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Farmácias de Serviço
HOJE

AMANHÃ
FARMÁCIA ARANGUEZ

Av. Bento Gonçalves, 25 C
265 523 330

FARMÁCIA NOVA

R. Dr. António Manuel Gamito, 
25 A
265 522 052

FARMÁCIA SÁLIA

Praça do Bocage, 98-9
265 547 890

Hoje

29º
16º

Nuvens altas

Nuvens altas

Amanhã

Tempo             Marés
HOJE
Hora Altura (m)

03:10  3.06  Preia-mar
09:10  0.86  Baixa-mar
15:28  3.25  Preia-mar
21:37  0.82  Baixa-mar

AMANHÃ
Hora Altura (m)

03:48  3.07  Preia-mar
09:47  0.84  Baixa-mar
16:05  3.28  Preia-mar
22:14  0.80  Baixa-mar

FARMÁCIA AVENIDA

Avenida Av. Prof. Bento de 
Jesus Caraça , 148
265 522 709

27º
16º

Taróloga - Margarida Fernandes
Aconselhamentos e Cursos de Tarot presenciais, em Setúbal e Quinta do Conde, por telefone e online para Todo o Mundo • Con-
tacto: 961 093 788 • Email: tarot.online2011@gmail.com - www.tarologamargaridafernandes.com • www.facebook.com/TCEMF
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Carneiro 21/3 a 20/4
Conselho Do Dia: Controle a 
impulsividade.
Amor: Evite atitudes pessimistas. 
A vida é para ser aproveitada.
Trabalho: Está sujeito a 
mudanças de funções.
Dinheiro: Seja mais contido nos 
gastos.
Saúde: Desequilíbrio emocional.

Touro 21/4 a 21/5
Conselho Do Dia: Pense bem 
antes de tomar qualquer decisão.
Amor: Analise uma relação. As 
suas desconfi anças poderão 
desestabilizar a sua união.
Trabalho: Os seus projectos estão 
a ser avaliados.
Dinheiro: Faça melhor gestão às 
suas fi nanças.
Saúde: Peça ao seu médico 
exames de rotina.

Gémeos 21/5 a 20/6
Conselho Do Dia: Seja menos 
crítico com os outros e mais 
consigo.
Amor: Atitudes do seu parceiro 
poderão desiludi-lo. Calma. 
Foque-se nos momentos felizes e 
evite recalcamentos.
Trabalho: Está sujeito a enganos. 
Seja cauteloso antes de aceitar 
qualquer proposta.
Dinheiro: Cuidado com 
desonestidades.
Saúde: Insónias.

Caranguejo 21/6 a 22/7
Conselho Do Dia: Imponha-se.
Amor: Controle você mesmo, as 
situações. Tudo deverá ser feito 
ao seu jeito.
Trabalho: Conte com novos 
cargos ou responsabilidades. 
Será bem sucedido.
Dinheiro: Estável, embora tenha 
que ser cauteloso.
Saúde: Sujeito a stress.

Leão 23/7 a 22/8
Conselho Do Dia: Esteja atento 
aos sinais do Universo.
Amor: Dia complicado. Estará 
inconstante numa relação.
Trabalho: Uma oportunidade irá 
surgir. Depende de si se a quer 
aproveitar.
Dinheiro: Instável.
Saúde: Equilibre as suas 
energias.

Virgem 23/8 a 22/9
Conselho Do Dia: Use a sua 
sabedoria interior.
Amor: Uma relação tende a 
entrar em monotonia. Altere 
rotinas.
Trabalho: Estará sem grandes 
desenvolvimentos.
Dinheiro: Estável.
Saúde: Falta de força anímica.
                              
Balança 23/9 a 22/10
Conselho Do Dia: Contenha-se 
nas palavras.

Amor: Tende a terminar um 
estado de forma impulsiva. 
Deixe o dia de hoje passar para 
perceber, a frio, se é isso que 
quer para si.
Trabalho: Conseguirá fi nalizar 
tarefas.
Dinheiro: Sujeito a perdas.
Saúde: Difi culdades em 
recuperações.

Escorpião 23/10 a 21/11
Conselho Do Dia: Seja ambicioso.
Amor: Poderá manobrar 
situações/pessoas, para atingir os 
seus objectivos.
Trabalho: Conte com problemas. 
Será um dia difícil, em que 
sentirá um aproveitamento 
negativo das suas capacidades.
Dinheiro: Gastos supérfl uos.
Saúde: Instabilidade emocional.

Sagitário 22/11 a 21/12
Conselho Do Dia: Mude a sua 
vida.
Amor: Acabe de uma vez com 
assuntos pendentes. Deve 
libertar-se de infl uencias 
negativas e dar voz ás positivas.
Trabalho: Uma nova fase está a 
ser iniciada.
Dinheiro: Termine com despesas.
Saúde: Dores reumáticas.

Capricórnio 22/12 a 19/1
Conselho Do Dia: Seja coerente 
nas suas atitudes.

Amor: As suas dúvidas poderão 
trazer dissabores a uma relação. 
Seja menos desconfi ado e dê 
mais importância ao amor.
Trabalho: Conte com novos 
factos. Poderá sentir-se 
baralhado. Mas encontrará o 
caminho a seguir.
Dinheiro: Faça escolhas 
acertadas.
Saúde: Especial cuidado com 
órgãos duplos.

Aquário 20/1 a 18/2
Conselho Do Dia: Seja mais 
liberto.
Amor: Não tenha medo de falar 
do que sente. Exponha os seus 
sentimentos. Ame muito.
Trabalho: Dia de respostas 
favoráveis. Os seus projectos 
terão um desenvolvimento 
próspero.
Dinheiro: Ganhos ao dobro.
Saúde: Disfunção gastro-
intestinal, derivado a nervos.

Peixes 19/2 a 20/3
Conselho Do Dia: Pense mais em si.
Amor: Deve passar mais tempo 
consigo mesmo. Dedique-se 
mais a si.
Trabalho: Trabalhe de forma 
autónoma. Terá reconhecimento 
e expansão.
Dinheiro: Gaste para proveito 
próprio.
Saúde: Estável.

Email: 
geral@osetubalense.com

265 094 354

Anuncie Aqui
O Seu Bloco Clínico

  
Esta informação não dispensa

a consulta dos resultados na página
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Setúbal Wine & Flavours 2018
Sabores Mais de duas dezenas de produtores de vinho, mas também de cerveja e de outros produtos 
gastronómicos, marcam presença no Setúbal Wine & Flavours 2018, organizado pela Câmara Municipal 
e pela Associação Baía de Setúbal, com apoio da Escola de Hotelaria e Turismo e da Comissão Vitivinícola 
Regional da Península de Setúbal.

A 2ª edição do Setúbal 
Wine & Flavours reali-
za-se nos dias 6, 7 e 8 de 
julho, na Escola de Ho-

telaria e Turismo de Setúbal. Um 
evento através do qual a escola 
pretende exaltar o património vi-
nícola regional, com exposição e 
degustação de produtos.

Durante três dias, o certame 
promove os vinhos, a gastronomia 
e o enoturismo. Vertentes turísti-
cas em forte ascensão na região.

A par dos produtos regionais 
marcam presença de produtos 
provenientes de Espanha. Uma 
estratégia de divulgação conjun-
ta ibérica que tem stado presente 
em outras iniciativas da Escola de 
Hotelaria e Turismo de Setúbal.

Um evento aberto a todos os 
interessados. Dos apaixonados 

e curiosos pelo vinho ao pú-
blico especializado, que pode 
participar em provas comen-
tadas, workshops, palestras e 
showcookings.

Estas experiências são propor-
cionadas por nomes reconheci-
dos a nível nacional e internacio-
nal, entre os quais se destacam 
os chefs Domingos, Sandra Faia, 

Francis Javier Refolio e Cristina 
Sá, os enólogos Aníbal Coutinho 
e Rodolfo Tristão e a sommelier 
Piedad Fernàndez.

Julho convida…
As entradas para o evento 

têm um valor de 3,00 euros, me-
diante oferta de um copo, e são 
gratuitas para as crianças até 
aos 12 anos.

Estão ainda programados es-
petáculos musicais, como “Can-
ções dos Escanções”, apresenta-
do Coro Setúbal Voz, no dia 6, 
pelas 20h00. E “Identidade”, por 

Marta Chasqueira, apresentado 
dia 7, pelas 22h00.

Para o público infantil exis-
te um espaço com atividades di-
versas, como o atelier pedagógico 
“Pequenas Pegadas por um Mun-
do Melhor”, “A História das Vindi-
mas” e “A História da Ostra”, pin-
tura, modelagem, jogos didáticos 
e livros infantis.

A Península de Setúbal tem 
vindo a ser um nome de 

destaque, a nível internacio-
nal, pelos seus vinhos premia-
dos, nomeadamente o famoso 
Moscatel que, nos últimos dois 
anos, foi reconhecido como o 
melhor do mundo!

“Deste modo o evento Se-

túbal, Wine and Fla-
vours pretende ho-
menagear o trabalho 
desenvolvido pelos 
produtores vinícolas 
regionais e salientar 
a gastronomia tradicio-
nal”, destaca a autarquia 
em comunicado ofi cial.

Península destaca reconhecimento
mundial do Moscatel

� FOTOS: DR �
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Numa missiva en-
viada a O Setu-
balense, a Comis-
são de Utentes 

de São Sebastião refere que 
“a população que integra 
as USF é escolhida a dedo, 
de forma a ser uma popu-
lação que facilite a realiza-
ção dos objetivos e o ganho 
dos acréscimos remunera-
tórios para os profi ssionais 
que as integram”.

Hoje, o Bloco de Esquer-
da vai promover um debate 
sobre a construção de um 
novo centro de saúde em 
São Sebastião, a partir das 
21 horas no Centro Paro-
quial de Nossa Senhora da 
Conceição, tendo em conta 
que o atual não responde 
às necessidades dos cerca 
de 17 mil utentes sem mé-
dico de família. 

