiente pesado em 
redor do Bonfim com sócios revoltados  

se foi desiludindo ao longo dos 
anos. “A casa tinha camarote, eu 
e a minha família éramos sócios. 
Cinco lá em casa. O problema do 
Vitória são as pessoas. Então há 
dinheiro para o Vidigal e não há 
para as contas?”, questionou.

“A malta sente o clube, são 
vitorianos e têm orgulho nisso. 
É uma pena porque o Vitória 
faz falta à cidade. É clube de 
primeira divisão e devia lá ficar. 
Nem se pensava que pudesse 
descer”, exclamou. “Tenho 
esperança de que alguém 
apareça à última da hora”, 
conclui.

O SETUBALENSE

Odrama económico em que 
o Vitória vive há muitos 
anos transformou-se 
agora numa tragédia para 

o clube, cidade e região. A gravida-
de da situação actual é diferente de 
todos os casos anteriores e muito 
maior do que tem sido, até agora, 
admitida pelos dirigentes.

Infelizmente, não se trata de mais 
um episódio meramente administra-
tivo que acaba por ser ultrapassado 
como tem sido em anos passados. É 
grave porque não se vislumbra como 
pode ser revertida a decisão da Liga. 
O recurso, apresentado como última 
hipótese de salvação, não tem poder 
para sanar os vícios de que padece o 
processo de inscrição do clube, de-
signadamente para que possa ser 
apresentada ainda a declaração de 
não divida às Finanças que não foi 
entregue atempadamente. O prazo 
terminou e os documentos não po-
dem simplesmente ser substituídos 
ou entregues agora.

Tragédia 
vitoriana

EDITORIAL 

Francisco Alves Rito

O “justo impedimento”, que o Vi-
tória invoca, para justificar a omissão 
da Assembleia Geral em que tinha 
obrigatoriamente de ser aprovada 
a transmissão dos terrenos do clube 
para a SAD, é lateral. O ponto é que 
a AT não emitiu a declaração de não 
divida. Já a razão por que não o fez, 
mesmo que assista alguma razão ao 
Vitória, é do foro da relação entre o 
clube e a AT, lateral ao processo de 
inscrição na Liga.

Perante este quadro, é bom que 
os vitorianos e setubalenses tenham 
perfeita noção da gravidade da situa-
ção. Temos de encarar a realidade 
com a postura adequada a uma tra-
gédia; prepararmo-nos para o pior, 
embora ainda com alguma esperan-
ça num milagre. 

Certo é que, ao contrário da tragedia 
grega, em que há um herói que luta 
contra a catástrofe, para o Vitória não 
haverá salvador. Responsáveis há mui-
tos, e até culpados, mas não é agora a 
altura de tratar esse tema. 

Esperemos que, se o desfecho for 
o pior, o choque possa gerar a catar-
se necessária para podermos fazer 
renascer o Enorme. A mística existe, 
como se viu no domingo, não tem é 
havido dirigentes à altura.

Os vitorianos 
podem esperar 

o melhor 
mas devem 
preparar-se 
para o pior

ESPECIALISTA
Reversão do veto 
“é improvável”

A reversão dos vetos de inscrição a Vitó-
ria de Setúbal e Desportivo das Aves nas 
competições profissionais da próxima 
época é “perfeitamente possível, mas 
improvável”, explicou ontem à Lusa o 
especialista Gonçalo Almeida. “Se é re-
versível? Sim, é perfeitamente possível, 
mas improvável. Houve um procedimento 
em fase de instrução e terá sido concedido 
um prazo após a notificação do parecer 
às partes, para que estas se pronuncias-
sem e suprissem os chamados vícios e 
irregularidades em questão. Pela análise 
da documentação e no exercício do prin-
cípio do contraditório, a LPFP entendeu 
que não havia condições de participação 
e cumpriu apenas o seu Regulamento de 
Competições.”, analisou o ex-advogado 
FIFA e especialista em direito desportivo.
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Setúbal

Ana Martins Ventura

Novos serviços podem 
vir a diminuir número 
de utentes sem
médico de família

EQUIPAMENTO PRESTES A FUNCIONAR EM PLENO

Nova Unidade de Saúde Familiar abre portas
até 1 de Setembro no Vale do Cobro

O Centro de Saúde de São Sebastião, 
em Vale do Cobro, vai integrar, em to-
do o 1.º piso, a nova Unidade de Saúde 
Familiar (USF) du Bocage. O equipa-
mento entra em pleno funcionamento 
até 1 de Setembro, “quer em termos 
de recursos humanos, quer materiais, 
com todos os profissionais, médicos, 
enfermeiros e secretários clínicos”, 
avançou Augusto Figueiredo Fernan-
des, coordenador da nova USF.

Uma equipa de seis médicos, seis 
enfermeiros e cinco secretários clí-
nicos vai acompanhar “aproximada-
mente 12 500 utentes, estando ainda 
previsto o alargamento de serviços a 
mais 3 400 utentes, se forem colo-
cados mais dois médicos, dois enfer-
meiros e dois assistentes técnicos ou 
secretários clínicos”.

Situação que está prevista nos ob-
jectivos da unidade de saúde e que 
Figueiredo Fernandes considera viá-
vel, uma vez que, “vai haver agora a 
colocação de novos especialistas e se 
houver especialistas que queiram vir 
para esta unidade, estaremos abertos 
a isso”, revela.

Entretanto a nova USF já está “em 
regime de instalação”, refere o mé-
dico. “A mudar e colocar material e à 
espera de sinalética”.

Nas valências da nova Unidade de 
Saúde Familiar está incluída a saúde 

A equipa de profissionais que vai assegurar o funcionamento da USF coordenada por Figueiredo Fernandes

Imagem da área na freguesia de Azeitão

DR

DR

do adulto, saúde do idoso, saúde 
infantil, saúde da mulher, diabetes, 
hipertensão, coagulação, hipercoa-
gulação e doentes hipocoagulados, 
além de consultas programadas e 
consultas abertas.

Mais consultas e médico de 
família para utentes
A nova Unidade de Saúde Familiar du 
Bocage foi planeada para aquela área 
da cidade e poderá “diminuir o número 
de utentes sem médico de família”, es-
pecialmente tendo em conta o plano de 
alargamento da capacidade de respos-
ta previsto, “com a colocação de mais 
dois médicos”. Até porque “São Sebas-

tião é um caso 'sui generis'”, aponta 
Figueiredo Fernandes. Naquela área 
da cidade “50 % dos utentes inscritos 
no centro de saúde não têm médico 
de família”. E a extensão de saúde de 
São Sebastião abrange entre "35 mil a 
40 mil utentes".

Nos objectivos desta unidade, 
que vem complementar os serviços 
prestados no Centro de Saúde de São 
Sebastião, está sobretudo a melho-
ria dos cuidados de saúde primários 
prestados à população, “com consul-
tas a tempo e horas, acessibilidade, 
equidade e melhor articulação com os 
hospitais”, conclui Augusto Figueire-
do Fernandes.

A nova USF 
já está a ser 
instalada com 
a colocação 
de material 
e a aguardar 
sinalética

Em Agosto, a Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Setúbal abre ao público 
uma exposição bibliográfica dedica-
da a José Eduardo Agualusa, dando 
a conhecer parte da obra do escritor 
luso-angolano.