A Comissão de Utentes 
não encara a solução da 
criação de uma nova USF 
em São Sebastião como a 
ideal, e teme que se esta 
for criada os utentes sem 
médico de família deixa-
rão de a frequentar, sen-
do obrigados a deslocar-se 
a outra fora da área geo-
gráfi ca. Atualmente, “São 

Sebastião tem na sua lis-
ta de sem médicos utentes 
que residem no Viso e que, 
por essa razão, deveriam 
estar inscritos na USF des-
sa zona, mas esta não os 
aceita por as listas esta-
rem fechadas e os utentes 
são obrigados a inscrever-
-se noutro local longe da 
sua área de residência”.

“A realidade dos fac-
tos mostra que os centros 
de saúde que não são USF 
têm fi cado com a população 
mais carenciada a todos os 
níveis, sendo esta mais difí-
cil de trabalhar tanto para 
os médicos, como para os 
enfermeiros e assistentes 
sociais”. A mesma comissão 
refere que os utentes com 

mais patologias são prete-
ridos aquando a atribuição 
de médicos de família, pois 
necessitam de muitas con-
sultas e exames. 

A Comissão de Utentes dá 
como exemplo a criação da 
Unidade de Saúde Familiar 
Luísa Todi e encerramento 
do centro de saúde de Santa 
Maria para descrever a for-
ma como os centros de saú-
de sem médicos de família 
fi cam sobrelotados. 

“As USF não têm médi-
cos de família e quando 
estas unidades se formam, 
estes utentes são desvia-
dos para outras unidades 
à força, como acontece em 
São Sebastião, sobrecarre-
gando-as de utentes sem 
médicos. O exemplo mais 
catastrófi co foi a criação 
da USF Luísa Todi com mé-
dicos, enfermeiros e uten-
tes de Santa Maria. No en-
tanto, só transitaram para 
a nova unidade os uten-
tes com médico, sendo os 
restantes sido transferi-
dos para o centro de saú-
de da Praça da República 
que, de um dia para o ou-
tro, fi cou com o dobro dos 
utentes sem médicos sem 
o consequente reforço de 
profi ssionais”.
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Reorganização  
A Comissão de 
Utentes de São 
Sebastião critica 
aquilo que considera 
ser uma “escolha a 
dedo” dos utentes 
que integram 
as Unidades de 
Saúde Familiar 
(USF) do concelho, 
deixando de fora 
as populações 
carenciadas e teme 
que quando o Centro 
de Saúde de São 
Sebastião se tornar 
numa Unidade de 
Saúde Familiar, as 
famílias carenciadas 
sejam distribuídas 
pelos restantes 
centros de saúde
já sobrelotados.

Utentes criticam hipótese 
do Centro de Saúde de São 

Sebastião ser USF
POR ROGÉRIO MATOS
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Reparámos que conti-
nuam por reparar os dois 
sinais de trânsito que na 
Avenida da Portela se 
encontram desgastados 
e quase invisíveis, um, 
em frente ao Restauran-
te o Quintal, de proibi-
ção de virar à esquerda, 
para a rua Gama Braga, 
cujo sinal de proibição de 
circulação nesse sentido 
mal se vê. Esta situação 
origina situações de cir-
culação em contramão e 
de possível perigo para 
os condutores. Deveriam 
ser colocados novos si-
nais no local.

QUARTA�FEIRA
27.JUNHO.2018

Para fazer reparos, pode 
contactar O Setubalense através 

do telefone  265 092 633 ou enviar 
para o email: redaccao@

osetubalense.com

3 Reparos

Reparámos que na 
zona de Santa Maria, no 
Terreiro de Santa Ma-
ria, continuam a colo-
car grandes amontoados 
de lixo fora dos conten-
tores, o que origina uma 
muito má imagem e tam-
bém maus odores no lo-
cal. O mesmo aconteceu 
na Rua João Maria Jales.

Reparámos que já co-
meçaram a ser corta-
dos os arbustos e as er-
vas entre o Largo do Poço 
do Concelho e a zona de 
Santa Maria.

César Mourão torna 
Setúbal palco 
de humor de improviso
Setúbal e José Mou-

rinho inspiram Cé-
sar Mourão para 
um espetáculo de 

stand-up comedy esta 
quinta-feira, pelas 21h30, 
no Fórum Municipal Luí-
sa Todi, numa actuação, de 
entrada livre, que será gra-
vada para o programa da 
SIC Terra Nossa.

César Mourão faz humor, 
de improviso, a partir de 
histórias que recolheu ao 
longo de dois dias em Se-
túbal junto de pessoas que, 
de alguma forma, se cru-
zaram com o treinador sa-
dino, de que resultará um 
programa a exibir poste-
riormente pela SIC.

Esta é a segunda tempo-
rada de Terra Nossa, pro-
dução de humor, a estrear 

na SIC em Setembro, em 
que César Mourão pres-
ta homenagem a persona-
lidades portuguesas, com 
destaque nas mais diferen-

tes áreas de actuação, e às 
terras onde nasceram.

Na primeira tempora-
da, o humorista centrou 
os programas em elemen-

tos da Seleção Nacional a 
participar no Campeonato 
do Mundo de Futebol que 
se encontra actualmente a 
decorrer na Rússia.

O espetáculo desta quin-
ta-feira na nossa cida-
de tem duração prevista 
de uma hora, é de entra-
da gratuita mas o público 
deverá levantar os bilhe-
tes previamente no Fórum 
Municipal Luísa Todi.

Na primeira 
temporada, o 
humorista centrou 
os programas 
em elementos da 
Seleção Nacional 
a participar no 
Campeonato do 
Mundo de Futebol 

� DR �
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Segredos do mundo místi-
co oriental são desvenda-
dos num evento que terá 
lugar nos próximos dias 

30 de Junho e 1 de Julho, no Par-
que Urbano de Albarquel.

Espetáculos e demonstrações 
de dança, animações com fogo 
e cobras, workshops, um merca-
do oriental, tatuagens de hena e 
uma tenda árabe com diversas 
bebidas e chás compõem os dois 
dias de “Dança Oriental e as Mil 
e Uma Noites”.

A iniciativa, organizada pela 
Câmara Municipal de Setúbal 
com diversas parcerias, é de 
entrada gratuita, exceto os 
workshops de dança oriental, 
cuja participação tem o custo 
de cinco euros. No primeiro dia, 
sábado, o bazar oriental funcio-
na entre as 18h00 e as 24h00, 
período em que decorre venda 
de artigos, incluindo a Maktub 
Shop, especializada na dança 

do ventre, e a Ena Henna, com 
tatuagens de hena.

Às 18h00, realiza-se um 
workshop de Iniciação à Dança 
Oriental, com Andreia Gravata e, 
a partir das 22h00, há música ao 
vivo, com a percussão árabe de 
Américo Cardoso, American Tri-
bal Style por Carla Mourão e alu-
nas, dança da cobra com Cátia 
Dorotea, dança com fogo por Ca-
tarina Branco e danças orientais 
com Sandra Barrocas e os grupos 
de alunas coordenados por Mar-
cos Ghazalla, Andreia Gravata e 
Catarina Branco.

Domingo, dia 1, o bazar orien-
tal, a Maktub Shop e a Ena 
Hena funcionam entre as 16h00 
e as 19h00. Às 16h00, have-
rá um workshop de folclore ára-
be “Dabke”, conduzido por Cata-
rina Branco, a que se segue, uma 
hora depois, uma demonstração 
de danças orientais com diversas 
escolas de Setúbal.

Oriente chega ao Parque Urbano 
de Albarquel com evento místico

A Câmara Municipal de Se-
túbal promove uma sessão 
com moradores do Grelhal 

no próximo dia 3 de Julho, à noi-
te, para discussão do projecto de 
criação da rede de saneamento 
básico naquele pequeno agrega-
do populacional.

A reunião pública, a reali-
zar, a partir das 21h00, no Cen-
tro Comunitário da Anunciada, 
pertencente à União de Fregue-
sias de Setúbal, localizado na 
Avenida General Daniel de Sou-

sa, permite debater todos os as-
pectos necessários à concreti-
zação de uma obra destinada à 
melhoria da qualidade de vida 
da população.

Com o prolongamento da rede 
de esgotos da cidade, o municí-
pio pretende avançar com uma 
intervenção que dotará o Gre-
lhal de saneamento básico públi-
co, acção que envolve a constru-
ção de duas estações elevatórias 
e possibilita eliminar as fossas 
actuais.

Baía Flash Market é o 
novo projeto de divulga-
ção de produtos e criado-
res da região de Setúbal, 

e encontra-se a decorrer até Se-
tembro, com pequenas feiras no 
último fi m de semana de cada 
mês, defronte da Casa da Baía – 
Centro de Promoção Turístico.

Com esta iniciativa, a Câmara 
Municipal de Setúbal pretende 
dar a conhecer junto do público a 

grande variedade de produtos de 
qualidade existentes na região, 
em particular nas áreas da gas-
tronomia, dos vinhos e do arte-
sanato, valorizar os novos cria-
dores locais e, em simultâneo, 
potenciar futuras parcerias com 
estes produtores noutros eventos 
dinamizados pela autarquia.

O Baía Flash Market realiza-se 
entre 29 de Junho e 1 de Julho, 
de 27 a 29 de Julho, de 24 a 26 

de Agosto e de 28 a 30 de Setem-
bro, sempre entre as 19h00 e as 
23h00, na área em frente da en-
trada da Casa da Baía, localizada 
na Avenida Luísa Todi.

Os expositores variam entre 
cada edição dos mercados, com 
o público a ser surpreendido com 
produtos como licores, cervejas 
artesanais, vinhos, azeites, com-
potas, bolachas, gin moscatel e 
artesanato com design de autor.