Uma mostra realizada no âmbito 
do projecto “Autor do Mês”, que pode 
ser apreciada de segunda a sexta-fei-
ra das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 

EXPOSIÇÃO

Vida literária de Agualusa na Biblioteca Municipal de Setúbal

17h30, enquanto convite ao público 
para dar conhecer a vida e obra de 
José Eduardo Agualusa, natural do 
Huambo, Angola, onde nasceu há 
60 anos.

“Biografia em pequeno filme” 
agrega 20 livros de Agualusa, co-
locados numa vitrine criada para o 
efeito, entre eles, os romances “A 
Rainha Ginga, E de como os afri-

canos inventaram o mundo” e “O 
Vendedor de Passados”, distinguido 
com o Prémio Ficção Estrangeira, 
entregue pela National Portrait 
Gallery em 2007. Os contos infantis 
“Era uma vez” e “Estranhões & Bi-
zarrocos (estórias para adormecer 
anjos)” são outras obras de Agualu-
sa disponíveis nos serviços centrais 
da biblioteca.

“Biografia em pequeno filme” 
insere-se igualmente na rubrica 
online “Vamos conhecer…”, in-
tegrada no programa municipal 
Setúbal em Casa com Arte, que, 
a partir da página de Facebook 
da publicação “Setúbal – Guia de 
Eventos”, divulga um conjunto de 
iniciativas culturais para o público 
assistir a partir de casa.

SALMOURA

Plano de 
Pormenor
em discussão 
até dia 27
de Agosto

O período oficial de discussão pú-
blica do Plano de Pormenor da Sal-
moura, área localizada na freguesia 
de Azeitão, tem início hoje e decorre 
durante os próximos 20 dias úteis, 
terminando a 27 de Agosto. Este pla-
no de pormenor define, para a área 
de intervenção delimitada, o modelo 
de ocupação territorial, a organização 
das redes e sistemas urbanos e as re-
gras de ocupação, transformação e 
utilização do solo.

Segundo a Câmara Municipal de 
Setúbal expõe em comunicado, “os 
interessados podem consultar os do-
cumentos constituintes da proposta 
do Plano de Pormenor da Salmoura 
e respectivo Relatório Ambiental na 
Divisão Técnica-Administrativa do 
Departamento de Urbanismo, Edi-
fício Ciprestes, nos dias úteis, das 
09h00 às 15h30.

Os documentos em formato físico 
estão também disponíveis para con-
sulta no GAMA – Gabinete Municipal 
de Azeitão, em Vendas de Azeitão, 
aberto ao público nos dias úteis, 
das 09h00 às 13h00 e das 14h00 
às 16h00. No entanto, a consulta 
por esta via está sujeita a marcação 
prévia através dos telefones 212 188 
795 e 212 188 790. A consulta dos 
documentos e submissão de contri-
butos ou pedidos de esclarecimento 
também pode ser feita através da in-
ternet, na página https://www.mun-
-setubal.pt/pps/”.

No dia 19 de Agosto, pelas 21h00, 
a Câmara Municipal de Setúbal rea-
liza uma sessão pública de apre-
sentação e esclarecimento sobre 
a proposta do Plano de Pormenor 
da Salmoura e respectivo Relatório 
Ambiental. A.M.V.
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MontijoNuno Canta admite que a Câmara 
Municipal não vê com bons olhos 
o parqueamento pago no Hospital 
Nossa Senhora do Rosário.
“Estivemos contra isso. A 
Câmara manifestou que não se 
deveria ir por aí. Nós temos feito 
exactamente o contrário disso”, 

Câmara contra 
estacionamento 
pago no Hospital 
do Barreiro

revela o autarca, justificando: 
“O exemplo é a gratuitidade do 
estacionamento no terminal 
fluvial do Seixalinho. Quem lutou 
tanto para que isso acontecesse, é 
óbvio que não pode estar agora de 
acordo com a decisão de se pagar  
no Hospital do Barreiro”, rematou.

Concurso para projecto de arquitectura
da Loja do Cidadão já foi lançado

O concurso público para contrata-
ção de uma equipa que irá elaborar 
o projecto de arquitectura da Loja 
do Cidadão no Montijo foi aberto na 
passada quarta-feira e a expectativa 
de Nuno Canta, presidente da Câmara 
Municipal, é que a obra venha a ser 
lançada “em Setembro ou Outubro”.

“Contamos começar a montar o 
estaleiro e a construir a loja durante 
o próximo ano, sendo que estima-
mos investir cerca de um milhão de 
euros na sua concretização”, disse o 
autarca socialista.

O equipamento será construído no 
edifício onde funcionava a Divisão 
da Educação da Câmara Municipal, 
abrangendo ainda um imóvel contí-
guo que foi adquirido pela autarquia. 
Segundo o presidente da Câmara, a 
loja terá “cerca de mil metros quadra-
dos” e o novo edifício a erigir “terá 
três pisos, uma entrada pelo lado 
que fica de frente para os Paços do 
Concelho e uma outra virada para a 
Rui Miguel Pais”, frente à Estrada No-
va. “O 1.º piso será para a função de 
loja do cidadão e englobará também 
o Balcão Único. A parte do 3.º piso 
será um espaço para outros fins, con-
templando uma pequena sala para 
questões culturais”, explicou.

O equipamento “vem responder ao 
problema dos serviços do Estado ao 
nível local”, considera Nuno Canta, 
destacando que “o principal é o do 
registo e notariado, que é complicado 
continuar a funcionar no tribunal”.

Paralelamente, o edil realça a im-
portância de “centralizar serviços, no-
meadamente da Segurança Social e 
das Finanças”, no equipamento, lem-
brando que a localização [do futuro 
espaço] tem a “enorme vantagem 
de juntar serviços na zona central 

Mário Rui Sobral

O presidente da Câmara 
aponta a um milhão de 
euros de investimento
e adianta que o edifício
a construir terá mil m2

NUNO CANTA QUER OBRA NO TERRENO AINDA ESTE ANO

DR

Nuno Canta diz que a futura Loja do Cidadão no Montijo pode aumentar resposta na região de Lisboa

do Montijo e próximos da Câmara 
Municipal, reforçando a função de 
centro da cidade e, com isso, também 
o comércio envolvente”.

Negociações por serviços
Para já, Nuno Canta diz estar a traba-

lhar na captação de serviços para o novo 
equipamento. “Temos feito reuniões. 
Há interesse dos serviços de notariado 
do tribunal passarem para cá e o do 
cartão de cidadão também irá passar. 
Estamos agora a contactar a Segurança 
Social para saber do seu interesse em 
estar na loja”, revelou, acrescentando: 
“Iremos também contactar com as 
entidades mais privadas, mas também 
de serviços gerais, como a EDP e outras 
empresas de electricidade e também 
de telecomunicações, como a PT, que 
pretendemos que aqui se instalem”.

Porém, tudo dependerá “de como 
decorrerem as negociações agora e 
nos próximos meses”.

O Balcão Único, salientou ainda 
o presidente da Câmara, “também 
estará instalado na loja”, juntando: 
“E ainda estamos a tratar com a Agên-
cia de Modernização Administrativa 
(AMA) a possibilidade de esta loja, 
tal como a de Almada, vir a ter mais 
serviços, respondendo a algumas 
urgências que por vezes acontecem 
nas lojas de Lisboa. Ou seja, estas 
duas lojas devem ser também uma 
espécie de alternativa a algumas que 
existem na cidade de Lisboa. Isso está 
a ser estudado com a AMA e com a 
Secretaria de Estado de Moderniza-
ção Administrativa”. “Estamos a pedir 
à AMA e ao Estado que tenham em 
atenção alguns aspectos, até porque 
estas lojas podem fazer parte de uma 
resposta acrescida para toda a região 
de Lisboa”, reforçou, apontando um 
exemplo concreto: “Na 'Expo' existe 
uma loja. De repente nessa loja existe 
alguma dificuldade. Ora, as pessoas 
poderiam vir ao Montijo tratar do seu 
caso e regressarem a Lisboa.”

A Loja do Cidadão no Montijo vai 
concentrar também “vários serviços 
municipais, designadamente da água 
e do pagamento de taxas”, bem como 
“outro tipo de situações”, concluiu 
Nuno Canta.

Outro dos objectivos da autarquia 
montijense é a instalação de 
“Espaços do Cidadão” em todas as 
freguesias, tal como já existe em 
Canha, com o intuito de promover 
mais fácil acesso dos munícipes 
a um conjunto de serviços, 
mitigando a obrigatoriedade de 
alguns, sobretudo os mais idosos, 
terem de percorrer quilómetros 
até à sede do concelho. Ao 
mesmo tempo que lamenta a 
demora da resposta da AMA para 
que a autarquia possa avançar 
com o processo, Nuno Canta 
salienta também que o Espaço 
do Cidadão, naquela freguesia da 
zona Este do Montijo, contribui 
até para o descongestionamento 
de serviços em concelhos 
limítrofes, a exemplo do que 
defende para a futura Loja do 

Freguesias Espaços do Cidadão à espera
de luz verde da agência de modernização

Cidadão no Montijo. O autarca 
considera que a instalação 
de alguns serviços principais 
contribuirá para aumentar a 
capacidade de resposta na região 
de Lisboa.

“Já temos uma situação 
idêntica com o Espaço do 
Cidadão em Canha – espaços 
que queríamos implementar em 
todas as restantes freguesias no 
concelho, mas a AMA ainda não 
deu andamento a isso – e temos 
registo de pessoas que chegam 
a vir de Setúbal para resolver 
as questões, como a renovação 
de uma carta de condução, de 
forma mais rápida”, faz notar, 
vincando a concluir que o acesso 
de utentes setubalenses aos 
serviços de Canha “acontece 
com alguma regularidade”.Futura Loja do Cidadão
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Montijo

MAIS DE SETE MIL ALIMENTOS JÁ ENTREGUES

Movimento solidário apela a apoio da população 
para manter ajuda aos mais carenciados

Mais de sete mil bens alimentares já 
foram entregues a famílias vulnerá-
veis pelo Movimento Montijo a Dar 
Tudo, que agora renova o apelo à 
população para que continue a con-
tribuir de forma a que possa ser man-
tido o auxílio aos mais necessitados.

“Desde o início de Maio, com a soli-
dariedade e o espírito de entreajuda 
dos montijenses, já foram entregues 
mais de sete mil bens alimentares, 
mas não podemos parar. Porque é 
agora que muitas famílias estão a 
sentir o impacto sócio-económico da 
Covid-19”, apela o movimento criado 
pela Banda Democrática 2 de Janeiro, 
A Quadrada ACD e a Somos Peixinho.

“Muitas pessoas ficaram sem tra-
balho, outras que vivem de trabalho 
mais sazonal não conseguem en-
contrar um novo emprego. Assim, o 
Montijo a Dar Tudo precisa do apoio 
de todos para a doação de bens ali-

AGROPECUÁRIA 
Engordadores 
de Bovinos 
acusam PAN

O sector ligado à transformação 
de carnes com forte expressão no 
Montijo viu a Associação Nacional 
de Engordadores de Bovinos (ANEB) 
vir acusar o PAN de “oportunismo 
pernicioso”. Isto na sequência de o 
partido animalista “pretender criar 
uma nova direcção-geral autónoma 
para assumir a protecção e o bem-
-estar animal”. 

“Nenhum governo ou partido res-
ponsável pode pactuar com a inten-
ção obstinada do PAN”, considera a 
ANEB, criticando a intenção do parti-
do em criar “uma nova direcção-geral 
que deve regular, entre tudo o resto, 
as condições de produção, transpor-
te e abate de animais de pecuária". 
A acção do PAN é vista pela ANEB 
como “uma afronta ao Ministério da 
Agricultura" e mais um ataque do par-
tido “contra o mundo rural, o sector 
agropecuário e a economia nacional”.

Os interessados em contribuir de-
vem proceder às entregas durante 
“este sábado, 1 de Agosto, entre as 
11h00 e as 13h00, na sede da Banda 
Democrática 2 de Janeiro”. 

A união de esforços de pessoas, 
entidades, empresas, acrescenta o 
Montijo a Dar Tudo, “traduz-se num 
número bastante significativo de gé-
neros alimentares que têm sido en-
tregues às instituições que prestam 
apoio alimentar no concelho, para 
posterior distribuição às famílias 
economicamente vulneráveis". 

Esta conta com o apoio de “inú-
meras entidades e associações pú-
blicas e privadas, tendo como objec-
tivo primordial dar resposta a quem 
mais precisa, apoiando um número 
significativo de famílias vulneráveis 
do Montijo com donativos todos 
os meses”, lembra o movimento a 
finalizar.

Para os dois meses seguintes são necessários 54 quilos de arroz 
e 200 litros de leite

DR

PUBLICIDADE

mentares”, reforça o movimento so-
lidário, adiantando quais os géneros 
alimentícios mais necessários: “A títu-
lo de exemplo, para os próximos dois 

meses, são necessários 54 quilos de 
arroz, 200 litros de leite, 80 latas de 
salsichas, 112 de atum, entre outros 
produtos alimentares essenciais.”
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ALMADA 265 520 716  •  SETÚBAL 265 520 716
SEIXAL 265 092 725  •  MONTIJO 212 318 392

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

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

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

13.11.1935 - 23.07.2020

MARIA JÚLIA FERNANDES 
ANASTÁCIO PEREIRA DIAS  

Sua filha, genro, netos e restantes familiares na 
impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vêm por 
este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
a acompanhar o seu ente querido à última morada, bem 
como aos que de outra forma, lhes manifestaram o seu 
pesar.
A Família agradece ao Dr.º Rui Póvoas por todo o apoio 
médico e carinho prestado ao nosso ente querido.
Mais informam que será celebrada Missa de 1 Mês 
no dia 23 de Agosto (domingo) pelas 9h da manhã na 
Igreja Matriz do Montijo, agradecendo desde já a quem 
comparecer.

Necrologia

PUBLICIDADE

Montijo

Bloco Clínico

Injectáveis e 
comprimidos 
apreendidos são 
usados para aumentar 
performances 
desportivas 
competitivas

REDE DE TRÁFICO INTERNACIONAL

PSP apreende meio milhão de 
doses de esteróides contrafeitos

Dois indivíduos de 30 anos ficaram 
com termo de identidade e residên-
cia após uma operação da PSP do 
Montijo que resultou na apreensão 
de mais de meio milhão de doses 
de esteróides contrafeitos e outro 
tipo de medicação, que serve para 
aumentar performances compe-
titivas. O anúncio foi comunicado 
ontem pelo Comando Distrital de 
Setúbal daquela força policial, que 
admitiu a hipótese de ter atingido 
uma rede de tráfico internacional, já 
que “existem fortes indícios de que o  
material estava a ser expedido para 
diversos países da Europa”.