Autarquia reúne com 
moradores para debater 
saneamento básico
no Grelhal

Baía Flash Market promove região
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Da arte da nutrição

OpiniãoPolítica

Na passada quarta-feira, 
foi votada em sessão do 
executivo municipal a 

abertura do concurso público 
para o fornecimento de refeições 
aos diversos estabelecimentos 
do ensino pré-escolar e do 
primeiro ciclo do ensino básico 
do concelho.

Curiosamente, há dias o PAN 
apresentou na Assembleia 
da República um pacote de 
cinco iniciativas legislativas, 
no sentido de promover uma 
crescente qualidade na comida 
que ingerem as nossas crianças 
na escola. 

Entende o PAN que uma 

melhoria signifi cativa passa, 
neste momento, por limitar os 
produtos prejudiciais disponíveis 
nas máquinas de venda 
automática, deixar de distribuir 
leite achocolatado às crianças do 
ensino pré-escolar e do 1.º ciclo 
(devido à grande quantidade 
de açúcar adicionada), além 
de deixar de servir carnes 
processadas nas cantinas 
públicas de todos os graus de 
ensino. A par disto, pretende-
se o envolvimento directo de 
nutricionistas na elaboração 
dos menus e na fi scalização das 
refeições escolares.

Aproveito para indagar: para 

quando uma sensibilização 
concreta e activa para a 
população em geral, e para as 
crianças em particular, acerca 
da importância da nutrição?

Numa altura em que existe 
uma tendência actual de 
crescimento acentuado de 
conceitos alimentares tão 
díspares quanto o veganismo 
–  ingestão de produtos de 
origem não animal – e o 
paleo – ingestão sobretudo 
de verduras e proteínas 
animais de origem controlada 
e biológica, à semelhança de 
como se alimentariam os nossos 
antepassados no Paleolítico –, 

apenas para citar 2 exemplos, 
parece-me proveitosa uma 
abordagem, em cenário escolar, 
que explique afi nal o que 
são estes conceitos, as suas 
motivações e o que de melhor 
poderemos retirar de cada um 
deles. Com a ressalva de que 
cada pessoa é livre de escolher 
o conceito com o qual mais se 
identifi ca.

Porque crenças e conceitos 
à parte, facto é que a saúde e 
a qualidade de vida assentam 
em grande medida no que 
ingerimos, e como o fazemos.  
Outro facto é que ainda 
comemos muito mal, fazendo 

escolhas que nos permitem 
ganhar tempo mas perdendo 
saúde a longo prazo! 

E como noutros assuntos 
de fundo, nomeadamente 
a reciclagem, muitas vezes 
são as crianças, através de 
sensibilização e acção educativa 
escolar, que levam para casa 
ensinamentos preciosos para as 
suas famílias e também para as 
gerações futuras.

Susana Andrade

PAN

Trinta e oito estudantes fi -
nalistas de enfermagem 
vão estar na próxima sex-

ta-feira, 29 de junho, no Audi-
tório Nobre do Instituto Politéc-
nico de Setúbal (IPS) para mais 
uma Cerimónia de Compromisso 
do Curso de Licenciatura em En-
fermagem. O evento está agen-
dado para as 14h00, e marca o 
momento da despedida destes 
estudantes das salas de aula da 
Escola Superior de Saúde (ESS/
IPS), antes dos primeiros passos 
no mercado de trabalho.

Nesta cerimónia, tida de 
grande signifi cado, não só para 
a instituição de ensino supe-
rior, como também para os 
estudantes de Enfermagem, 
marcam  presença o presidente 
do IPS, Pedro Dominguinhos, a 
diretora da ESS/IPS, Alice Rui-

vo, os responsáveis dos vá-
rios órgãos de gestão da esco-
la – presidentes dos conselhos 
Técnico-Científi co e Pedagógi-
co, coordenadores do Departa-
mento de Enfermagem e do 4. 
º ano da licenciatura em Enfer-
magem – e o representante dos 
estudantes do 15.º curso de li-
cenciatura em Enfermagem. 

No ato solene, os 38 futuros 
enfermeiros comprometem-se, 
perante a sociedade e os seus 
pares, a cumprir os valores hu-
manistas e científi cos recebi-
dos ao longo da sua formação 
na ESS/IPS, a respeitar os prin-
cípios que orientam a profi ssão 
de enfermeiro, e a dar continui-
dade ao processo de aprendiza-
gem ao longo da vida, “no cami-
nho da refl exão, da autonomia e 
da excelência”.

Maria das Dores Mei-
ra, acompanhada de 
uma delegação de Se-
túbal, participou nos 

dias 20, 21 e 22, na Macedónia, 
num encontro subordinado às po-
tencialidades da Europa comuni-
tária. Setúbal é um dos sete mu-
nicípios europeus que integram o 
“Future of Europe – Reload”, pro-
jecto fi nanciado pela União Eu-
ropeia que pretende desenvolver, 
entre 2018 e 2020, acções de re-
forço da identidade das popula-
ções enquanto cidadãos de uma 

Europa comunitária.
No encontro deste mês, que se 

realizou em Shtip, na Macedónia, 
país em vias de integrar a União 
Europeia, o euroceticismo e o eu-
ro-otimismo estiveram no centro 
de um debate que contou com os 
contributos dos restantes muni-
cípios que integram o projecto, ou 
seja, Aksakovo, na Bulgária, Vic-
toria, na Roménia, Montserrat, 
na Espanha, Ozarow Mazoviecki, 
na Polónia, e Nughedu Santa Vi-
tória, na Itália.

A iniciativa serviu para poten-

ciar a troca de impressões sobre a 
política de alargamento da União 
Europeia, tendo assumido espe-
cial importância para os repre-
sentantes de Shtip, uma vez que a 
Macedónia é um país candidato a 
integrar a comunidade europeia.

“Future of Europe – Reload” re-
presenta a continuação natural de 
um outro projecto, “Europa no Fu-
turo – Multifacetada e Unifi cada”, 
desenvolvido entre 2015 e 2017, 
que integrou, além de Setúbal, Nu-
ghedu Santa Vitória e Aksakovo, 
a cidade espanhola Igualada, que 
não participa nesta nova edição.

A versão atual “Reload”, um dos 
15 projectos aprovados pela União 
Europeia de um total de mais de 
três centenas de candidaturas, 
prossegue em outubro em Setúbal. 
e terá como tema principal “Por-
quê a Europa? A Europa aos olhos 
dos não europeus”, com o objecti-
vo de focar questões relacionadas 
com o fenómeno da migração e na 
correta integração de minorias ét-
nicas e culturais nas sociedades 
em que são acolhidas e vivem.

Delegação 
de Setúbal debate 
futuro da Europa 
em encontro 
internacional 

Finalistas de enfermagem 
juram compromisso
a 29 de junho 
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Sem propostas
por Venâncio

À medida que os dossiers vão 
fi cando resolvidos, o caso de Fre-
derico Venâncio está ainda por 
resolver. O defesa-central este-
ve cedido ao Sheffi  eld Wednes-
day na época anterior e, apesar 

de os ‘owls’ não terem exercido a 
cláusula de compra, há a hipóte-
se do atleta regressar ao futebol 
inglês, sendo que esse é também 
o seu desejo. 

“O jogador tem contrato. O Vi-
tória não corta as pernas a nin-
guém mas não podemos por de 

lado os interesses do clube. Se 
houver propostas serão analisa-
das mas sempre com a preocupa-
ção de salvaguardar os interes-
ses do Vitória”, comentou Vítor 
Hugo Valente, acrescentando que 
não chegaram quaisquer ofertas 
pelo futebolista de 25 anos.

DESPORTO

‘Novo’ Vitória já corre nos relvados do Bonfi m
VFC Com muitas caras novas, o plantel e 
equipa técnica do Vitória apresentaram-se 
ontem aos vitorianos. Nuno Valente, Victor 
Veloso, Éber Bessa, Artur Jorge e Gustavo 
Cascardo foram as novidades no treino de 
segunda-feira, bem como o guarda-redes 
Milton Raphael, que foi apresentado no 
relvado. Mano foi apresentado ontem e já 
treinou.

Já decorre a pré-época do Vi-
tória para 2018/19. A equipa 
iniciou os trabalhos na última 
segunda-feira, com os jogado-

res a começarem a chegar ao Hos-
pital da Luz pelas 8 horas para os 
habituais exames médicos. 

Entre os futebolistas, desta-
que para os regressos e para as 
caras novas da formação vitoria-
na. Aos já confi rmados Nuno Va-
lente, Victor Veloso, Éber Bessa, 
Artur Jorge e Gustavo Cascardo, 
juntou-se Milton Raphael, guar-
da-redes que chega do Brasil, 
onde atuava pela Portuguesa do 
Rio de Janeiro. “Sinto-me muito 
feliz por estar aqui e poder mos-
trar o meu valor num clube que 
tem uma história fantástica. Fi-
quei muito impressionado com 
a organização do clube. Ainda é 
cedo para falar mas já deu para 
ver que o Vitória tem bons joga-
dores. O treino de hoje foi ‘puxa-
dinho’ e deu para ver que há mui-
ta matéria de qualidade”, disse o 
guardião. 

Frederico Venâncio, Miguel Lá-
zaro, Diogo Sousa e Valdo Tê re-
gressaram à equipa e estarão sob 
o olhar atento de Lito Vidigal, 
que não deu descanso ao grupo 
no primeiro treino da época. O 
carácter exigente do novo técni-
co já se fez sentir, com uma ses-
são de cerca de 2 horas a abrir o 
calendário da pré-época.

Também Mano foi apresentan-
do, embora tenha chegado ape-
nas ontem e integrado os dois 
treinos diários. O lateral portu-
gês , de 31 anos, assinou por dois 
anos depois de ter deixado o re-
cém-despromovido Estoril.