Dois indivíduos de 30 anos ficaram com termo de identidade e residên cia 

DR

“O Comando Distrital de Setúbal, 
através da Esquadra do Montijo, na 
sequência de uma suspeita intercep-
tou um indivíduo na posse de uma 
quantidade muito elevada de esterói-
des anabolizantes, substâncias consi-
deradas proibidas e que são utilizadas 
por alguns praticantes de desportos 
para melhorarem os seus resultados 
de forma ilegal”, começa por expli-
car o comunicado da PSP, adiantan-
do que esse foi “ o ponto de partida 
para um conjunto de diligências que 
se seguiram e que conduziram a duas 
buscas, uma domiciliária e uma não 
domiciliária”.

As buscas culminaram com a 
apreensão de “esteróides contrafei-
tos, bem como outro tipo de medica-
ção, de venda controlada pelo Infar-
med que contabiliza 6 248 embala-
gens de vários tipos de injectáveis (na 
sua maioria testosterona e hormona 
de crescimento) a que correspondem 
23 821 doses”. Foram ainda apreen-
didas “8 655 embalagens de compri-
midos a que correspondem 533 mil 

e 020 doses”, “320 embalagens de 
produtos solúveis a que correspon-
dem 1 468 doses”, uma “vasta quan-
tidade de lamelas de comprimidos 
vazias (novas e prontas a preencher 
com comprimidos)”, além de “várias 
caixas de comprimidos por montar 
(ainda em folha de impressão)”.

A PSP conseguiu também encon-
trar e apreender “diversas bulas de 
medicamentos em separado para 
colocar dentro das caixas, vinhetas 
impressas para colocar nos frascos 
de comprimidos, diversos documen-
tos e comprovativos de encomendas 
expedidas, etiquetas de envio, en-
velopes de envio de encomendas”, a 
juntar a “rolos de fita-cola, máquina 
de desenrolar fita-cola, x-actos e um 
rolo de grandes proporções de papel 
bolha (plástico próprio para proteger 
as encomendas)”.

Foram as “elevadas quantidades de 
material apreendido”, que levaram a 
PSP a suspeitar de que poderá estar 
perante “uma rede de tráfico interna-
cional” deste tipo de material.
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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

MARIA ODETE DE 
OLIVEIRA DIAS 

LOPES CARVALHO 
GOMES

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Maria Odete de Oliveira Dias 
Lopes Carvalho Gomes. 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.

Participação e 
Agradecimento

Classificados Necrologia

CARTÓRIO NOTARIAL DE SETÚBAL
SANDRA BOLHÃO

EXTRACTO 

---Eu, SANDRA MORAIS TELES BOLHÃO, Notária com Cartório em Setúbal, na 
Avenida Bento Gonçalves, número 19-B, CERTIFICO, para efeitos de publicação, 
que por Escritura de Justificação lavrada neste Cartório no dia vinte e nove de Julho 
de dois mil e vinte, a folhas setenta e duas e seguintes, do Livro número Cento e vinte 
e sete -A, ADELAIDE DA CONCEIÇÃO CARDOSO FARIAS MARQUES e 
marido RUI DE CARVALHO MARQUES, casados sob o regime da comunhão 
de adquiridos, residentes na Rua José Augusto da Costa Xavier, CCI 5202, Brejos do 
Poço, Poceirão, Palmela, DECLARARAM, que, são donos e legítimos possuidores, 
do PRÉDIO RÚSTICO, com a área total de seis mil trezentos e cinquent;i e quatro 
metros quadra(los, compostQ por terreno hortícola, a confrQntar a norte com Esmeralda 
Marques Roque e Leontino Marques Roque, a sul com Sociedade Agrícola de Rio-Frio, 
a nascente com Rua dos Farias e a poente com Isalinda Maria Cardoso Farias, sito na 
Rua dos Farias, Forninho, freguesia de Marateca, concelho de Palmela, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Palmela, inscrito na matriz predial rústica sob parte 
do artigo 124 da secção A, da União das Freguesias de Poceirão e Marateca.--------------
-Que, a totalidade do prédio, do qual o usucapido faz parte foi adquirido, por compra 
e venda, no final do ano de mil, novecentos e sessenta e quatro por Manuel Ângelo de 
Faria, pai da declarante mulher, no estado de divorciado. Que, a nove de Março de mil, 
novecentos e setenta e sete falece o referido Manuel Ângelo Farias. Que atendendo à 
menoridade de três dos seis descendentes herdeiros foi instaurado inventário orfanológico 
obrigatório, o qual decidiu pela adjudicação dos bens na proporção de um sexto indiviso 
para cada um dos sucessíveis. ------------------------------------------- -----------------------
-Que, comproprietários que eram do prédio rústico, do qual o usucapido faz parte, no 
decurso do ano de mil, novecentos e noventa e cinco, decidiram pôr termo à referida 
compropriedade e dividir física e verbalmente o prédio. ---------------------------------------
-Que atendendo a que a duração da sua posse, há mais de vinte anos, se tem 
mantido continuamente e de forma ininterrupta, já adquiriram o referido prédio, por 
USUCAPIÃO, invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos os 
efeitos legais.-------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTÁ CONFORME. ----------------------------------------------------------------------------
Setúbal, a vinte e nove de Julho de dois mil e vinte 

A Notária
Sandra Bolhão

Reg. sob o nº 367

N.A.17-10-1944   F.A.24-07-2020

JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA DUARTE
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua esposa, filhos, netos, bisnetos, genros e 
restante família vêm por este meio participar o 
falecimento do seu ente querido, cujo o funeral se 
realizou dia 29-07-2020 para o Cemitério Nossa 
Senhora da Piedade, agradecendo desde já a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar ou que 
de outra forma lhes manifestaram o seu pesar .
A todos um bem haja  

JOLIBER - AGÊNCIA FUNERÁRIA
265 523 463 - 911 861 091 - 938 277 988
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Alcochete Covid-19. A iniciativa decorreu 
na passada sexta-feira, na qual 
“se alertou para a higienização 
dos espaços, distanciamento 
entre mesas, uso de máscaras e 
todos os cuidados a ter”, refere 
o município através de nota de 
imprensa.

Autarquia 
sensibiliza 
restauração 
para regras face 
à Covid-19

A Câmara Municipal de Alcochete, 
em conjunto com a Protecção Civil 
e com a GNR, colocou em prática 
uma acção de sensibilização junto 
da restauração do concelho, no 
sentido de fiscalizar se se estão a 
cumprir as regras impostas pela 
Direcção-Geral da Saúde face à 

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

D. TERESA
PARAPSICÓLOGA - MÉDIA

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

Amor, Justiça

40 Anos de Experiência 
em Portugal

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

PUBLICIDADE

Iniciativa pretende 
facilitar e incentivar à 
deposição dos resíduos 
recicláveis por parte dos 
munícipes 

Iniciativa já deu frutos, com o aumento de 34% da recolha selectiva

PROJECTO PILOTO

Amarsul substitui duzentas 
tampas dos contentores das 
ilhas ecológicas do concelho

A Câmara Municipal de Alcochete, 
representada pelo vereador Pedro 
Lavrado, e a presidente da Comis-
são Executiva da empresa Amarsul, 
Sandra Silva, inauguraram na passa-
da quarta-feira um projecto piloto no 
Largo Samora Correia, que consiste 
na substituição das tampas dos con-
tentores de 1 100 litros - amarelos 
e azuis - por outras com aberturas 
maiores para facilitar a deposição 
dos resíduos recicláveis. 