Bassan e Guropec
fora das contas

Entre os nomes que compõem 
o plantel para a nova época há 
algumas ausências, com desta-
que para Toni Guropec e Emrah 
Bassan. O defesa croata esteve 
emprestado ao Santa Clara e já 
não irá regressar ao Bonfi m, en-

quanto que o atacante turco, que 
chegou em janeiro, também não 
alinhará pelos sadinos. 

Luís Filipe, Bernardo Morgado, 
Arnold, André Severino, Gonçalo 
Duarte e Hassan são os restantes 
futebolistas que não entram nas 
contas de Lito Vidigal.

Lito quer mentalidade 
vencedora

Naquele que foi o primeiro trei-
no orientado pelo técnico, Lito Vi-
digal mostrou-se satisfeito por po-
der ‘puxar’ pelos futebolistas, que 
chegaram a Setúbal em boa for-
ma. “É o meu modo de trabalhar. 
Os jogadores cuidam-se e manti-
veram a resistência aeróbica. Não 
é como no passado, quando os jo-
gadores voltavam de férias com 
peso a mais. Hoje em dia eles sa-
bem a profi ssão que têm e sabem 
qual é a exigência”, afi rmou.

“As expectativas são sempre 
altas, mas temos conhecimento 
da nossa realidade e isso faz-nos 
ter os pés no chão e ser rigorosos 
no trabalho que estamos a fazer. 
Temos procurado jogadores que 
se encaixem na nossa fi losofi a de 
jogo e que estejam dentro do nos-
so orçamento”, disse Lito Vidigal, 
apontando para os 2,9 milhões 
de euros que os sadinos têm dis-
poníveis para reforçar o plantel.

À medida que o grupo vai fi -
cando composto, o treinador ad-
mite que o ataque ainda preci-
sa de reforço. “É claro que queria 
ter o plantel fechado, mas isso é 
praticamente impossível. As po-
sições de ataque estão quase to-
das em aberto mas vamos conti-
nuar a trabalhar”, disse Vidigal, 
que recusou falar de jogadores 
a nível individual. “Quando nos 
virmos em difi culdades, teremos 
de ser uma equipa. Por isso, va-
mos falar sempre em termos de 
equipa”.

Por último, o treinador revelou 
qual a primeira mensagem que 
transmitiu ao plantel. “Disse aos 
jogadores que temos de ser ven-
cedores. Independentemente da-
quilo que possa acontecer, temos 

de ter uma mentalidade vence-
dora”, afi rmou. 

Presidente fala
em apostas certeiras

Já Vítor Hugo Valente mos-
trou-se confi ante em conseguir 
um bom resultado na época que 
se aproxima mas assegurou que 
o foco continua a ser garantir a 
continuidade na I Liga. “As nos-
sas expectativas são as melho-
res, embora o objetivo número 
um seja conseguir a manuten-
ção o mais rapidamente possí-
vel para evitar que tenhamos de 
passar por aquilo que aconteceu 
no ano passado e que todos te-
mos bem presente na memória”, 
disse o presidente.

“Estamos conscientes e con-
fi antes que vamos ter uma épo-
ca boa. Temos a certeza de que 
apostámos bem. Temos uma 
grande equipa técnica, um líder, e 
temos um conjunto de jogadores 
– tanto os que transitam como 
os reforços – que nos habilitam a 
acreditar. Temos muita qualida-
de e grandes jogadores”, afi rmou 
o líder sadino.

Com o arranque da época cada 
vez mais próximo, a administra-
ção mantém os esforços em as-
segurar o reforço do plantel. “Es-

tes primeiros dias têm sido duros, 
com muito trabalho árduo por-
que o mercado não é fácil para 
clube nenhum, à exceção daque-
les que todos sabemos. Há luga-
res ainda por preencher, mas isso 
será feito com critério”, disse Ví-
tor Hugo Valente, que deixou críti-

cas à distribuição das receitas te-
levisivas entre as equipas da Liga. 
“Nós somos obrigados a fazer mi-
lagres para conseguir competir 
com aqueles que recebem 10, 20 
ou 30 vezes mais. Temos de gerir 
bem, ser cuidadosos e falhar o mí-
nimo possível”, acrescentou.

POR MIGUEL NUNES AZEVEDO

Torneio Internacional 
do Sado em estreia 
na pré-época

Já é conhecido mais um jogo 
da pré-época do Vitória. De-
pois de confi rmado o encon-

tro frente ao Benfi ca, os sadi-
nos revelaram a presença dos 
sérvios do Napredak Krusevac 
no Bonfi m para a primeira edi-
ção do Torneio Internacional do 
Sado, no qual as três equipas jo-
garão entre si. 

A competição decorrerá nos 
dias 10, 11 e 13 de julho, com 
as equipas visitantes a jogarem 
entre si no primeiro dia (19 ho-
ras) e com o Vitória a enfrentar 
os sérvios no dia seguinte (21 
horas) e a terminar a compe-

tição contra os encarnados no 
encontro de encerramento, pe-
las 20h30. 

Os bilhetes para as partidas 
terão um custo de 10 euros, sen-
do que os sócios vitorianos terão 
a vantagem de, nos encontros 
da equipa da casa, terem aces-
so exclusivo aos lugares da ban-
cada poente – tanto nos espaços 
cobertos como laterais.

O torneio foi revelado ontem 
pelo clube através dos seus ca-
nais ofi ciais, sendo que haverá 
uma apresentação pública na 
sexta-feira, pelas 17 horas, na 
Casa da Baía. 

‘Mala Ciao’ motiva buscas da PJ no Bonfi m

No dia em que o plantel 
vitoriano regressou ao 
Bonfi m, também a Po-

lícia Judiciária esteve no está-
dio. Em causa esteve uma ope-
ração que decorreu também nas 
instalações da SAD de Benfi ca, 
Desportivo das Aves, Marítimo e 
Paços de Ferreira, por suspeitas 
de pagamento do clube da Luz a 
jogadores, de modo a incentivá-
-los a vencer o Porto nos respe-
tivos encontros. 

As suspeitas surgiram de-
pois de uma denúncia anóni-
ma enviada à Polícia Judiciá-
ria do Porto e que deu origem 
à operação ‘Mala Ciao’. No caso 
do Vitória, estas recaem sobre 
um eventual aliciamento a Pa-
trick Vieira, que esteve empres-
tado aos sadinos por parte do 

Benfi ca.
Ao mesmo tempo o primeiro 

treino decorreu com naturali-
dade, com o clube a confi rmar 
as buscas e a emitir um comu-
nicado sobre o sucedido. “O ob-
jeto da investigação reporta-se 

a factos ocorridos em data an-
terior ao início do mandato da 
atual direção e administração. 
Foi prestada toda a colaboração 
solicitada como, aliás, é apaná-
gio da nossa instituição”, pode 
ler-se na nota mencionada.

Frederico Gil entra a 
ganhar no Setúbal Open

Zimbra Fox conquistam 
Palmela Run

‘Escolinha’ vence 
Torneio de Almeirim

Com todas as vagas preenchi-
das para o quadro principal, 
o Setúbal Open começou on-

tem com partidas de singulares e 
pares. Frederico Gil, cabeça-de-car-
taz e um dos melhores tenistas 
portugueses da atualidade, esteve 
em competição pelo fi nal da tarde, 
vencendo o francês Nathan Sea-
teun com uma reviravolta (6-3, 2-6 
e 5-7) na primeira etapa do torneio. 

Na vertente singular, passaram 
à próxima fase Baptiste Crepa-
tte (França), Giovanni Oradini 

(Itália), Benjamin Lock (Zimba-
bué), Nicolas Rosenzweig (Fran-
ça), Christopher Diaz-Figueroa 
(Guatemala), Wilfredo Gonzalez 
(Guatemala) e Romain Beauvy 
(França). Já em pares, seguem 
em frente as duplas compos-
tas por Nuno Borges e Francis-
co Cabral (Portugal), Benjamin e 
John Courtney Lock (Zimbabué), 
Nicolas Alberto Arreche e Fran-
co Feitt (Argentina) e Guilher-
me e Henrique Wojciechowski 
Osorio (Brasil).

Decorreu no sábado mais 
uma edição da Palmela Run, 
na qual os grandes vence-

dores foram os sesimbrenses Zim-
bra Fox Runners. Entre as mais de 
duas centenas de atletas que par-
ticiparam na corrida de 12,5 qui-
lómetros, a equipa foi a que con-
seguiu melhores classifi cações, 
embora não tenha conseguido co-
locar atletas nos pódios da geral. 

Tiago Romão, ex-Comércio e 
Indústria, foi o primeiro a termi-

nar o percurso. O atleta da Salo-
mon Suunto cortou a meta com 
um tempo de 51m26s, fi cando à 
frente de Raul Caetano (Belenen-
ses) e Paulo Guimarães (Aminha-
corrida/Myprotein). Já na verten-
te feminina, o triunfo foi para 
Filipa Rodrigues, da Arrábida 
Trail Team, que conseguiu o 12º 
lugar da geral absoluta com um 
tempo de 1h00m58s, seguida de 
Ana Mota, a título individual, e 
Patrícia Romão (Cork Trail Team). 

A equipa sub-13 da Escola 
de Futebol Feminino de 
Setúbal venceu o Tor-

neio de Almeirim, competição 
disputada no passado fim-de-
-semana, na qual arrecadaram 
também os prémios indivi-
duais para Melhor Marcado-

ra, Melhor Jogadora e Melhor 
Guarda-Redes. 

Já as seniores o primeiro lugar 
no Torneio CAC, fi cando agora a 
faltar uma boa classifi cação no 
Torneio de A-dos-Francos, que se 
realiza dia 30, para fechar a épo-
ca com chave de ouro.