Numa fase inicial, a iniciativa 
contou com a substituição de 200 
tampas, sendo que o sucesso, ou 
insucesso, da mesma vai ditar se 
serão colocadas novas tampas nos 
restantes contentores pelos quais a 
Amarsul é responsável. O objectivo 
principal desta acção, nas palavras de 
Sandra Silva, é “testar se a população 
se sente mais confortável com o pro-
cesso de separação de recicláveis”. 
Por sua vez, a empresa responsável 
pelo tratamento e valorização dos re-
síduos urbanos do concelho procura 
que a comunidade comece também a 

separar os materiais. Segundo Pedro 
Lavrado, “os habitantes de Alcochete 
foram os principais responsáveis por 
estas alterações, uma vez que repor-
taram a dificuldade em colocar a re-
ciclagem com a presença das antigas 
tampas”. 

Para o vereador, esta solução 
demonstra-se favorável, tendo já 
dado frutos, com a vila alcocheta-
na a aumentar a recolha selectiva. 
“Em relação ao primeiro semestre 
de 2019, comparativamente com 
os primeiros seis meses de 2020, 
registou-se um aumento de 34% da 
recolha selectiva. Mantendo este rit-
mo, o município prevê que se atinja 
uma capitação quilo/habitante ao ano 
de 54 quilos, estando estes números 
acima da média prevista, que são de 
45 quilos”, revela.

Esta operação está a decorrer 
desde o dia 23 de Julho e vai conti-
nuar durante as próximas semanas. 
De acordo com a presidente da Co-
missão Executiva da Amarsul, “esta 
iniciativa não pode ser um caso de in-
sucesso”, escolhendo Alcochete para 
lançar o projecto piloto visto que “o 
município tem a dimensão ideal pa-
ra o fazer, porque corresponde a um 
circuito completo”. “Tecnicamente 
e politicamente conseguimos ter as 
condições óptimas para o fazer em 
Alcochete”, acrescenta. 

DR

Maria Carolina Coelho

Invisual desde os oito 
anos, o fisioterapeuta 
gosta de praticar 
ciclismo, canoagem, 
equitação, xadrez e 
atletismo

JOSÉ MIMOSO

“O desporto é uma prática 
muito importante para 
as pessoas que não vêem”

“O desporto é uma prática muito 
importante para as pessoas que 
não vêem, tanto em termos de de-
senvoltura espacial, de mecanismos 
de defesa e de desenvolvimento 
pessoal”, começa por contar José 
Mimoso, fisioterapeuta de profissão 
em Alcochete, a O SETUBALENSE. 
Invisual desde os oito anos, devido a 
um glaucoma, José Mimoso sempre 
fez questão de incluir a actividade físi-
ca na sua vida. “É uma coisa que gosto 
de fazer. Gosto de praticar ciclismo, 
canoagem, equitação, xadrez e atle-
tismo. Sinto que é uma coisa que me 
está na guelra”, revela, chegando, in-
clusive, a sagrar-se campeão nacional 
de xadrez e a integrar a selecção por-
tuguesa de futebol para cegos.

Apesar de actualmente, aos 59 
anos, não se dedicar tanto quanto 
gostaria à prática desportiva, por 
trabalhar a tempo inteiro na empre-
sa que gere, a Clínica Fisiomimo, o 
fisioterapeuta afirma que tem como 
objectivo futuro “voltar a conseguir 
encaixar este importante hobby no 
dia-a-dia”. 

Em busca de ultrapassar   
os obstáculos da vida
José Mimoso era apenas uma criança 
quando acabou por perder a visão, 
mas esta fase não o desmotivou a 
“querer ser alguém na vida”. “O difí-

José Mimoso gere a empresa Fisiomimo desde 2007

DR

cil foi ter de aprender tudo de novo, 
mas nunca me fez diferença porque 
me sei adaptar rapidamente às situa-
ções”, revela. Foi, então, estudar para 
Lisboa, onde diz ter recomeçado pela 
segunda vez, local onde permaneceu 
até aos 17 anos, altura em que teve de 
escolher um curso superior. “Pensava 
que Direito fosse a minha vocação. 
A palavra fisioterapia não estava no 
meu vocabulário, mas quando che-
gou a altura senti que não era este o 
curso que queria porque exigia muita 
consulta e os cegos não tinham, em 
Portugal, apoios em termos de ma-
terial”, afirma. 

Surgiu, então, a oportunidade de 
frequentar o curso de fisioterapeuta 
na Universidade Autónoma de Ma-
drid. Concorreu através da Organi-
zação Nacional de Cegos de Espanha, 
conseguindo ficar em primeiro no 
concurso de acesso. Neste momen-
to José Mimoso percebeu que seria 
o curso ideal, por utilizar uma das 
suas valiosas ferramentas: as mãos. 
“Percebi que assim poderia começar 
a fazer algo que dependesse apenas 

de mim e isso era o mais importante. 
Cheguei a casa um dia e disse à minha 
mãe que ia. Apanhei o comboio no dia 
seguinte e fui, sozinho, também por-
que não via perspectivas de progredir 
em Portugal”, adianta.

Passados três anos regressa a Al-
cochete, onde a sua vida profissional 
viria a começar lentamente. “Regres-
sei com pouco dinheiro e, por isso, 
arranquei com o negócio em casa da 
minha mãe. Passado um ano comprei 
um rés-do-chão e a partir daí comecei 
a desenvolver a empresa. Em 1998 
abri a primeira clínica e na Fisiomimo 
colaboro desde 2007”, refere. Com 
todos estes obstáculos superados, o 
fisioterapeuta faz questão de subli-
nhar que “não é a cegueira que impe-
de as pessoas de desenvolverem as 
actividades que gostam”, e aconselha 
“a todos os invisuais que não tenham 
medo, porque difícil é, mas é muito 
gratificante”. “Somos cegos mas te-
mos muitas vantagens, temos é de 
as saber aproveitar e foi o que eu fiz. 
A palavra fundamental é a disciplina. 
O resto vem por acréscimo”, conclui.
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ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

PUBLICIDADE

Humberto Lameiras

O trabalho de 
cooperação entre 
os municípios e 
as empresas de 
transportes públicos 
é considerada 
fundamental

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS
Autarquia do Seixal avança com mais
de um milhão de euros para a Loja do Cidadão 

O modelo de funcionamento do 
próximo ano lectivo poderá definir 
o serviço de transporte público. Se o 
sistema educativo optar pela dupli-
cação de horários, ou seja, por tur-
nos, “isso implicaria a multiplicação 
de transportes e, naturalmente, um 
acréscimo de custos para as autori-
dades de transportes que, no actual 
quadro, seria dificilmente suportá-
vel”. Esta foi uma das conclusões da 
reunião entre a comissão da Área Me-
tropolitana de Lisboa (AML), autori-
dades de transportes e comunidades 
intermunicipais.

No encontro, onde estiveram mais 
de 30 participantes em representação 
de 17 entidades de transportes, e que 
contou com a participação do secretá-
rio de Estado da Mobilidade, Eduardo 
Pinheiro, do primeiro-secretário da 
AML, Carlos Humberto de Carvalho, 
e do presidente da Autoridade da 
Mobilidade e dos Transportes, João 
Carvalho, ficou ainda entendido en-
tre todas as partes a necessidade de 
“cooperação e financiamento”, como  
“elementos chave para o sistema de 
transportes públicos colectivos”.