Email: desporto@osetubalense.com
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Nuno Valente, Artur Jorge, Cascardo, Milton Raphael, Victor Veloso e Éber Bessa foram novidades no primeiro dia Exames médicos começaram na segunda-feira

Lito Vidigal impôs intensidade nos primeiros treinos

Mano chegou ontem
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Barbearia Eduardo’s recria 
tradição e promove convívio
Estilo Vintage Um ponto de encontro para todos os homens, com serviços à moda antiga, cortes e barbas à escolha 
de cada um: é assim que se pode defi nir a Barbearia Eduardo’s, situada em Vila Nogueira, espaço onde, para além das 
barbas e dos cabelos, há ainda lugar para concertos, momentos de convívio e… transmissão de jogos do Mundial.

“Sempre gostei de barbearias 
e de todo este conceito envol-
vente. O meu avô era bom-
beiro e barbeiro, mas ao do-

micílio. Percorria Sernancelhe, 

perto de Viseu, de bicicleta. Tam-
bém estive sempre muito ligado 
a tudo o que é antiguidades e, as-
sim, quis criar a minha barbea-
ria neste estilo anos 50/60”, co-
meça por explicar João Marques, 
da Barbearia Eduardo’s, situa-

da em Vila Nogueira de Azeitão, 
com nome em homenagem ao 
seu avô, Eduardo, que tam-
bém era barbeiro. “Bar-
bearias há muitas, mas 
deste género não há, 
e eu quis recriar um 
conceito assim dife-
rente. Quis que este 
fosse um ponto de 
encontro de ho-
mens, onde vies-
sem e se sentissem 
bem”, adianta.

Antes de ter a sua 
própria barbearia, 
João cortava o cabelo 
aos amigos e fascinava-
-se com o universo da bar-
bearia. “Quando ia a barbea-
rias, sentava-me e fascinava-me 
as decorações, a arte da navalha. 
Sempre me fascinou a arte da 
navalha, desde pequenino”, reve-
la. “Hoje, a barbearia é conheci-
da pelas barbas que aqui se fa-
zem, com toalha de água quente, 
de água fria, com cremes para o 
rosto. Não corto apenas a bar-
ba, faço questão de a tratar tam-
bém”, acrescenta.

Como recriação do ambien-
te de antigamente, porque anti-
gamente as barbearias eram lu-
gares de convívio masculino, na 
Barbearia Eduardo’s há ainda 
um bar, garrafeira, um centro de 
estética para homens e a possi-
bilidade de adquirir produtos de 
beleza ou de participar em even-
tos organizados por João uma ou 
duas vezes por mês, “para dina-
mizar o espaço ao máximo”. 

Presente em Vila Nogueira de 
Azeitão há cerca de dois anos e 

meio, João teve primeiramen-
te um espaço mais pequeno e 
à medida que o negócio cres-
ceu tornou-se necessário alar-
gar a barbearia. Hoje, a Barbea-
ria Eduardo’s, conta com uma 
vasta carteira de clientes, prove-
niente das mais diversas partes 
do país e até do mundo. “Tenho 
clientes que vêm de todo o lado, 
desde Lisboa, Sintra, Faralhão, 

e até estrangeiros, que quando 
vêm de Londres visitar os fami-
liares vêm de propósito aqui cor-

tar o cabelo”, refere, realçando 
que todo o sucesso alcança-

do até hoje faz ainda mais 
sentido por acontecer em 
Azeitão: “adoro Azeitão, 
é a minha terra, cres-
ci aqui e sou muito fe-
liz com isto que faço e 
onde faço”.

Um sítio para 
ver o Mundial em 

conjunto
Na barbearia, situada no 

nº135 da Rua Augusto Coe-
lho, em Vila Nogueira de Azei-

tão, são transmitidos todos os 
jogos do Mundial e na parede en-
contra-se até uma camisola au-
tografada pelo melhor do mun-
do. “Estou a dar os jogos todos 
do Mundial ao vivo aqui na bar-
bearia, a todas as horas. Forma-
-se o grupinho da barbearia e é 
engraçado”, conta João Marques, 
adiantando que “esta é uma ma-
neira de as pessoas não estarem 
em casa sozinhas a ver os jogos. 
Vêm aqui, estamos todos juntos e 
vivemos o Mundial de forma di-
ferente”, remata.

A barbearia é uma das tradições mais antigas 
das quais se tem memória. “É uma tradição 
muito antiga, esta de os homens gostarem de 
vir a sítios às barbearias e de gostarem de 
se sentir bem nestes sítios”, considera João 
Marques, da Barbearia Eduardo’s.

A cadeira onde se sentam ac-
tualmente os clientes da 

Barbearia Eduardo’s é muito 
mais do que uma cadeira. Tem 
consigo uma história e um tradi-
ção de há muitos anos. Recupe-
rada e restaurada por João e por 
Sara, a sua mulher, é agora um 
dos elementos de destaque do 
espaço e não há quem lhe fi que 
indiferente. “Quando vim para 
cá, tinha uma cadeira moderna. 
Entretanto cheguei ao contacto 
com o barbeiro que estava mes-
mo ao lado da minha barbearia 
antiga, que era o senhor Carlos, 
que trabalhou durante 60 anos 

como barbeiro”, explica. “É uma 
cadeira com quase cem anos, 
que ele mandou vir da África do 
Sul e na qual cortou muitos ca-
belos aqui em Vila Nogueira de 
Azeitão. É o elemento que mais 
história tem e por isso, na res-
tauração que fi zemos, quisemos 
manter o máximo possível em 
relação ao original. Já ali se sen-
taram várias gerações”, adianta, 
reforçando que faz questão de 
que a cadeira fi que em Azeitão 
com o passar dos tempos: “Pas-
sou o senhor Carlos, agora sou 
eu, e a cadeira vai-se mantendo 
aqui em Vila Nogueira de Azei-
tão. Se esta cadeira fosse para 
longe, não fi cava com a histó-
ria que tem”.

Uma cadeira com quase cem anos de história

O antes...

E o depois

POR INÊS ANTUNES MALTA

� FOTOS: DR �

� FOTOS: IAM �
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O presidente da Câmara de 
Palmela, Álvaro Amaro, 
aponta o dedo à empre-

sa Amarsul pela “má prestação 
do serviço prestado”, que “é mui-
to defi citário” na recolha de resí-
duos sólidos urbanos.

Para o edil de Palmela o pro-
blema “complexo e de fundo tem 
que ver, antes de mais, com as 
políticas nacionais de gestão des-
tes sistemas multimunicipais 
quer de valorização e tratamento 
de resíduos, quer de saneamen-
to aos quais os Municípios são 
obrigados a aderir”. O presidente 
palmelense não deixa de alertar, 
que o problema “está relacionado 
com a forma como a SUMA – que 
é, agora, também, uma das acio-
nistas da Amarsul - está a tentar 
monopolizar este mercado, sem 
ter, no entanto, as condições ne-
cessárias para prestar uma boa 
resposta”.

 “O Município continuará, tam-

bém, pelos meios institucionais e 
políticos ao seu dispor, a traba-
lhar pela reposição de um serviço 
qualifi cado”, prometeu o autarca.

As 7 Maravilhas à Mesa con-
ta com Palmela na Gala 
eliminatória, que se rea-

liza, no dia 5 de Agosto, em Vi-
seu e com transmissão em direc-
to na RTP.

Leonor Freitas, da Casa Erme-
linda Freitas, será a madrinha da 
candidatura de Palmela, reve-
lou a autarquia palmelense, des-
tacando que a empresária viní-
cola “associou-se a este projecto 
desde o início  e acompanhará os 
próximos programas televisivos 
de promoção”. A Mesa de Palme-
la inclui sete categorias obrigató-
rias a concurso: 

Na categoria de sopas Palmela 
será representada pela Sopa Ca-
ramela; o Queijo de Azeitão, que é 
fabricado nas queijarias de Quin-
ta do Anjo, estará representado 
na categoria de queijos; enquan-
to na categoria de vinhos e azei-
tes estará o Vinho Tinto DO (De-
nominação de Origem).

A Mesa de Palmela inclui-
rá o Moscatel Roxo na catego-
ria vinhos de excepção e na ca-
tegoria de territórios vinhateiros 
contará com a representação da 
aldeia vinhateira de Fernando 
Pó. O Castelo de Palmela, o Cen-
tro Histórico e o Parque Natural 
da Arrábida, participam na cate-
goria património histórico, cul-

tural e natural e a Casa Mãe da 
Rota Vinhos da Península de Se-
túbal, na categoria adegas, laga-
res e queijarias.

O Projecto 7 Maravilhas à 
Mesa aposta na promoção das 
potencialidades do território de 
Palmela, onde a Gastronomia e 
Vinhos se assumem como rique-
za incomparável e de excelência.

O Rotary Club de Palme-
la tem um novo presi-
dente para 2018/2019, 
o empresário de pu-

blicidade e comunicação Pedro 
Cunha, de 44 anos, reside em Pal-
mela. A transmissão de tarefas de 
Filipe Marques foi assumida por 
Pedro Cunha, no espaço de res-
tauração Dona Isilda, contando 
com a presença de cerca de uma 
centena de pessoas, muitas em 
representação de clubes rotários 
de Lisboa, Moita, Almada, Sesim-
bra, Setúbal, Montijo e Palmela. 
Também marcaram presença au-
tarcas do MIM, do PSD, da CDU e 
da Junta de Freguesia de Palme-
la, a que se juntaram empresários 
e personalidades.

O novo presidente, que assis-
tiu emocionado à saudação das 
bandeiras, com a participação de 
Carlos Caçoete, em representa-
ção da Assembleia Municipal de 
Palmela, depois de receber o tes-

temunho do anterior presidente, 
confessou “ser uma honra servir 
o Rotary palmelense” e aprovei-
tou para homenagear dois em-
presários locais “o meu padrinho 
Manuel Garcia e também Carlos 
Rafael”.

Para Pedro Cunha os principais 
objectivos do mandato “passam 
por promover causas sociais e re-

tomar a ajuda às famílias caren-
ciadas do concelho de Palmela”.

Depois de apresentar a equi-
pa com quem vai trabalhar, que 
“constitui o Conselho Director e 
onde não sou presidente, mas es-
tou como presidente, fazem par-
te Filipe Marques, como vice-pre-
sidente, Pedro Nunes, secretário, 
Jaime Puna, tesoureiro, Manuel 

Garcia, responsável do protoco-
lo e João Santos, secretário exe-
cutivo”.

A angariação de receitas, que 
assenta nas mensalidades dos 
associados, explica Pedro Cunha, 
“vão ser reforçadas com a realiza-
ção de várias palestras, com per-
sonalidades e fi guras mediáticas 
da política e do desporto”, que 

“confi rmaram as suas presen-
ças para colaborarem no apoio 
às causas sociais”. O presidente 
da instituição solidária de Pal-
mela promete “concorrer a subsí-
dios onde poderemos ser contem-
plados para cumprirmos o lema 
que nos guia ‘dar de si, sem pen-
sar em si’ e ajudar o próximo com 
acções de solidariedade”.

Pedro Cunha assume presidência 
do Rotary Club de Palmela 
Solidariedade  Pedro Cunha vai presidir ao Rotary Club de Palmela durante um ano e promete “retomar a ajuda 
às famílias carenciadas do concelho”. O empresário de publicidade e comunicação faz questão de destacar “não sou o 
presidente, estou em presidente, onde conto com uma excelente equipa”.

Leonor Freitas é madrinha
das 7 Maravilhas à Mesa

Recolha de resíduos 
continua muito defi citária

� DR �� DR �

� FOTOS: DR �

O presidente do Rotary de Palmela homenageou o empresário Carlos Rafael Pedro Cunha e a sua equipa

POR FÁTIMA BRINCA
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Guterres, a ONU e as Guerras

Opinião

Guterres é sem qualquer 
dúvida, para nós 
portugueses que o 

conhecemos, um homem sério, 
preocupado com os outros, 
facilmente considerado como 
tendo um fundo cristão. No 
entender de muita gente que 
o conhecia bem a ocupação do 
lugar de Secretário geral da ONU, 
assentava-lhe como uma luva. 
Simplesmente poderá alguém 
levar a ONU a ser um organismo 
que assegure que os países no 
mundo se devem comportar 
baseados na solidariedade ena 
fraternidade, continuando a 
haver um Concelho de Segurança 
em que os seus ocupantes 
fi xos têm direito de veto? Coisa 
que pareceria razoável após a 
última guerra mas que se tornou 
anacrónica e remete a organização 
para uma total inefi cácia para 
solucionar problemas que toquem 

ao de leve nos países que TÊM O 
TAL DIREITO. Ora, como o mundo 
se tornou numa verdadeira arena 
onde se digladiam vários “galos” 
para dominar a totalidade da 
“capoeira”, os muitos problemas 
que surgem, essencialmente 
confl itos armados, são uma 
miragem para a ONU a sua 
solução, que se fi ca por problemas 
menores. Alem disso esses 
confl itos armados nas zonas 
mais inesperadas do mundo são 
apoiados, uns pelos americanos, 
outros pelos russos, outros por 
um qualquer potentado islâmico 
(Irão, Arábia Saudita, Egito, etc.). 
E formam-se de maneira informal 
agrupamentos de países, de tal 
maneira que se se toca num 
aparece de imediato uma reação 
dum dos “galos”. Tais confl itos 
não deixam que se cresça nesses 
países que vivem uma verdadeira 
anarquia, criam ambientes em 

que ninguém se sente seguro 
e em que a pobreza é extrema. 
Conclusão muita gente pega em 
meia dúzia de pertences e foge na 
procura de um local onde se possa 
viver em paz e em condições 
de gente. E assiste-se a grandes 
movimentações de milhares de 
pessoas com uns parcos haveres e 
com os fi lhos para quem querem 
legitimamente uma vida de 
“gente digna”. E os que fogem dos 
quatro quadrantes do continente 
africano põem os olhos na Europa 
que consegue estar à décadas 
sem guerras e tem fama de rica 
– embora a maioria das pessoas 
se esqueçam que nesses países 
existe uma organização politico 
social que vai concentrando a 
riqueza em meia dúzia de famílias 
tornando a vida da restante 
população cada vez mais difícil 
– mas isso não sabem os que 
fogem à morte, à exploração, ao 

banditismo, ao tráfi co de mulheres 
e crianças com fi ns inconfessáveis. 
E do centro de África os fugitivos 
andam milhares de quilómetros 
para chegarem ao Mediterrânio 
para passarem para a Europa – e 
morrem aos milhares afogados 
na travessia e – presentemente – 
assistimos – à recusa dos países 
europeus que marginalizam o 
mediterrânio em receber esses 
fugitivos pois se assiste ao avanço 
de partidos para o poder com 
tendências “fascitoides”, metendo 
a Democracia e os valores dela ,na 
gaveta.  Mesmo as classes médias 
são doutrinadas para reagirem 
contra os que chegam “pois lhes 
vêm tirar os empregos e – até – 
podem ser dos tais “radicalizados” 
que querem fazer renascer um 
Kalifado e não hesitam em se 
deixarem morrer, fazendo-se 
explodir no meio de gente simples 
que faz a sua vida normal

A Europa anda numa 
grande confusão, os 
países não se entendem, a 
democracia – como dissemos- 
anda ameaçada, mas 
paradoxalmente os maiores 
fabricantes e vendedores de 
armas são os maiores países 
da Europa e da América. Ainda 
recentemente Tramp foi à 
Arabia Saudita e fez negócios 
de muitos milhões em venda 
de armas. A politica de muitos 
destes países é uma hipocrisia 
inaudita – que pode fazer a 
ONU nestas circunstâncias se 
estamos perante os mesmo que 
têm o tal direito de veto?

Mário Moura

Perspectiva

“Exposições temporárias rece-
bidas no Museu de Arqueolo-
gia e Etnografi a do Distrito de 
Setúbal têm sempre um cariz 

contemporâneo e uma abordagem 
a temas atuais que geram certa 
controvérsia social”, explica Joa-
quina Soares diretora do MAEDS, 
em abordagem á exposição Gen-
der and Other Boundaries.

Uma exposição que estará pa-
tente até 14 de Setembro, com en-

foque nas “fronteiras que cada um 
de nós cria socialmente. Não ape-
nas as fronteiras físicas que divi-
dem territórios, expulsam e sepa-
ram fi sicamente pessoas. Mas as 
fronteiras que criamos dentro de 
nós para sobreviver e para nos li-
garmos ou desligarmos de algo”.

Uma arte provocativa e uma 
“forma de provocação que obri-
ga as pessoas a pensar sobre o 
que está a acontecer na socieda-
de”, conta Joaquina Soares. “Cla-
ro que existe um enfoque nas 

migrações, feito por três artistas 
plásticas, em três salas diferen-
tes”. Mas está também patente 
a abordagem às fronteiras ain-
da hoje criadas entre o género: “o 
masculino e o feminino”.

Joaquina Soares aborda sobretu-
do “os limites impostos não só pela 
sociedade em geral, mas por nós 
mesmos com criação culturais”. Os 
comportamentos tipicamente fe-
mininos e os símbolos tipicamente 
masculinos. “No fundo como ain-
da pensamos as questões de géne-

ro ainda muito sobre este ponto de 
vista muito simbólico”.

‘Despadronizar’ 
comportamentos

“As gerações mais velhas foram 
educadas e formatadas para deter-
minados comportamentos e possi-
bilidades”. No fundo, no parecer de 
curadoria de Joaquina Soares o que 
o homem pode ou deve e a mulher 
pode ou não deve. “Comportamen-
tos que já não adequam. Hoje todos 
podemos tudo. O sexo não nos defi -

ne. Nem nunca defi nirá. O ser hu-
manos vai além de padrões e limi-
tes impostos pela mente”.

São estes padrões, como identifi -
ca Joaquina Soares, que conduzem 
a “desigualdades sociais, de hoje e 
de há milhares de anos”. Afi nal o 
que queremos ser a partir da nossa 
sexualidade e diferenciação mas-
culino e feminino? “Os géneros não 
têm que ser, nem devem ser bipo-
larizados. Ser um sexo ou de outro 
não pode nem deve ser uma des-
vantagem na vida de ninguém”.

Fronteiras da 
alma no Museu 
de Arqueologia 
e Etnografi a
Masculino & Feminino A defi nição entre fronteiras e géneros 
é o tema da exposição Gender and Other Boundaries, na tradução 
livre: Género e Outras Barreiras. A mostra está patente no Museu de 
Arqueologia e Etnografi a do Distrito de Setúbal e pretende desafi ar 
o público a desconstruir ideias pré-concebidas sobre os limites que o 
género masculino e feminino impõe socialmente.

POR ANA MARTINS VENTURA

� FOTOS: MAEDS �
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Especialidades: Peixe Assado e Pizzas
Morada: Praça Machado dos Santos, nº 7 - 10 • 2900-178 Setúbal
Contacto: 265 553 493 • tascakefi sh@hotmail.com
Encerra à segunda-feira

O
P/

19
56

C/
 1

78
6

Especialidades: Comida Vegetariana e Macrobiótica
Morada: Av. Luísa Todi, 123 – Setúbal 
Contacto: 265 233 482 
Período de Encerramento: Fim-de-semana

Sabores de SetúbalSabores de SetúbalSabores de SetúbalSabores de Setúbal

C/
00

23

Especialidades: Peixe Assado, Cataplana de Peixe e Fondue de Vitela
Morada: Rua da Saúde, 34 • 2900-633 Setúbal
Contacto: 265 237 738 
tascadasmarés@hotmail.com

Restaurante Cervejaria Novo 10
Morada: Av. Luisa Todi, 420/2 – 2900-455 Setúbal 
Contacto: 265 525 212
Período de Encerramento: À quarta- feira

C/
02

56

Onde vamos hoje?Onde vamos hoje?