O debate centrou-se também 
nos concursos para a contratualiza-
ção de serviços de transporte pú-
blico rodoviário, em curso em todo 
o país, e a implementação nacional 
de um nível de oferta de transpor-
tes públicos ajustado à expectável 
procura a partir de Setembro deste 
ano, a coincidir precisamente com 
a retoma, presencial das aulas. 
Neste caso concreto, ficou enten-
dido que tem de ser “potenciado” 

A Câmara do Seixal vai investir mais 
de um milhão de euros na implan-
tação da primeira Loja do Cidadão 
do concelho, a ficar localizada na 
Amora. A decisão da adjudicação da 
obra foi tomada na última reunião 
de Câmara.

“Este é um equipamento essencial 
para a população, pois aproxima os 
serviços do Estado, evitando deslo-
cações para Lisboa ou para Setúbal”, 
comenta o presidente da Câmara do 
Seixal, Joaquim Santos.

Afirma o autarca que estes equi-
pamentos são “da responsabilidade 

COOPERAÇÃO E FINANCIAMENTO

Regresso às aulas pode 
obrigar à multiplicação 
dos transportes

o trabalho de “coordenação entre 
municípios, autoridades de trans-
portes e escolas”, para “mitigar 
eventuais problemas”.

“Se é verdade que estamos, neste 
momento, muito preocupados, e 
com dúvidas sobre qual a melhor 
direcção para encontrar formas de 
atrair novos passageiros para os 
transportes públicos colectivos, 
não é menos verdade que temos 
a convicção de que é necessário 
continuar a garantir que a mobili-
dade é um direito das pessoas, e 
que por isso não podemos hesitar 
nas medidas que terão de ser toma-
das”, referiu o primeiro-secretário 
da Área Metropolitana de Lisboa, 
Carlos Humberto de Carvalho, na 
abertura do encontro.

Relativamente aos concursos pa-
ra a contratualização de serviços de 
transporte público rodoviário, o pre-
sidente da Autoridade da Mobilidade 
e dos Transportes, João Carvalho, 
defendeu que, mesmo neste con-
texto epidemiológico, “os processos 
não deverão ser atrasados, muito 
menos cancelados, porque não de-
vemos acrescentar incertezas num 
sistema já fragilizado. Devemos, sim, 
reforçar os processos em curso, para 
alavancar o país com um sistema de 
transportes público vigoroso”.

Por sua vez, no encerramento da 
videoconferência, o secretário de 
Estado da Mobilidade, apontou que 
“vivemos num momento de grandes 
desafios” lembrou Eduardo Pinhei-
ro, que o ano “estava a arrancar com 
dados muito animadores na área da 
mobilidade e transportes. Depois 
veio o confinamento geral e as conse-
quências foram imediatas para todo 
o país, e naturalmente, também para 
os transportes colectivos. Mas hoje 
temos mais informação do que em 
Maio, e estamos a assistir a uma re-
toma gradual e sustentada dos trans-
portes, por isso o sinal é positivo, e de 
confiança no sistema”.

A nova reunião entre a AML e os 
responsáveis pelo sector dos trans-
portes ficou marcada para o mês de 
Setembro.

do Governo”, mas depois de anos de 
impasse a autarquia decidiu assumir 
a “instalação da loja e a aquisição de 
mobiliário e equipamentos”. Para 
Joaquim Santos, esta é a forma de 
“tornar esta aspiração numa reali-
dade", até porque o equipamento 
é uma prioridade para o concelho 
que não tem nenhuma destas infra-
-estruturas. 

A Loja do Cidadão vai ficar no edi-
fício Alentejo, na EN10, e contará 
com os serviços do Instituto da Se-
gurança Social, do Instituto dos Re-
gistos e Notariado e da Autoridade 
Tributária, e ainda com os serviços 
da Loja do Munícipe. No total, terá 
38 postos de atendimento, além 

de vários postos de trabalho em 
backoffice.

Depois de remeter o processo ao 
Tribunal de Contas para recolha de 
visto, a obra deverá arrancar dentro 
de três meses. A Câmara Municipal do 
Seixal aprovou a adjudicação da em-
preitada da obra à empresa Teixeira, 
Pinto & Soares, pelo preço contratual 
de 1 199 815,67 de euros e com um 
prazo de execução de 273 dias.

Lembra a autarquia, em comunica-
do, que em 2009 “já tinha sido assi-
nado um protocolo com o Governo 
com o objectivo de instalar uma Loja 
do Cidadão no concelho, contudo o 
mesmo não chegou a avançar por 
responsabilidade do Governo”.

RegiãoA PSP deteve cinco homens, entre 
os 21 e os 60 anos, e apreendeu 
mais de 3 800 doses de produtos 
estupefacientes numa operação 
de combate ao tráfico de droga no 
concelho de Almada.
Segundo comunicado do 
Comando Distrital de Setúbal 

PSP apreende quase 
4 mil doses de 
estupefacientes
em Almada

da PSP, na operação policial, 
após uma investigação 
iniciada há cerca de dois anos, 
foram realizadas dez buscas 
domiciliárias em que foram 
apreendidas 2 270 doses de 
haxixe, 940 doses de heroína, 
680 doses de anfetaminas.

Humberto Lameiras
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RegiãoRegião

Esta sessão legislativa fica 
marcada sobretudo pela cri-
se sanitária que se instalou 
e que rapidamente se trans-

formou também numa crise social e 
económica.

A pobreza ganhou proporções 
preocupantes, com milhares de pes-
soas a perder o seu emprego e outras 
tantas que continuam a ver os seus 
rendimentos reduzidos, face á situa-
ção de lay off a que foram remetidos e 
milhares de Micro e Pequenas Empre-
sas a viver numa verdadeira situação 
de angústia e de incerteza, onde os 
magros apoios tardam a chegar.

Procurando dar respostas, o Gover-
no apresentou um Orçamento Suple-
mentar, que insiste na manutenção 
do corte de rendimentos aos traba-
lhadores que estão em lay off, ao mes-
mo tempo que não excluiu os grandes 
Grupos Económicos do alargamento do 
prazo para reporte de prejuízos fiscais.

Que recusa a criação de um fun-
do de tesouraria para as Pequenas 
Empresas, mas que não impede a 
distribuição de dividendos entre os 
acionistas das grandes.

E que se mostra incapaz de valori-
zar as componentes ambientais, co-
mo a reciclagem, enquanto contribu-
to para a dinamização da economia e 
para a criação de postos de trabalho.

Mas esta crise também nos mostrou 
ou confirmou alguns factos que im-
porta ter em conta no nosso futuro.

Desde logo a importância do Estado 
Social e muito em particular o papel ab-
solutamente imprescindível do Serviço 
Nacional de Saúde e dos seus profis-
sionais, no combate a esta pandemia.

Veio também confirmar que é ab-
solutamente imperioso que nos vi-
remos para a nossa produção, para 
a produção nacional.

O Estado
da Nação

OPINIÃO

José Luís Ferreira

É preciso trabalhar a sério para 
recuperar a nossa soberania alimen-
tar, apostar na pequena agricultura 
e fazer sair do papel o Estatuto da 
Agricultura Familiar. Dinamizar os 
circuitos de proximidade e os merca-
dos locais, como forma de potenciar 
o escoamento dos produtos.

Quanto ao resto, a Nação não se 
liberta de males antigos e de moder-
nos vírus. Esbocemos o retrato:

Quando os bancos dão prejuízo, o 
Estado continua a chamar os contri-
buintes a pagar, e quando dão lucro, 
os banqueiros dividem o bolo. O Novo 
Banco continua a ser um sorvedouro 
de recursos públicos sem fim à vista.

As multinacionais escolhem locali-
zações para a construção de importan-
tes infraestruturas como aeroportos.

Áreas protegidas transformadas em 
depósitos de plástico, como sucede no 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano.

A produção intensiva de olival ou 
amendoal, continua a inundar a nos-
sa paisagem, sobretudo a paisagem 
alentejana.

A remoção do amianto nas escolas 
é, dizem os autarcas, um embuste.

A aposta na ferrovia continua a ser 
uma promessa e limitada apenas à 
ligação Lisboa-Porto.

Empresas de transporte em lay off 
e os transportes públicos com dificul-
dades em cumprir as regras de saúde.

E o Bloco Central ressuscitou para 
fazer o funeral aos debates quinze-
nais com o Primeiro Ministro.

Por fim, um vírus moderno, o Go-
verno pondera alterar uma lei com 
o objetivo exclusivo de passar por 
cima dos pareceres das Camaras 
Municipais que não concordem com 
o Governo, no propósito de fazer a 
vontade á multinacional Vinci.
Deputado de Os Verdes

Luís Geirinhas

Investimento de 
370 milhões reduz 
consumos e aumenta 
produção de energias 
renováveis até 2030

AMBIENTE E SIMARSUL

Programa ZERO quer empresas 
do Grupo Águas de Portugal na 
linha da neutralidade energética

O Grupo Águas de Portugal (AdP), 
que integra a empresa SIMARSUL, 
apresentou esta quarta-feira, em Lis-
boa, o seu Programa de Neutralidade 
Energética ZERO, durante uma ceri-
mónia que contou com as presenças 
do Ministro do Ambiente e da Acção 
Climática, João Matos Fernandes, 
da secretária de Estado responsável 
por esta pasta, Inês dos Santos Costa, 
para além de João Galamba, secretá-
rio de Estado Adjunto e da Energia. 
O programa apresentado prevê que 
as empresas do grupo possam atingir 
“a neutralidade energética” até 2030.

Assente numa estratégia “conti-
nuada de redução de consumos e 
de aumento da produção própria de 
energia 100% renovável”, o projecto 
implementado permitirá que o grupo 
se posicione como o primeiro de di-
mensão internacional a alcançar esta 
neutralidade “em todas as suas acti-
vidades nacionais e internacionais”, 
a nível mundial.

Os responsáveis do grupo dizem que o investimen¬to estimado ronda os 39,6 milhões de euros 

FOTÓGRAFO

Com um investimento total que 
ronda os 370 milhões de euros, é 
expectável que o Programa ZERO 
“neutralize o equivalente a 746 GWh”, 
valor que corresponde ao consumo 
energético de 105,3% e uma neutra-
lidade carbónica igual, envolvendo 
ainda o valor resultante do consumo 
de combustíveis. 

A nível ambiental e no período 
apontado, o programa “permitirá 
eliminar cerca de 250 toneladas por 
ano de emissões de CO2,”, o que 
representa uma poupança de cerca 
de 5,3 milhões por ano para o país, a 
preços actuais.

O Programa ZERO prevê uma pro-
dução de “cerca de 708 GWh/ano”, 
ao abrigo dos “recursos endógenos 
disponíveis nas instalações das em-
presas do Grupo”, designadamente, 
com origem no biogás, eólica, hídrica 
e solar fotovoltaico, incluindo solar 
flutuante. No que respeita ao biogás, 
prevê-se um crescimento de mais 
163,2%, em relação ao ano passado, 
e a instalação de 48 torres, para dar 
início à produção de energia de fonte 
eólica.

Já o aumento da produção de 
energia hídrica, será obtido com a 
instalação de 38 hídricas, estando 
igualmente previsto, no sector foto-
voltaico, um “crescimento exponen-
cial na produção”, com a instalação de 
centrais, que produzirão “um valor 

médio de 353 GWs”, no primeiro ano 
de exploração.

Por sua vez, a colocação de painéis 
solares flutuantes em 25 albufeiras, 
com a produção de energia a partir 
do solar representará 70% do au-
mento da produção total de energia 
prevista.

Em termos de medidas de eficiên-
cia energética, outro dos objectivo é 
a redução das actividades de abas-
tecimento de água – tratamento e 
bombagem de água para consumo 
humano –, para 8,5% dos consumos 
actuais, estimando-se uma poupan-
ça superior a 13% no saneamento de 
águas residuais. De acordo com os 
responsáveis do grupo, o investimen-
to estimado para as acções de eficiên-
cia energética ronda os 39,6 milhões 
de euros, devendo “estar concluído 
até ao final de 2024”.

Acrescente-se que a actividade 
de água “consome cerca de 60% do 
consumo total de energia” do Gru-
po AdP (410,3 GWh/ano, no ano de 
2018), enquanto que o saneamento 
de águas residuais consome uma fatia 
de 40%. O programa inclui ainda ac-
ções na área das perdas de água e das 
afluências indevidas, que “deverão 
ser desenvolvidas pelas entidades 
gestoras dos sistemas municipais”, 
sublinham em comunicado, com o in-
vestimento total do Programa ZERO 
a ascender a 480 milhões de euros.
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Desporto

“Queremos defender o título de Campeões
da Zona Sul de Futebol de Praia”

O clube prepara-se para 
comemorar em Março 
próximo 100 anos de 
existência 

DR

José Pina

O São Domingos Futebol Clube, 
fundado em 28 de Março de 1921, 
colectividade situada no Jardim 
de Palhais, está muito perto de 
comemorar o seu centenário.
Os últimos tempos não têm 
sido famosos pela situação de 
pandemia causada pelo Covid-19 
mas o São Domingos tem sido um 
bom exemplo na superação das 
dificuldades em todas as vertentes, 
incluindo as de cariz social.
A nível desportivo, a nova época 
já está a ser preparada no que 
respeita ao futebol de formação 
enquanto aguarda pelo início 
campeonato de futebol de praia 
que está previsto para o mês de 
Agosto.
Miguel Aleixo, presidente do 
clube desde 2012, em entrevista 
ao Setubalense, falou de tudo 
isto e também daquilo que está a 
ser preparado para comemorar o 
centenário.
Como o São Domingos tem 
lidado com a pandemia e que 
actividades foi obrigado a 
cancelar?
Como os restantes clubes, tivemos 
que cumprir as instruções da 
Direção Geral de Saúde, pois todos 
os campeonatos distritais de 
futebol foram cancelados. Temos 
120 jovens inscritos nas provas da 
Associação de Futebol de Setúbal e 
20 atletas séniores que disputam o 
Campeonato Nacional de Futebol 
Praia e todos eles foram obrigados a 
parar, mas segundo informações da 
Federação Portuguesa de Futebol, 
está previsto o arranque do Futebol 
Praia no próximo mês de Agosto. 
Tivemos também obviamente que 
cancelar os habituais bailaricos dos 
Santos Populares que animam a 
população durante todo o mês de 
Junho.
Caso o campeonato de futebol 
praia arranque, o São Domingos 
está em condições de participar? 

As condições não são as melhores. 
Como todos sabemos, devido 
a esta pandemia, os habituais 
patrocinadores também estão a 
passar por algumas dificuldades. 
Caso o campeonato arranque 
será uma prova mais curta que o 
habitual e nós queremos defender 
o título de Campeões da Zona Sul, 
já fizemos a inscrição da equipa 
e acreditamos poder contar com 
alguns patrocinadores, visto o 
investimento ser menor este ano.
Em relação à sede social, situada 
no Jardim de Palhais, quanto 
tempo esteve encerrada devido 
ao confinamento?
Esteve encerrada apenas por 9 
dias porque pedimos autorização 
para funcionar em regime 
de takeaway. A maior parte 
dos estabelimentos do bairro 
encerraram portas e os moradores 
do Bairro de São Domingos nem 
tinham onde comprar pão, daí 
termos decidido abrir portas para 
fornecer pão e refeições rápidas, 
mas não só. Devido à pandemia 
começaram a aparecer junto do 
Centro Comunitário S. Sebastião 
mais famílias carenciadas e não 
podíamos ficar indiferentes a tão 
grave situação, por isso decidimos 
fazer recolha de alimentos 
através de vários directores 
do clube, atletas, associados e 
amigos, alimentos que fomos 
entregando ao Centro Comunitário 
diariamente, ao longo de vários 
meses.

ENTREVISTA MIGUEL ALEIXO. S. DOMINGOS FC

Fundado em 1921, no próximo 
ano, o São Domingos irá 
comemorar 100 anos de 
existência. Haverá festa de 
arromba ou nem por isso?
Neste momento não podemos 
adiantar muito devido às 
restrições da DGS. Mas, na 
verdade já começámos a preparar 
o centenário com a pintura da 
sede e, se em Março de 2021 
não existirem impedimentos, 
contamos festejar o centenário 
do clube com um porco no espeto 
para os nossos associados, 
atletas e patrocinadores. Porco 
esse, que será oferecido pelo 
fantástico presidente da Junta 
de Freguesia S. Sebastião, iremos 
também apresentar o Livro 
do  Centenário que está a ser 
excelentemente elaborado pelo 
escritor João Carlos Silva e pelo 
investigador italiano Eupremio 
Scarpa. Será um livro com muitas 
novidades, só o conseguimos 
levar avante graças ao apoio da 
Câmara Municipal Setúbal, Junta 
Freguesia S. Sebastião, Associação 
Futebol Setúbal, Delta Cafés, Casa 
Ermelinda Freitas, Gersal, Mobilift, 
ImoSetúbal, FWI e Vita Luxus. 
Estamos também a construir uma 
Sala de Troféus e já entregámos 
na Presidência do Conselho 
de Ministros a candidatura a 
Instituição de Utilidade Pública, 
que juntamente com o lançamento 
do livro, serão as cerejas no topo 
do bolo.

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – tendência para se sentir sozinho, mesmo que esteja acompanhado por 
várias pessoas. Tente desempenhar um papel mais ativo no contato com outras pessoas, seja 
mais sociável. No plano profissional – os gastos supérfluos, devem ser controlados, pois tem 
que cobrir todas as despesas que tem. Carta da semana – O EREMITA – esta carta mostra que 
deve afastar-se da realidade por um curto espaço de tempo para que consiga recuperar energias.

TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso – seja racional pois irá sentir-se confuso face a sentimentos. Insatabilidade 
emocional. No plano profissional – deve tratar de todos os assuntos pessoalmente para não 
sair lesado. Carta da semana – O LOUCO – esta carta mostra que esta semana não haverão 
dificuldades. 

GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – para que possa receber as manifestações que há tanto espera, deve 
tomar iniciativas românticas, para que possa receber tem que dar. No plano profissional 
– não se acomode neste plano para que possa ser recompensado da forma que quer deve 
dedicar-se e empenhar-se mais na sua atividade. Carta da semana – O PAPA – esta carta 
mostra que terá mais tendência para resolver os problemas dos outros do que os seus.

CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – sente-se indeciso, confuso, não saberá que rumo tomar. Novo interesse 
sentimental. No plano profissional – terá toda a atenção virada para si, a sua calma e 
prudência é que farão com que consiga conduzir todos os acontecimentos de uma forma 
bastante positiva. Carta da semana – O JULGAMENTO – esta carta mostra que a conjuntura 
é propicia ao seu desenvolvimento pessoal.

LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – deve pensar mais em si, também deve clarificar e definir a sua situação 
atual. Não deve ceder a exigências. No plano profissional – mesmo que se sinta incomodado 
com algumas situações, neste plano, em vez de se pronunciar deve abster-se. Economias 
estáveis. Carta da semana – O DEPENDURADO – esta carta mostra que tem que sacrificar 
alguns aspetos da sua vida por outros.

VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – se não se sente feliz, se está incomodado com a sua situação atual, 
libertese, só assim poderá deixar o coração livre para a sua cara metade entrar. No plano pro-
fissional – semana de bem estar não só neste plano, mas também a nível económico. Carta 
da semana – A MORTE – esta carta mostra que a sua vida vai começar por outros caminhos. É 
como que a morte do seu quotidiano e o inicio de uma nova época.

BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – apesar das manifestações e das investidas do seu parceiro a sua 
tendência é o desinteresse. No plano profissional – alguns obstáculos, que conseguirá 
contornar situações e seguir por caminhos favoráveis à sua ascenção. Carta da semana – A 
FORÇA – esta carta mostra que terá muitas energias e que deve controlá-las, para que as 
consiga usar em proveito próprio.

ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – mesmo que esteja apaixonado e com grande entusiasmo, tenha calma e 
não espalhe aos quatro ventos a sua felicidade. Guarde-a para si. No plano profissional – 
melhorias neste setor bem como no setor económico. Todos os projetos que iniciar terão 
êxito garantido. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra que terá muitas 
decisões para tomar e alguns problemas para solucionar. 

SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso – não esconda nada a quem está consigo e se dedica a si. Deve promover 
o diálogo. No plano profissional – algumas respostas que já há muito esperava são-lhe agora 
divulgadas. Carta da semana – A JUSTIÇA – esta carta mostra que conseguirá definir alguns 
aspetos da sua vida que o irão ajudar a escolher os melhores caminhos.

CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – novos conhecimentos favoráveis, no entanto, não crie imensas ex-
petativas. No plano profissional – estará um pouco stressado e desiludido com alguns 
aspetos, por isso, não é altura indicada para agarrar novos projetos. Carta da semana – O 
MAGO – esta carta mostra que deve usar a sua versatibilidade para atingir os seus objetivos.

AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso – não esconda os seus sentimentos pois o momento é propicio para o bom 
entendimento a dois. No plano profissional – boa altura para negócios relacionados com bens 
imóveis. Faça algumas poupanças para o futuro. Carta da semana – O CARRO – esta carta 
mostra que a determinação é a chave para ultrapassar qualquer obstáculo.

PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – os seus desejos e vontades são respeitados pelo seu parceiro, encontrou 
a pessoa certa. Deve pensar num compromisso mais sério. No plano profissional – bons 
contatos, guarde-os, pois servirão para os usar em projetos futuros. Carta da semana – O 
MUNDO – esta carta mostra que vai encontrar o equilíbrio que necessita para se sentir 
realizado em paz com a sua vida.

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
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