[ F
O

TO
S:

 D
R 

�

Especialidades: Choco Frito, Petiscos, Mariscos,Peixe Assado  
Morada: Av. Luisa Todi 374/376 Setúbal
Contacto: 265 409 986 
Aberto todos os dias

C/
00

91

Restaurante 
O Cantinho dos Petiscos 

C/
00

92

Especialidades:  Peixe Assado no Carvão, Caldeirada, Fritada de 
Peixe, Diversos Pratos de Carne, Pratos do Dia
Morada: Rua Faustino José Santana, 4 – 2900-362 Setúbal
Contacto: 265 234 398 – 961 821 333

A 22 de Junho Noite de Fado com o Fadista 
Nuno Rocha, à Guitarra e à Viola Manuel Carlos e Carlos Pinto

150gr Farinha Trigo t65 (podem 

usar qualquer farinha, eu fiz 

com farinha de espelta)

1 colher de sobremesa 

Bicarbonato de sódio

1 colher de sobremesa Fermento 

em pó
1 colher de sopa Açúcar 

Mascavado (usei açúcar de coco 

na mesma quantidade)

1 colher de sopa  Vinagre Vinho 

Branco
50ml Óleo Vegetal (usei óleo de 

coco)
250ml Bebida Vegetal (usei 

bebida de aveia)

Ingredientes
para 12 panquecas:

Panquecas 
do Alho

� DR �

Especialidades: Peixe e Carne Grelhados. De terça a domingo 
há pratos do dia.
Morada: Praça do Quebedo, nº 17 e nº 12 – Setúbal
Contacto: 919 753 114 – 917 045 457

C/
 0

07
9

C/
02

65

Especialidades: Peixe Assado, Arrroz de Marisco, Feijoada de Choco
Morada: Praceta Portinho da Arrábida, 2925-378 Setúbal, Portugal
Contacto: 218 084 963
info@restaurantedoportinho.com

Restaurante D’u PortinhoRestaurante D’u Portinho

Preparação:

Numa taça junte a fari-
nha, o bicarbonato , o fer-
mento e o açúcar e misture 
bem. Junte depois o vina-
gre, o óloe e a bebida vege-
tal e misture bem até for-
mar uma massa líquida e 

homogénea.
Leve depois uma fri-

gideira anti aderente ao 
lume e deixe aquecer bem. 
Coloque colheradas de 
massa e vire com uma es-
pátula quando terminar de 
fazer bolhas. Deixe depois 

cozinhar do outro lado até 
fi carem douradas.

Repita até esgotar a mas-
sa e sirva com acompanha-
mentos a gosto. Cá em casa 
iogurte natural e frutos 
vermelhos são sempre os 
acompanhamnetos favori-

tos, e eu também gosto com 
um pouco de maple Syrup.

Bom Apetite!

Fonte: Joana Roque 

http://paracozinhar.

blogspot.pt

Preços EspeciaisPreços Especiais
PARA ANUNCIAR CONTACTE

912 278 131| 912 277 047

914 793 037

Anuncie aqui o seu restaurante!Anuncie aqui o seu restaurante!

Especialidades: A verdadeira empada do Brasil, Lombo de Bacalhau da Zazá, 
Fricassé da Zazá. Uma junção de gastronomia Brasileira e Portuguesa.
Morada: Rua Arronches Junqueiro nº 115 – Setúbal
Contacto: 968631792 – 968631793 | Casa-da-Zazá

C/
15

1
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O vinho com a marca “VITÓRIA”

Opinião

Foi na Casa da Baía, no dia 
6 de Junho de 2018, que 
se realizou uma inédita 

iniciativa da Adega de Palmela, 
a Adega Cooperativa de Palmela, 
a cerimónia do lançamento das 
garrafas de vinho: tinto, branco 
e Moscatel de Setúbal,com a 
marca “VITÓRIA”.

Esta ideia de parceria da 
Adega de Palmela, com o Vitória, 
foi do presidente da Associação 
de Futebol de Setúbal, Francisco 
Cardoso.

Abriu o convívio com a 
apresentação da fi gura Bocage, o 
actor do teatro TAS, José Nobre, 
que nos deliciou com os seus 
poemas.

O enólogo Luís Silva e José 
Coutinho, presidente da Adega 
Cooperativa de Palmela, falaram 
deste maravilhoso evento da 
Adega de Palmela, da parceria 
com o Vitória e o presidente 
do Vitório, Vítor Hugo Valente, 
agradeceu a toda esta feliz 

iniciativa e movimento dos 
vinhos, com a marca do Vitória, 
que é de enaltecer esta e futuras 
promoções a favor do nosso 
clube, que tanto está necessitado 
desses valores para benefi ciar e 
ajudar a vencer a grande crise 
que o Vitória está a atravessar. 
Parabéns e continuem para bem 
do nosso Vitória.

Terminou com a prova dos 
vinhos da Adega de Palmela, 
com a marca “Vitória”: tinto, 
branco, Moscatel de Setúbal, 
acompanhado dos excelentes 
queijos da região.

E da continuação desta 
parceria, falta agora as 
encomendas dos restaurantes 
e similares e do consumo dos 
vitorianos e setubalenses do 
vinho da Adega de Palmela, 
com a marca “VITÓRIA”, que 
as receitas da venda do vinho 
reverte a favor do futebol de 
formação, com votos de bom 
êxito, pois o vinho é excelente.

Neste convívio vitoriano, na 
Casa da Baía, sem esperar fui 
surpreendido, quando estava 
com alguns amigos entre eles o 
Fernando Tomé, António Santos 
e um deles que não conhecia 
e se dirigiu a mim divulgando 
um pouco da minha obra sobre 
a natação, que me comoveu 
e disse-me que tinha sido 
bancário da Caixa Agrícola e 
pai de uma sua aluna e depois 
vim a saber que é o presidente 
da Associação de Futebol de 
Setúbal e é uma felicidade e um 
orgulho ouvir de vez em quando 
o reconhecimento do nosso 
trabalho, que o tenho feito por 
amor ao próximo.

Setúbal Bay, no Rio Sado
Mais uma vez, uma das 

mais Belas Baías do Mundo foi 
palco de mais uma prova de 
natação de águas abertas de 
10 quilómetros para a taça do 
mundo, no belíssimo, atraente 
e acolhedor Parque Urbano 

de Albarquel, que encheu de 
pessoas para assistir a esta 
maratona a nadar, realizado no 
dia 9.06.18.

Da parte da manhã, foi 
preenchida com o Open 
Challenge aberto à população, 
com provas de 200 metros, 
600 metros e 1660 metros, 
com o início às 09h30, 10h e 
11h, que reuniu cerca de 500 
participantes. Nos 200 metros, 
o vencedor foi Tiago Venâncio 
(A Onda), feminina Marta 
Santos (Naval), nos 600 metros 
André Magalhães (A Onda) e 
1600 metros Mário Bonança 
(Sporting) e feminino Eva 
Carvalho (Benfi ca).

Pelas 16h, teve início a prova 
dos 10 quilómetros, com cerca 
de duas centenas de nadadores, 
entre eles quatro portugueses: 
Angélica André, Rafael Gil, Tiago 
Campos e José Carvalho.

O vencedor foi o húngaro 
Kristof Rasovszky, que já tinha 

vencido esta prova no ano 
anterior e na classe feminina a 
americana Haley Andreson.

As provas de natação de 
Águas Abertas, continua a 
ser um belíssimo cartaz de 
propaganda turística para 
Setúbal e o país e o PUA reúne 
todas as condições para a 
realização destas provas e de 
outras iniciativas desportivas e 
culturais, e o PUA ainda fi cará 
mais atraente quando o Forte 
de Albarquel for transformado 
em Centro Cultural e outras 
instalações e a concretização 
do tão falado passadiço do 
PUA com a ligação à praia de 
Albarquel.

Viva Setúbal!

Custódio Pinto

Setúbal mais bonita

As Festas do Montijo co-
meçam hoje e prolon-
gam-se até dia 2 de Ju-
lho, com o S. Pedro e as 

tradições, a que se associam no-
vidades para captarem uma enor-
me diversidade de públicos.

Paulo Gonzo, a comemorar os 
40 anos de carreira, é o artista 
convidado para encerrar os fes-
tejos, no dia 2 de Julho, mas hoje 

à noite a animação começa com 
o concerto do grupo The Black 
Mamba, na Praça da República. 

A festa brava, muito apreciada, 
inclui oito largadas e a tradicio-
nal corrida de toiros, que se reali-
za, no próximo sábado, dia 30 de 
Junho. Os momentos mais em-
blemáticos passam pela envol-
vência religiosa, com a realização 
no dia 29 de Junho, da procissão 
fl uvial, que começa às 15h00, 
na Base Aérea n.º 6, com chega-

da prevista às 17h00 ao Cais das 
Faluas, seguindo-se e a procis-
são nocturna, uma das maiores 
do país, a começar às 22h00, na 
Igreja Matriz do Montijo. 

As Festas de S. Pedro espe-
ram receber 300 mil visitantes, 
envolvem dezenas de eventos e 
este ano apostam em três novi-
dades: o 1.º Festival de Percussão 
do Montijo, no dia 1 de Julho; um 
desfi le motorizado das duas cor-
porações e fanfarras de bombei-

ros do concelho e o Kintal na VIA, 
um percurso musical feito pelas 
ruas com música direccionada 
ao público jovem, que se realiza 
amanhã e sexta-feira.

Durante seis dias os festejos in-
cluem mais de 200 actuações e 
cinco mil participantes em pal-
co, todos os caminhos vão dar ao 
Montijo até à noite de encerra-
mento ofi cial das festas com fogo 
de artifício piromusical e a quei-
ma do batel, na Frente Ribeirinha.

Festas Populares de S. Pedro 
chegam hoje ao Montijo
Música e 
Largadas A cidade 
do Montijo já está
em festa com os 
pátios enfeitadas,
as ruas embelezadas, 
o povo na rua para 
viver as tradições, 
que continuam a ser 
imagem de marca,
de um concelho pleno 
de dinamismo
e que encara o 
futuro com enorme 
optimismo,
com novos 
investimentos, com 
destaque para
o novo aeroporto.

POR FÁTIMA BRINCA

� FOTOS: DR �
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AGÊNCIA FUNERÁRIA
COSTA

C/
 1

79
9

Serviço Permanente
265 523 496

Facilidades de pagamento
Entrega direta de documentos
na Segurança Social em Lisboa

A
e

os
boa

Precisa-se de cozinheira/o 
Restaurante Ondagalapos Praia

Curriculos Av. Dom Manuel I, 47- B
Tlm 915862463/ 265402571

OP/2819

Faleceu a 25/06/2018

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA  * SETÚBAL * 

TELEFONE 265 523 496

www. funeráriacosta.com
OP/ 2832

Maria Eugénia 
Gomes
da Silva Conde

PARTICIPAÇÃO e AGRADECIMENTO

Seus fi lhos, noras, genros, netos e restante  família têm 
o doloroso dever de participar o falecimento da sua 
ente muito querida, mais informam que o corpo se en-
contra em Camara Ardente na Capela das Cabanas  e 
que o funeral se realiza hoje pelas 11.00 horas para o 
Cemitério da Quinta do Anjo,  agradecendo reconheci-
damente a todos os que se dignarem acompanhá-la à 
sua última morada, bem como aos que das mais diver-
sas formas, lhes manifestarem pesar.

Siga-nos no Facebook

Anuncie aqui

contacto:
265 094 354

Formação
ESCA- Escola 
Cabeleireiros

Barbearia e Cabeleireiro
Tel. 265229820/ 

919723919
OP/ 2822

Aluga-se
Quarto a rapariga ou 
senhora só, mobilado 
com serventia de toda 

a casa, 200€. Tlm 
916995872

OP/ 2830

ardinaardina
Precisa-se

Telefone: 265 094 354

Classifi cadosNecrologia

Armindo
Funeraria EMERGÊNCIA FUNERÁRIA

LIGUE GRÁTIS

800 217 217

O
PE

/0
00

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Ronald John Inácio. 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 faleci-
mento de Joaquim Francisco dos Reis. A família 
vem por esta via informar que o corpo se encon-
trou em camara ardente na capela da ressurreição 
em Setúbal dia 25.06.2018 e o funeral se realizou 
pelas 16.30. Agradecem 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 Mariana Recatia. 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 falecimento 
de Ronald John Inácio. Mais informa que o corpo se 
encontrou em camara ardente dia 19/06/2018 a partir 
das 19 h na capela do Socorro. O funeral realizou-se 
dia 20/06/2018 para o cemitério da Nossa Senhora da 
Piedade pelas 15h 30m. A família vem por esta via 
agradecer a todas as pessoas que se dignarem a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra forma, 

manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o 
falecimento de Maria Odete Pereira Madeira 
Dias. 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 
falecimento de Manuel Augusto Pereira Ne-
ves. 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.

Participação e Agradecimento

Participação e Agradecimento

Participação e AgradecimentoParticipação e Agradecimento

Participação e Agradecimento

Participação e Agradecimento

Armindo
Funeraria

Armindo
Funeraria

Armindo
Funeraria

Armindo
Funeraria

Armindo
Funeraria

(1928 – 2018)

(1926 – 2018)(1956-2018)(1956-2018)

(1936 – 2018)

(1944 – 2018)

Ronald
John
Inácio

Joaquim 
Francisco 
dos Reis

Mariana 
Recatia

Ronald
John
Inácio

Manuel 
Augusto 
Pereira

Armindo
Funeraria

Armindo
Funeraria

Armindo
Funeraria

A funerária Armindo lamenta informar o 
falecimento de Raquel Maria Barradas Mar-
rafa. 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.

Participação e Agradecimento

1935– 2018)

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Ana Isabel da Silva Santos. 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

(1959 – 2018)

Ana Isabel 
da Silva 
Santos

Maria Odete 
Pereira 
Madeira 
Dias

Raquel 
Maria 
Barradas 
Marrafa

Precisa-se
Empregado/a 
de mesa para 
restaurante
913 291 821

C/242

Precisa-se 
empregado/a de mesa com 
bastante prática, que saiba 

um pouco de inglês.
 Tel. 912 129 835 

910 883 071
OP/ 2799
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CONVOCATÓRIA
Nos termos e para os efeitos dos artigos 29º, 30º,31º e 32º dos estatutos do Vitória Fu-

tebol Clube, convoco uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 19 de Julho de 

2018, com inicio às 10h, no Pavilhão Antoine Velge, com a seguinte ordem de trabalhos: 

       § . Eleição dos Órgãos Sociais, Concelho Fiscal e Disciplinar e Concelho Vitoriano        

       (Para completar o triénio de Março de 2017 a Março de 2020) 

As Urnas estão abertas das lOHOO às 22HOO. 

Observações:

1º - A identifi cação do sócio eleitor será feita através da apresentação do respectivo 

cartão de sócio, com a quota actualizada, conforme Art.º 13º, alínea b) e pela exibição 

de documento de identifi cação pessoal, válido, com fotografi a (CC; BI). 

2º - Nos termos do Art.º 31, nº 2, as candidaturas deverão ser apresentadas até ao séti-

mo dia que preceda a data marcada para a eleição, isto é; deverão ser entregues até às 

18HOO do dia 14 de Dezembro de 2017, nos Serviços Administrativos do VFC, em enve-

lope fechado, dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

3º - As candidaturas terão de ser propostas por pelo menos 50 sócios com capacidade 

eleitoral no pleno gozo dos seus deveres consignados nos estatutos e devem ser acom-

panhados de termos de aceitação dos candidatos. (Art.º 31º, nº3) 

4º - As lista para o órgão social direcção indicará o cargo a que cada proposto se candi-

data e o nome do respectivo mandatário. (Artº. 31º, nº4 e Art.º 32º, nº2) 

5º - Aos mandatários de cada lista, assiste o direito de nomear um representante por 

cada mesa de voto que vier a ser constituída. 

6º - Qualquer informação sobre a acto eleitoral poderá ser solicitada nos Serviços Ad-

ministrativos do VFC, no Estádio do Bonfi m. 

Em anexo, Calendário Eleitoral. 

CALENDÁRIO ELEITORAL 

Setúbal, 27 de Junho de 2018 

Pela mesa da Assembleia Geral 

o Presidente 

         Fernando Cardoso Ferreira, DR.  
OP/2833

Eduardo Gomes, co-
nhecido benemé-
rito de Peniche e 
anteriormente con-

denado por tráfi co de es-
tupefacientes, está a ser 
julgado no Tribunal de Se-
túbal em conjunto com 
outros três arguidos pela 
alegada introdução em 
Portugal de 240 quilos de 
cocaína, provenientes do 
Brasil por um contentor da 
MSC no Terminal de Sines. 

O plano, que o Ministério 
Público acredita que leva-
rá à condenação de Eduar-
do Gomes, Michael Soares, 
Vítor Jorge e Vítor Mendes 
pelos crimes de estupefa-
cientes agravado (240 qui-
los de cocaína), era digno 
de um fi lme. 

Os primeiros três argui-
dos terão pedido a Vítor 
Mendes, trabalhador no 
Porto de Sines, para ace-
der ao contentor da MSC 
onde estava o produto es-
tupefaciente, retirá-lo para 
depois ser simulado um 
assalto a caminho do En-

troncamento. Vítor Men-
des faria tal serviço a tro-
co de cinquenta mil euros. 

O plano estava delinea-
do, mas na madrugada de 
26 de fevereiro de 2017, 
quando Vítor acedeu ao 
contentor, não encontrou 
as oito mochilas que con-
tinham a cocaína. Estas ti-
nham já sido retiradas por 
elementos da Polícia Judi-
ciária de Setúbal. “Na ver-
dade, no dia 24 de Feve-
reiro de 2017, aquando da 
chegada ao Porto de Sines, 
por via marítima, do con-
tentor vindo do Brasil (Por-
to de Santos), foram detec-
tadas, no seu interior, 211 
(duzentas e onze) embala-
gens de produto estupefa-
ciente, camufl ado em peles 
de bovino, acondiciona-
do em 8 (oito) mochilas e 
que, nessa mesma data, foi 
apreendido pela Policia Ju-
diciária”, refere a acusação 
do Ministério Público.

As detenções dos três 
primeiros arguidos foram 
realizadas no fi m do ano, 
a 13 de dezembro de 2017, 
meses depois de a PJ ter in-

terrogado Vítor Mendes, o 
funcionário do Porto de Si-
nes, em julho de 2017. O 
arguido confessou realizar 
a troca das mochilas a tro-
co de 50 mil euros e impli-
cou os restantes arguidos 
no esquema. 

Após as detenções e acu-
sação proferida pelo Mi-
nistério Público, Eduardo 
Gomes, Michel Soares, Ví-
tor Jorge pediram abertura 
de instrução, negando to-
dos os factos. O arguido Mi-
chel Soares referiu nunca 
ter contactado o co-argui-
do Vítor Mendes, sendo que 
as declarações incrimina-
tórias deste são incoeren-
tes, contraditórias e frágeis. 
Por seu lado, os arguidos 
Eduardo Conceição e Vítor 
Jorge referiram desconhe-
cer, nomeadamente, qual-
quer indivíduo no Brasil e 
que o arguido Vítor Mendes 
fosse funcionário da MSC, 
conhecendo apenas este 
por lhe adquirirem azeite. O 
Juiz de Instrução Criminal 
pronunciou, ainda assim, os 
arguidos pelos crimes que 
constam na acusação.

Tribunal de Setúbal 
julga supeitos 
de contrabando 
de coca apanhados 
pela Judiciária

POR ROGÉRIO MATOS

� MARIA BALSINHA �


