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Abertura

Eu faço um esforço para não falar 
na pandemia, mas é um desejo 
impossível pois toda a impren-
sa escrita e, em especial as te-

levisões, não nos dão descanso com os 
números dos infetados, o numero dos 
falecidos, mais os números dos que 
estão ligados a apoios respiratórios – e 
dizem-nos, dos países desde o norte da 
Europa até ao sul do planeta e nos paí-
ses que vão do ocidente até ao orienta. 
E o mais dramático é que isso se passa 
na quase totalidade dos canais e…pior 
ainda, repetindo as mesmas noticias e 
imagens na quase totalidade dos noti-
ciários da manhã à noite. Vão ao cúmulo 
de nos mostrarem as filas de caixões, as 
imagens dos cemitérios e – ou loucura!!- 
as valas comuns necessárias em muitos 
dos países. É mórbido! É angustiante! É 
depressivo!  Tudo isto a juntar á mono-
tonia das semanas de confinamento a 
que a maioria de nós somos obrigados. 
Bem começam psicólogos ou psiquiatras 
a darem tímidas informações em como 
tal exagero está a provocar depressões 
e outros tipos de descompensações psí-
quicas e introduzindo um outro terrível 
vírus que é o medo!     

E ainda há outro requinte nesses no-
ticiários, é que em nome de técnicos de 
variada natureza,  a maneira como são 
considerados os idosos, na nossa socie-
dade em que são muito numerosos, já 
que somos uma das populações mais 
envelhecidas na Europa , eles são um 
impecilho. E as opiniões dão a atender o 
peso que são os idosos para a sociedade 
e, em especial a sobrecarga que são para 
os serviços de saúde, veem juntar-se ao 
tal vírus do medo.     

Como deve sentir-se uma pessoa co-
mo eu que já passei dos 90 anos? Será 
que já nada posso fazer pela nossa socie-
dade? Será que toda uma vida gasta em 
prol da sociedade não tem qualquer va-
lor? Que pensarão os jovens “afogados” 
neste ambiente informativo? A classe 
dos políticos, dos grandes decisores 

Ainda reflectindo sobre a pandemia

OPINIÃO

Mário Moura

dos problemas gravíssimos em que es-
ta pandemia vai deixar o mundo, onde a 
pobreza vai multiplicar-se por um fator 
enorme, onde a “máquina produtiva” 
dificilmente irá voltar ao seu rendimento 
aceitável, onde o capitalismo que impera 
na nossa atual sociedade vai ter de fa-
zer esforços inauditos para readquirir a 
sua posição dominante, será que todos 
prescindem dos mais velhos, da sua 
sabedoria adquirida pela vida longa ao 
serviço dos outros?    

E não podemos esquecer que a pan-
demia ainda não foi vencida, que o vírus 
pode regressar em segunda onda, que 
sem pandemia a nossa sociedade estava 
já ser alvo de fortes críticas e até reações 
violentas por aumentar o fosso entre 
ricos e pobres, por ser uma sociedade 
violenta e por multinacionais produtoras 
de armas, ou distribuidoras de produtos 
químicos, terem posição privilegiada  - e 
que por tudo isto a sociedade que tem 
de ser reconstruída desde os seus ali-
cerces não pode ser igual à que estamos 
vivendo. E será a juventude a lutar por 
uma sociedade nova onde impere a jus-
tiça, a fraternidade e a solidariedade, e 
para tal necessitará da experiência e da 
sabedoria dos seniores que presente-
mente parece estarem a ser excluídos.

É curioso como as sociedades ditas 
menos civilizadas, lá para o centro de 
África, ou nas sociedades orientais, têm 
uma consideração – e quase veneração 
– pelos seus idosos.  E nós ocidentais, 
senhores da ciência e da tecnologia, 
parece estarem centrifugando para as 
periferias os seniores ! – Será que toda 
a gente sabe que a doença de Alzhei-
mer cresce nos países que dizemos 
mais civilizados e é quase inexistente 
nas tribus africanas? Os idosos mantêm 
as tradições e são verdadeiras “torres do 
Tombo” onde se guardam os valores e a 
história passada – alicerces da que temos 
de reconstruir.

Médico

  Além de continuar a apresentar um trabalho 
de combate à Covid-19 que até já foi apontado 

como exemplo a nível nacional, o presidente da 
Câmara Municipal de Sesimbra não deixa para trás a 
execução da obra planeada. Ao arranque das obras de 
requalificação e ampliação da EB Navegador Rorigues 
Soromenho soma-se também o início da empreitada 
de recuperação do antigo aqueduto no Cabo Espichel. 

Viva o 25 de Abril!

Amigos e companheiros. A história 
este ano tem três homenagens e 
muitos destinatários que partilha-
ram os momentos memoráveis que 
se tentam recriar neste dia. José 
Afonso foi o trovador da revolução 
democrática que em Abril trouxe a 
liberdade e o futuro pelo qual lutá-
mos, com a ajuda de uma grande 
conquista que temos de preservar 
com os investimentos que a contra-
-revolução lhe retirou - o Serviço 
Nacional de Saúde. A minha mãe 
Filomena, que fez 99 anos, é uma 
heroína do trabalho imigrante e 
da resistência no Barreiro, terra 
de acolhimento, onde tanta gente 
anónima contribuiu para a revolução 
libertadora. A minha companheira 
Apolónia saía há 46 anos da cadeia 
da PIDE/DGS, em Caxias, para puder 
abraçar a filha de dois anos e para 
saudar o Levantamento Militar, que 

Reparámos que o vidro que ameaçava os transeuntes neste passeio, 
na Travessa dos Apóstolos, em Setúbal, já foi removido. Como o jornal 
referiu há uns dias, a montra tinha sido partida e um vidro de grandes 
dimensões ficou profundamente inclinado para o espaço público. A 
ponta cortante era um perigo para quem por ali passasse, sobretudo 
em condições de pouca visibilidade.

A FIGURA

O REPARO 

CARTAS DO LEITOR

Francisco de 
Jesus

Vidro perigoso 
já foi removido

sabia estar para acontecer, mas não 
sabia como iria correr. Que estas me-
mórias vos ajudem a passar o 25 de 
Abril de 2020 e a vencer os desafios 
que enfrentamos no presente.
Armando Teixeira, Barreiro

Tempo de espera

O portal do Serviço Nacional de Saú-
de (SNS) anuncia 24 a 48 horas para 
dar os resultados do teste à Covid-19, 
o que é pura mentira. Por recomen-
dação do SNS 24 dirigi-me ao Hospi-
tal de São Bernardo em Setúbal onde 
me foi feito o teste ao novo vírus. 
Acontece que passada mais de uma 
semana ainda não tinha o resultado, 
mesmo com os meus telefonemas 
e emails para o hospital. Todos os 
números fornecidos pelo SNS não 
ajudaram e eu, devido a esta situa-
ção, não pude ir trabalhar enquanto 
aguardei o resultado.
Fernando Fernandes, Setúbal

DR

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua 
carta ou comentário para 
correiodoleitor@osetubalense.com, 
para a morada Travessa Gaspar 
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os 
750 caracteres e o jornal reserva-se o 
direito de seleccionar ou cortar. 
Não devolvemos originais.
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procedimentos todas as acções de 
combate à pandemia do Covid-19. 
Em comunicado, a aicep Global 
Parques refere que as entidades 
doadoras agradecem o “empenho, 
trabalho e generosidade incansáveis 
de todos os profissionais de saúde 
neste momento difícil”, mais 

concretamente os que trabalham 
na referida unidade. Este é o 
segundo Raio X portátil oferecido 
ao HLA, depois de, na quarta-feira, 
a Câmara de Grândola ter feito a 
entrega de um primeiro aparelho, e 
80 mil euros, doado pela empresa 
Vanguard Properties.

Hospital 
do Litoral 
Alentejano 
recebe Raio X 
móvel

É entregue hoje no Hospital do 
Litoral Alentejano (HLA) um Raio X 
móvel, cortesia de várias empresas 
ligadas directamente ao Complexo 
Industrial, Logístico e Portuário 
de Sines. O aparelho ajudará 
no diagnóstico e tratamento da 
comunidade, incluindo-se nestes 

CROWDFUNDING
Leitores ajudam 
jornal a manter 
publicação

A campanha de crowdfunding, reco-
lha de fundos, que O SETUBALENSE 
tem em curso, voltou ontem a contar 
com o contributo de vários leitores 
e já ultrapassou as sete dezenas de 
apoiantes activos.

Na plataforma da PPL Crowdfun-
ding Portugal, onde está a decorrer 
– ver na Internet em ppl.pt/causas/
osetubalense – ontem, até à hora de 
fecho desta edição, tinham participa-
do 67 pessoas. A estas, somam-se os 
contributos de outras seis entidades, 
entre particulares e três empresas – 
uma multinacional de Setúbal, que 
prefere não ser identificada, a Am-
bilital e a CVRPS - que já apoiaram 
através da compra de publicidade.

Os doadores de ontem, na pla-
taforma, foram Rui Canas Gaspar, 
conhecido fundador do grupo de 
Facebook ‘Coisas de Setúbal’, que 
participou com 50 euros. Canas 
Gaspar disse-nos que contribuiu por 
sentir que tinha a obrigação de ajudar 
a manter o jornal, que é património 
da comunidade. João Pedro e Inês 
Mealha, ambos com 20 euros, Sezi-
nando Manuel e um outro leitor que 
não quer ser identificado, com 5 eu-
ros, completaram o grupo.

Ontem também, uma outra empre-
sa comunicou ao jornal a intenção de 
fazer uma doação – de que daremos 
conta quando se concretizar.

O jornal agradece reconhecida-
mente a todos os apoiantes e, além 
da informação regular sobre o anda-
mento da campanha, no final vai pu-
blicar a relação completa de doadores 
e doações.

Hoje às 15h20 na RTP
O andamento da angariação de fun-
dos para manter a publicação d’O 
SETUBALENSE vai ter divulgação 
publica hoje também na RTP. O direc-
tor do jornal, Francisco Alves Rito, vai 
estar em directo na RTP3, por volta 
das 15h20.

Com esta campanha, o seu jornal, 
que, com 165 anos, é o título mais 
antigo de Portugal Continental, pre-
tende assegurar a publicação regular 
até dia 31 de Maio e ultrapassar esta 
fase de pandemia sem suspender a 
actividade.

O distrito de Setúbal registava ontem 
apenas mais um caso confirmado de 
Covid-19 no concelho do Seixal, que 

COVID-19

Número de casos confirmados mantém-se estável no distrito

soma agora 163 infectados com o 
novo vírus. De acordo com as infor-
mações da Direcção-Geral da Saúde 
(DGS), no total existem no distrito 
722 casos.

Segundo os dados descritos no 
relatório de situação diário, Almada, 
Seixal e Barreiro continuam a ser os 
municípios com mais casos confirma-
dos. Em Almada continuavam a exis-
tir ontem 231 infectados, enquanto 
que o Seixal registou o único aumento 
do dia e o Barreiro manteve os mes-
mos 89 casos detectados. 

Em seguida está Setúbal, que há 
vários dias estabilizou nas 59 pessoas 
doentes por Covid-19 e a Moita, que 
continua a registar 61 casos. Seguem-
-se os concelhos do Montijo, com 44 
portadores da nova pandemia, Se-
simbra com 20 casos e Palmela com 
16. Por último consta que Alcochete 
e Santiago do Cacém registam o mes-
mo número de infectados, ambos 
com 14 casos, que Grândola mantém 
os 7 doentes com o novo vírus e que 
Alcácer do Sal é o último concelho a 
estar mencionado com 4 casos. O 

município de Sines continuou a não 
estar descrito nas informações da 
DGS.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo 
estão confirmados 5 593 casos de 
Covid-19, mais 37 do que na véspe-
ra. Nesta região acabaram por falecer 
mais 6 pessoas, refazendo um total 
de 185 óbitos. A nível nacional o nú-
mero de cidadãos recuperados con-
tinua a ultrapassar o número de mor-
tes, com 1 389 casos de sucesso (mais 
32) e 948 óbitos (mais 20). No país 
contabilizam-se 24 322 infectados.

Aumento apenas 
ocorreu no concelho 
do Seixal, que registava 
ontem mais um 
infectado com o vírus

Maria Carolina Coelho

Ana Martins Ventura

Cerimónias fúnebres 
tiveram lugar no 
crematório do Cemitério 
da Paz, onde vigora o 
limite máximo de dez 
pessoas por funeral

SETÚBAL

Funeral com 100 pessoas e velório 
quebra regras em tempo de pandemia

O Complexo Crematório de Setúbal 
(CCS) recebeu ontem um funeral com 
um número de acompanhantes muito 
superior ao limite em vigor, imposto 

Várias pessoas deslocaram-se ao local em viaturas próprias para participarem nas cerimónias fúnebres que decorreram ontem em Setúbal

DR

LENSE uma fonte que não quer ser 
identificada.

A PSP foi chamada, através de tele-
fone, mas até ao fecho desta edição 
não foi possível apurar se a polícia 
chegou a deslocar-se ao local. O SE-
TUBALENSE questionou o Comando 

Distrital de Setúbal da PSP, mas não 
obteve resposta.

À mesma hora em que no cremató-
rio decorria este funeral, o Cemitério 
da Paz recebeu um segundo funeral, 
limitado no número de pessoas, cuja 
família manifestou desagrado pela 
diferença de tratamento.

O SETUBALENSE perguntou à Câ-
mara de Setúbal, que tutela os cemi-
térios e que aprovou o limite máximo 
de dez pessoas por funeral, se teve 
conhecimento do caso.

“Tratando-se de uma concessão a 
privados, não fazemos comentários 
sobre a matéria”, foi a resposta en-
viada pela autarquia.

pela Câmara Municipal de Setúbal 
para os cemitérios do concelho, re-
velaram várias testemunhas a O SE-
TUBALENSE.

No funeral em causa participaram 
cerca de uma centena de pessoas, 
quando o limite máximo decretado 
para este período de pandemia da 
Covid-19 é de dez. 

A cremação teve lugar pouco de-
pois das 15 horas e, antes disso, houve 
ainda velório, que está igualmente 
proibido.

“Teve velório de sala, desde a vés-
pera, ao final da tarde, e hoje [ontem] 
até à hora do funeral. Quase 24 ho-
ras de velório”, relatou a O SETUBA-

Houve ainda 
velório, que 
está igualmente 
proibido
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Setúbal

“Queremos que o distrito de Setúbal 
seja tratado como o resto do País”

Nuno Carvalho, deputado do PSD 
eleito por Setúbal, defende uma 
solução urgente, como a criação de 
um regime de excepção no acesso 
a fundos comunitários, para que as 
empresas da região não sejam tão 
prejudicadas, em tempo de pande-
mia da Covid-19, pela discriminação 
que tem custado milhões de euros à 
península de Setúbal.

O deputado, que é também verea-
dor na Câmara de Setúbal, apresen-
tou esta ideia recentemente, num 
artigo de opinião n’ O SETUBALEN-
SE, em que voltou a denunciar as di-
ficuldades no acesso a fundos comu-
nitários pela península de Setúbal. 

Em entrevista, Nuno Carvalho 
explica melhor o que propõe, co-
meçando por dizer que, estando 
inserida na Área Metropolitana de 
Lisboa, a região de Setúbal acaba 
prejudicada pela “cegueira estatís-
tica”, que classifica a península como 
tão rica quanto a margem norte do 
Tejo.

“Resumindo de forma muito sim-
ples: temos dois frangos, só que Lis-
boa come os dois e Setúbal nenhum. 
Em média dá um para cada lado, mas 
a verdade é que não comemos na-
da”, ilustra, de forma resumida.

Para mitigar o que considera um 
erro e uma injustiça, o eleito defende 
uma solução urgente. “A forma mais 
imediata será criar uma excepção pa-
ra a península de Setúbal, tal como 
foi criada no final de 2019, em que 
foi aberta uma linha de co-financia-
mento de 15 milhões de euros”.

Rui Salvador 

Nuno Carvalho defende 
a criação de um regime 
de excepção para que 
a discriminação da 
península de Setúbal 
não seja ainda mais 
injusta em tempo de 
pandemia

FUNDOS EUROPEUS

DR

cordando que no quadro da actual 
pandemia as empresas ainda pre-
cisam mais do acesso aos fundos 

europeus.
“A médio e longo prazo, no entan-

to, a península de Setúbal tem de ser 
estatisticamente contabilizada de 
forma individual e não dentro da 
Área Metropolitana de Lisboa. É 
uma medida simples que permite 
definir políticas concretas para a 
região. Leva é o seu tempo porque 
tem de ser harmonizado com as 
entidades europeias do ponto de 
vista da contabilização estatística”, 
explicou, insistindo que para já é 
necessária uma resposta imediata. 
“A primeira alternativa será a mais 
célere”, considera.

  Contudo, o problema, segundo 
Nuno Carvalho, é que o processo 
“não é rápido e fica dependente da 
decisão do Governo que, se quiser, 
cria excepções para algum sector 
económico ou industrial”.

“O problema é que não temos um 
único sector afectado. A economia, a 
saúde, a área social, o emprego, são 
linhas prioritárias de Bruxelas, na-
quele grande pacote que se espera 
que seja uma bazuca orçamental que 
permita termos instrumentos para 
superar a pandemia actual”, disse.

Outro dos problemas da região 
é o do “acesso pelas pequenas ou 
médias empresas” a fundos comu-
nitários. 

“Se não houver esse acesso, per-
demos cada vez mais competitivi-
dade face a empresas nacionais e 
europeias. A península de Setúbal é 
uma região que ajuda o País a expor-
tar e, portanto, tem um panorama 
internacional”, disse, explicando que 
a região “compete a nível nacional e 
europeu sem instrumentos” finan-
ceiros iguais aos da concorrência.

“Desta forma, perdemos o com-
boio a nível interno e é importante 
que os processos sejam simples co-
mo noutras regiões. Caso não seja, 
perdemos cada vez mais a capacida-
de produtiva da nossa região. Isso 
fará com que a região vá abaixo por 
causa da Covid-19 enquanto o res-
to do país vai recuperando. O que 
queremos é que o distrito de Setú-
bal seja tratado exactamente como 
resto do País”, explanou.

Nuno Carvalho: “A médio e longo prazo, a península de Setúbal tem de ser estatisticamente contabilizada de 
forma individual e não dentro da AML"

Questionado sobre a hipótese 
de Setúbal ser incluída numa 
NUTS 3 (Nomenclatura das 
Unidades Territoriais para Fins 
Estatísticos), Nuno Carvalho 
disse ser um “bom exemplo” 
e que Setúbal poderia estar 
incluída numa NUTS 2, como 

Rendimento  “Mesmo no Alentejo, Setúbal 
seria a região mais pobre” 

o Alentejo, “sem que isso 
afectasse a Área Metropolitana 
de Lisboa”. “Isso seria uma 
forma da península de Setúbal 
ter sucesso. Aliás, falando nos 
dados que temos, de 2015, se a 
região de Setúbal pertencesse à 
região da NUTS 2 Alentejo, seria 

ainda assim a região mais pobre 
do Alentejo”, explicou.

“Se Setúbal fosse acoplada 
a estes concelhos, mesmo 
assim seria a mais pobre entre 
todas elas, e em nada mexeria 
com a reafectação estatística 
nacional”, concluiu.

Segundo o deputado, desta for-
ma alguns sectores económicos 
podem aceder a dinheiro europeu 

“a um grau mais elevado do que tem 
acontecido”. “Esta será uma forma 
de ajudar a curto prazo”, frisou, re-
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dos hortelões “com a situação 
actual, que está a levar à quebra de 
rendimentos de muitas famílias”, 
revela a autarquia de Setúbal em 
comunicado.  Para o efeito, foi 
colocada “à entrada dos viveiros 
municipais uma caixa para que 
cada um possa entregar produtos 

recolhidos nas hortas, outros 
bens alimentares ou de higiene 
e máscaras para protecção”. “No 
primeiro dia foram recolhidos 
oito quilos de legumes, entregues 
ao núcleo de Setúbal do CASA – 
Centro de Apoio ao Sem Abrigo”, 
consta na mesma nota.

Comunidade 
das Hortas 
Urbanas 
cria iniciativa 
solidária

Os utilizadores das Hortas 
Urbanas de Setúbal, localizadas 
nos viveiros municipais das 
Amoreiras, tomaram a decisão de 
“doar bens essenciais e material 
de protecção a instituições sociais 
e a pessoas carenciadas”. A 
iniciativa nasceu da preocupação 

PUBLICIDADE

AJUDE O SEU JORNAL 
A MANTER A PUBLICAÇÃO

O SETUBALENSE lançou uma campanha de recolha de  fundos - crowdfunding 
para que os leitores e a comunidade em geral possam ajudar a manter a publicação,

 tanto em papel como digital, nos próximos dois meses

Faça o seu donativo em
ppl.pt/causas/osetubalense

265 094 354

Maria Carolina Coelho

Medida pretende ajudar 
alunos na liquidação de 
prestações de propinas
e nas mensalidades 
de alojamento

“UNIDOS@IPS”

IPS lança programa de apoio a estudantes afectados 
economicamente pela pandemia

Como forma de auxiliar os estu-
dantes afectados economicamen-
te “pelas medidas de contenção e 
mitigação da Covid-19”, o Instituto 

Politécnico de Setúbal (IPS), com 
o contributo dos “seus Serviços 
de Acção Social (SAS)”, tomou a 
iniciativa de desenvolver “um pro-
grama de auxilio de emergência”. A 
medida, intitulada de Unidos@IPS, 
tem como objectivos “a atribuição 
de apoio para liquidação de pres-
tações de propinas e mensalidades 
de alojamento na residência de es-
tudantes de Santiago e moradias 
de Santa Bárbara”, bem como “a 
atribuição de géneros ou bens”, lê-
-se em comunicado divulgado pela 
instituição.

A funcionar desde segunda-feira, 

a iniciativa abrange “a própria co-
munidade académica (docentes, 
não docentes, antigos estudantes) 
e a comunidade externa, entre en-
tidades parceiras e cidadãos que, 
a título individual, entendam por 
bem aderir”. Para o efeito, devem 
ser contactos “os SAS, através do 
email sas@sas.ips.pt”. No que diz 
respeito aos custos, estes são su-
portados “por receitas próprias e 
pelos donativos de particulares e 
empresas”. 

As candidaturas ao programa 
encontram-se em aberto até dia 11 
de Setembro, do qual “podem be-

neficiar todos os estudantes ins-
critos e matriculados em qualquer 
curso ministrado no IPS, desde que 
conferente de grau ou diploma de 
técnico superior profissional”. Os 
alunos que necessitarem, devem 
“comprovadamente encontrar-se 
em situação de grave carência eco-
nómica, provocada directamente 
pela pandemia, designadamente 
desemprego, doença ou outras si-
tuações de vulnerabilidade social 
e económica, com alterações sig-
nificativas nos rendimentos dispo-
níveis e limitações na capacidade 
para suportar os custos inerentes 

à frequência do respectivo curso”.
Segundo revela Pedro Domingui-

nhos, presidente da instituição, em 
nota de imprensa, esta acção surge 
da “urgência sentida pelo IPS em 
disponibilizar um mecanismo de 
apoio ágil e célere, paralelo aos pro-
gramas de suporte já vigentes e ao 
sistema de atribuição de bolsas de 
estudo, ao mesmo tempo que vem 
dar resposta a um importante nú-
mero de parceiros que se propõem 
a apoiar financeiramente uma ação 
de auxílio específico à situação de 
emergência social criada pela pan-
demia”.



6 O SETUBALENSE 29 de Abril de 2020

Barreiro

Município prepara estratégia para 
responder a aumento da procura nos TCB

Logo que estejam garantidas as 
medidas de segurança e protecção 
devido à pandemia Covid-19 e à se-
melhança dos restantes operadores 
da Área Metropolitana de Lisboa, a 
partir do próximo mês de Maio, os 
Transportes Colectivos do Barrei-
ro (TCB) contam voltar a adoptar 
medidas, desta vez, para tornar 
possível a validação dos títulos de 
transporte, junto à entrada das de-
zenas de viaturas que compõem a 
frota daqueles serviços municipali-
zados. Ao jornal O SETUBALENSE, 
João Pintassilgo, vereador da au-
tarquia barreirense, adiantou que 
a situação implica que o município 
vai “criar um tipo de separador que 
isole o motorista do resto dos pas-
sageiros”, já que os utilizadores vão 
poder voltar a entrar pela porta da 
frente das viaturas.

Quanto à lotação de cada auto-
carro, que até ao momento estava 
reservada ao máximo de 26 pessoas 
por cada veículo, o autarca revelou 
que a autarquia tem discutido a 
eventualidade desta medida passar a 
contemplar um aumento para cerca 
de 50 por cento do total da capaci-
dade, mas esse cenário “ainda não 
está confirmado”, sublinhou.

O responsável afirma ainda que 
“tenho muitas dúvidas que isso 
possa acontecer”, caso a distância 
recomendada “continue a ser de dois 
metros entre passageiros, pois isso 
é naturalmente impossível”, acres-
centou, tendo alertado que “todas 
as pessoas terão de entrar dentro 
do autocarro munidas de máscara”, 
frisou.

Recorde-se que os títulos deixa-

Luís Geirinhas

Motorista vai ficar 
isolado para que 
os passageiros 
possam entrar 
pela porta da frente 

TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO

DR
ram de ser validados num determi-
nado período do combate ao novo 
coronavírus e num momento “em 
que a situação se agudizou, para 
evitar o contágio dos motoristas dos 
TCB, com o fecho da porta de entra-
da, e com as entradas e saídas das 
viaturas a serem feitas pela porta das 
traseiras”. Entretanto, os autocarros

continuam limitados a um terço 
dos utentes que habitualmente utili-
zam este serviço. “Como o validador 
se encontrava na frente da viatura, 
tivemos que suspender a validação”, 
recorda.

O vereador realça que “as carreiras 
vão ter de se adaptar (como se têm 
adaptado), reduzindo o seu número 
de acordo com a procura existente”, 
um factor que tem levado o município 
a alterar os horários duas vezes por 
mês para garantir que seja dada uma 
resposta adequada às necessidades 
da população, respeitando todas as 
recomendações da Direcção-Geral da 
Saúde. Desta forma, sublinhou, es-
tes serviços têm “garantido que haja 
capacidade para transportar pelos 
menos um terço dos passageiros”, 
evitando também “reduzir o núme-
ro de autocarros que circulam sem 
pessoas”, disse.

TCB vão implementar novas medidas para proteger motoristas em Maio

No futuro, o responsável 
considera que este processo 
“será dinâmico”, pois “não 
há nenhum planeamento 
para podermos dizer que 
percentagem terá o 
aumento da procura 
e teremos de acompanhar 
a situação dia-a-dia, 
daí que a validação dos
 títulos de transporte 
seja fundamental, porque 
sem que isso aconteça 
não podemos saber onde 
é que os passageiros entram 
ou saem”, destaca.

Até ao momento, o autarca 

João Pintassilgo “Temos conseguido viver com aquilo que temos”  

informou que só foram 
“registados dois incidentes na 
carreira 6”, que estabelece
 a ligação da freguesia 
do Lavradio à estação 
ferroviária da Fertagus, em 
Coina, onde a mesma encheu 
de forma repentina. 
“Assim que a situação foi 
detectada resolvemos o 
problema, assegurando 
que o seu desdobramento
 fosse possível”, realçou.

De forma genérica, 
o autarca afirma que o 
decréscimo registado desde 
o início da pandemia “situou-se 

em 70 por cento, à semelhança 
do que tem sucedido com 
outros operadores”.

Em relação aos prejuízos 
causados pela Covid-19,

João Pintassilgo garante 
que a autarquia barreirense 
“vai acompanhando a situação 
e se for necessário tomará 
as devidas medidas no que 
respeita ao financiamento”
 dos TCB. Ainda assim, 
o também vice-presidente 
do município considera que 
“até agora temos conseguido 
viver com aquilo que temos”, 
assinalou.João Pintassilgo

DR
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A Câmara do Barreiro entregou 
nos últimos dias diversos bens 
de primeira necessidade a um 
conjunto de 165 pessoas, através 
do apoio da Cooperativa Mula 
que “está a fazer voluntariado, 
distribuindo refeições 
confeccionadas na sua cantina”. 

Bens essenciais 
entregues 
a 165 pessoas

Para além de assegurar a entrega 
dos cabazes no local, aquela 
cooperativa “faz também três 
circuitos de entregas ao domicílio” 
e aos munícipes que estão 
“impossibilitados de sair devido 
à pandemia” Covid-19. Também 
o Rotary Club do Barreiro decidiu 

doar uma televisão a um aluno de 
uma escola básica do município, 
para que o mesmo “pudesse 
continuar o seu estudo em casa”. 
A entrega, segundo a autarquia, 
contou com a presença da equipa 
de apoio social e da coordenadora 
daquele estabelecimento de ensino.

Luís Geirinhas

Cartões Lisboa VIVA, 
expirados em Fevereiro, 
válidos até Junho 

ÁLCOOL GEL, MÁCARAS E LUVAS

Soflusa recebe donativo 
solidário da autarquia

A empresa de transportes fluviais 
TTSL - Transtejo Soflusa recebeu 
na primeira quinzena deste mês 
uma doação “solidária” da Câmara 
Municipal do Barreiro para “apoiar 
o reforço da empresa na protecção 
e segurança dos trabalhadores”, 
com a entrega de álcool gel, más-
caras e luvas, numa acção que de-
correu no terminal e que foi levada 

a cabo pelo próprio presidente do 
município, Frederico Rosa, acom-
panhado por outros elementos 
daquele executivo.

Na altura, a transportadora agra-
deceu a oferta da autarquia barrei-
rense que, desta forma, permitiu 
“robustecer o stock de EPI’s – Equi-
pamentos de Protecção Individual” 
e que está agora disponível na em-
presa que assegura a ligação fluvial 
entre aquele concelho da margem 
sul e o Terreiro do Paço, em Lisboa.

Entretanto, recorde-se que desde 
o último dia 23, já é possível carregar 
o cartão Lisboa VIVA sem quaisquer 
restrições de validade, nas máquinas 
de venda de títulos da TTSL. Com 
esta medida e até ao final do mês 
de Junho, a empresa pretende que 
os utentes possam ver estendida 

a validade dos cartões que haviam 
expirado a 23 de Fevereiro.

A empresa procura assim “asse-
gurar o carregamento” e “facilitar a 
vida aos utilizadores”, tendo actua-
lizado o sistema das suas máquinas 
automáticas de venda de títulos. Por 
essa razão, em todos os terminais e 
estações fluviais da TTSL, nomea-
damente no Barreiro, Seixal, Caci-
lhas, Trafaria e Montijo, passa a ser 
possível de forma rápida e cómoda 
“adquirir bilhetes, carregar zapping e 
carregar ou recarregar passes”.

A empresa lembra ainda aos seus 
clientes a “importância de garan-
tir a distância social de segurança 
durante a utilização” das referidas 
máquinas, apelando à “consciência 
e à colaboração de todos, no cum-
primento desta medida”

YOUTUBE

BRAAMCAMP

Artistas do 
Barreiro em 
concerto por 
três dias 

CDU contra 
resolução 
fundamentada

Com início esta sexta-feira, o festival 
online EM REDE, apresenta ao longo 
de três dias, cerca de vinte concertos 
de músicos barreirenses, a patir do ca-
nal youtube do município do Barreiro.

Um repto lançado pela Associação 
OUT.RA e pela autarquia, ambas par-
ceiras na realização desta mostra de 
diversidade e riqueza do tecido cul-
tural do Barreiro, com espaço para o 
jazz, para as canções, para o hip-hop, a 
electrónica e a experimentação.

EM REDE ficará nos palcos virtuais 
até domingo com cartaz eclético e 
vai unir nomes emergentes a outros 
já com um percurso consolidado e 
amplamente reconhecido. A maioria 
destes profissionais tem como princi-
pal ocupação a criação artística, que 
devido ao estado de emergência e 
cancelamento de actividade cultural 
estão a passar pelo desafio de conse-
guir meios para garantir a sustentabi-
lidade dos seus projectos artísticos.

A partir das suas casas, os músicos 
dão “um sinal à cidade e ao país que a 
Música não pode parar, que as Artes 
são, hoje como sempre, uma parte 
fundamental do nosso quotidiano”, 
destaca a Câmara do Barreiro em co-
municado.

Na sexta-feira os concertos come-
çam a partir das 21h30 com Tiago 
Sousa, pelas 22h00 o tempo é de Va-
lu e às 22h30 sobre ao palco virtual 
Nicotine's Orchestra. Pelas 23h00 
começa a apresentação de Mingui-
to, 23h30 com Opus Pistorum e Van 
Ayres encerra o serão a partir das 
00h00.

No sábado Gil toca às 21h30, Beatriz 
Nunes pelas 22h00, Kyra às 22h30 e 
Nada Nada às 23h00.  San Fon chega 
às 23h30 e Berlau encerra a noite com 
um concerto a partir das 00h00.

No domingo a música chega à 
tarde. George Silver sobe ao palco 
pelas 16h30, Catarina dos Santos pe-
las 17h00 e Fast Eddie Nelson pelas 
17h30. Jorge Moniz chega às 18h00 
e pelas 18h30 é a vez de Y Basics. A 
tarde encerra com My Noisy Twins, a 
partir das 19h00.

Os vereadores eleitos pela CDU no con-
celho do Barreiro votaram contra a rati-
ficação da resolução fundamentada que 
invoca o interesse público para a venda 
da Quinta Braamcamp, em reunião rea-
lizada no último dia 22, isto depois da 
providência cautelar interposta pela As-
sociação Barreiro Património, Memória 
e Futuro, ter dado entrada no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Almada.

Os eleitos afirmam que “não aceitam” 
o argumento utilizado pelo presidente 
do município, Frederico Rosa, de que a 
apresentação da resolução se prendeu 
“com a impossibilidade de a autarquia 
investir na quinta, devido à necessidade 
de canalizar verbas para a prevenção e 
combate ao Covid-19”, realçando que 
o processo de intenções de alienação 
daquele espaço “teve início muito antes 
de qualquer surto epidémico”.

Em comunicado, a CDU repudia a 
convocação das forças policiais para 
o acto de abertura das propostas a 17 
de Abril, com a presença de agentes à 
entrada dos Paços do Concelho e na 
sala onde decorreu aquele momento. 
Os eleitos “reiteram a sua discordância 
relativamente à opção de construção de 
prédios de habitação na frente ribeirinha 
desta zona do concelho”, pode ler-se no 
mesmo documento, onde a coligação 
recorda ainda que a aquisição da Quin-
ta Braamcamp “foi decidida de forma 
unânime no anterior mandato por todos 
os eleitos de todas as forças políticas”, 
lembram.

Ana Martins Ventura

Em vésperas das comemorações do 46º aniversário do 25 de Abril, um 
grupo de representantes da Assembleia Municipal do Barreiro, reuniu-se a 
partir de casa para uma conferência de líderes, que contou a presença online 
do presidente Frederico Rosa. A reunião serviu para “avaliar a situação da 
pandemia Covid-19” no concelho. “E um orgulho afirmar que, pela nossa acção 
e cumprindo todas as regras e prudências, a democracia local também não está 
suspensa”, afirmou o presidente daquele órgão, André Pinotes Batista.

FOTOLEGENDA

Assembleia 
Municipal 
reuniu 
online

DR

Eleitos comunistas
não aceitam justificação 
da maioria PS

DR
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PUBLICIDADE

Ana Martins Ventura

A partir de um vale, 
com validade até 31
de Dezembro de 2021, 
viagens podem 
ser remarcadas

MEDIDAS DO CIAC

Município divulga 
medidas para 
reembolso de viagens

O município do Barreiro está a divul-
gar o 4º Caderno de Medidas que 
devem adaptadas para fazer face à 
pandemia do Covid-19 lançado pelo 
CIAC – Centro de Informação Autár-
quico ao Consumidor, com o objec-
tivo de alertar os munícipes sobre 
reembolso de viagens canceladas 
devido à pandemia. 

Este caderno centra-se num con-
junto de medidas que respeitam as 
viagens organizadas por agências de 
viagens e turismo e as reservas de 
alojamento, com base no Decreto-Lei 
nº17/2020, aprovado a 23 de Abril.

Estas medidas estabelecem regras 
excepcionais e temporárias, aplicá-
veis às viagens organizadas e às reser-
vas de alojamento, marcadas entre 13 
de Março e 30 de Setembro de 2020, 
não efectuadas ou canceladas devido 
à pandemia, assim como viagens de 
finalistas ou similares a que se refere 
o Decreto-Lei nº10-A/2020.

De acordo com as novas medidas 
os consumidores vão ter direito a um 
“vale de igual valor ao que pagou, que 
é válido até 31 de Dezembro de 2021”, 
anuncia o CIAC em comunicado. No 
entanto, se o vale for utilizado para a 
realização da mesma viagem, mas em 

data diferente, “mantém-se o seguro 
contratado no momento da aquisição 
do serviço”.

O CIAC alerta ainda que “o reem-
bolso deve ser efetuado no prazo de 
14 dias a contar do pedido”.

O direito ao reembolso da viagem 
está previsto nos casos em que o va-
le não seja utilizado até ao dia 31 de 
Dezembro de 2021; quando o reagen-
damento não for efectuado até ao dia 
31 de Dezembro de 2021. E até ao dia 
30 de setembro de 2020, nos casos 
em que os viajantes se encontrarem 
em situação de desemprego.

“O incumprimento imputável às 
agências de viagens e turismo per-
mite aos viajantes acionar o fundo de 
garantia de viagens e turismo”.

Quanto às reservas em empreendi-
mentos turísticos e estabelecimentos 
de alojamento local são reembolsa-
das se tiverem sido canceladas devi-
do à declaração de estado de emer-
gência decretado no país de origem 
ou em Portugal, ou devido ao encer-
ramento de fronteiras imputável à 
Covid-19.

Assim, procedem para reembolso 
reservas efectuadas entre 13 de Março 
e 30 de Setembro de 2020, directa-
mente pelo hóspede no empreendi-
mento ou estabelecimento, através de 
plataformas em linha, ou ainda, através 
de agências de viagens e turismo.

“Se o reagendamento for efec-
tuado para data em que a tarifa seja 
inferior ao valor da reserva inicial, a 
diferença deve ser usada noutros ser-
viços do estabelecimento, não sendo 
devolvida ao hóspede caso este não 
a utilize”.

DR

AJUDE O SEU JORNAL 
A MANTER A PUBLICAÇÃO

O SETUBALENSE lançou uma campanha de recolha de  fundos - crowdfunding 
para que os leitores e a comunidade em geral possam ajudar a manter a publicação,

 tanto em papel como digital, nos próximos dois meses

Faça o seu donativo em 
ppl.pt/causas/osetubalense • 265 094 354
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Vitorianos submetidos a testes à Covid-19  p14

Morada: Av. D. Manuel I, nº 74 B - Setúbal 
Contacto: 916 864 136 / 265 761 195

Horário 
Segunda a Sexta 
9h00 às 13h00 

e das 15h00 às 18h00
Horário 

07h45 às 13h00 
e das 14h30 às 19h

Encerra ao domingo

Estrada Santo Ovídio, 79/141 Faralhão • 2910-190 Setúbal

Avenida Fialho Gouveia, 2 - Montijo - e-mail: dafr.rodrigues@gmail.com
Tel.: 212 314 035 - 916 378 087 - 966 297 175 

Mecânica Geral • Peças de Origem Renault
Electricidade • Mudanças de Óleo

Preparação e Deslocação p/ inspecção
Filtros • Travões • Suspensão • Iluminação

Diagnósticos • Carregamentos de Ar Condicionado
Chapa - Pintura

Orçamentos Grátis

Aceitamos encomendas de take away 
telefone 265 536 155 

Para entregas ao domicilio 
ligue 265 520 150

Aberto das 10h30 às 14h30

Rua São Tomé e Príncipe, 27|Setúbal
Morada: Parque Industrial Vale do Alecrim, Lote 79 - 2950 Palmela
Contacto: 212 360 249 • queijariadasaoqualidade@gmail.com

Produção Variada de Queijos

Visite-nos na Loja da Fábrica no Vale do Alecrim 
e no Mercado do Livramento em Setúbal

A SUA FARMÁCIA MAIS PERTO DO QUE NUNCA

ENTREGAS AO DOMICÍLIO

GRATUITO PARA COMPRAS SUPEREIORES A 25€
NO CONCELHO DA MOITA E BARREIRO 

3,50€ PARA COMPRAS INFERIORES A 25€
E OUTROS CONCELHOS

Telf: 215 859 736 • 910 326 210
Rua Joly Braga Santos, Loja 2 e 4 2860 - 129 Alhos Vedros

Face ao surto do COVID-19 disponibilizamos 
aos clientes atendimento personalizado com 
medidas de prevenção por Marcação Prévia 

Setúbal | Évora - Ligue 935 434 727

Horário especial: 2ª a 6ª: 09h00/12h00 – 14h00/17h00
Av José Mourinho, 92/94. - Telef. 210 100 967

Estamos abertos MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO COVID-19 

Recolha e Entrega de Viaturas ao 
Domicílio

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

Ementa Diária na Nossa Página 
de Facebook

Av. Luísa Todi, 530 - Setúbal

Take Away e Entregas ao 
Domicilio sem custos adicionais

Tel.: 265 232 942

Email: sadoseguroslda@gmail.com; Telemovel: 968 577 860
R. Mouzinho de Albuquerque, 8 - Loja 4 Setúbal (Monte Belo Norte)

Seguros em todos os ramos 
Certificado em Seguros de PMEs 

Especialista em Ramo Vida 
de Crédito à Habitação

D. TERESA
PARAPSICÓLOGA - MÉDIA

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

Amor

40 Anos de Experiência 
em PortugalTelef: 914 544 601

TAKE AWAY
ENTREGAS AO DOMICILIO

Todo o tipo de comida desde diversas carnes e peixe na grelha, choco frito, 
bacalhau à lagareiro, Kebab de frango no pão e muito mais

Horário: 12h00/15h00 – 18h00/21h00 de terça-feira a sábado
R. Dr. Miguel Homem de Sampaio e Melo 18-A Bairro do Liceu Setúbal | Telef. 265 417 571

Estamos abertos

ESTAMOS ABERTOS – ACEITAMOS ENCOMENDAS
Ligue 936 731 112

Horário: 2ª a 6ª;07H30/20H00
Sab. 07h30/19h00 Dom. 07h30/13h00 

Pão, frutas, legumes, queijos, enchidos, vinhos, refrigerantes
Rua Fernando Lopes Graça, Lt 31 – Loja 2 Vale do Cobro Setúbal

Pizzeria Casa Rosa
Pizzas Doces e Salgadas Massas (bolonhesa e carbonara) 

Sobremesas (brigadeiro e tiramisu) 

                      Ligue 214 066 918/939 340 841 ou pelo Uber Eats

Horário: 2ª a 4ª de 12h00/15h00hs; 5ª a Domingo 12h00/15h00 e 19h00/22h00

Rua Hermenegildo Capelo, nº 1 - PALMELA

TAKE 
AWAY

ENSINO ENFRENTA PANDEMIA

Escolas encerradas recebem intervenções em coberturas

Com as escolas ainda encerradas 
a Câmara Municipal do Barreiro 
manteve o seu plano de interven-
ções e melhoramentos do parque 

escolar, que vão desde salas de aula 
e coberturas, espaços exteriores e 
pavilhões polidesportivos.

Na Escola Básica Telha Nova 1 foi 
colocado um toldo no recreio e fi-
cou também concluído o afagamen-
to e envernizamento das escadas. 
Já a Escola Básica de Santo António 
recebeu caixilharia nova e estores 
de rolo.

Segundo a autarquia, “outras 
intervenções estão em curso em 
escolas e polidesportivos do con-
celho”.

Recorde-se que no início deste 
ano lectivo a autarquia anunciou 
que iria realizar intervenções em 
nove escolas do 1º ciclo. No con-
junto de obras a realizar estavam 

objectivos prioritários como a eli-
minação de coberturas em fibroci-
mento, iluminação LED e melhoria 
de acessibilidades. Também a repa-
ração de pavimentos degradados 
foi uma das grandes apostas na 
renovação das Básicas e Jardins-
-de-Infância do concelho.

Desde o início do ano lectivo já 
haviam sido realizadas intervenções 
na Escola Básica nº 9 + JI, na EB1+JI 
Fidalguinhos, na Escola Básica nº 1 
do Lavradio e na básica de Vila Chã. 
Ao longo do ano lectivo iriam ser 
realizadas intervenções na EB1 Sto. 
António – Cidade Sol, EB Sto. Antó-
nio – Igreja, EB1 nº7 do Barreiro, EB1 
Telha Nova, EB1 nº6 Alto Seixalinho 
e JI Alto Seixalinho.

DR

Ana Martins Ventura

Encerramento 
revelou-se útil para 
a Câmara do Barreiro 
concluir intervenções 
em falta nas escolas 
básicas
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. 
Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos de alguém 
que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar numa nova fase 
profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com muita 
vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer bem 
as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições familiares 
para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter a calma 
em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. Carta da 
semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas 
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de 
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define 
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu 
coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano profis-
sional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que estruturados e 
calculados darão bons resultados. Carta da semana – O IMPERADOR – está muito lúcido, 
objetivo e eficaz marcando pontos em todas as situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de 
vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de vida; 
pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas situações 
podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de tomar uma posição. 
Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite conduzir a sua vida de forma 
objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de dece-
ções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profissional – dê 
atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, procure novos 
apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo dos sonhos em que 
é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão ou 
fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão solitária e 
amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em proveito próprio 
e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da semana – A PAPISA – a 
semana promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição de 
sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão sofrer 
alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá compreender 
alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida financeira sujeita 
a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos acontecimentos. Carta da 
semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante pródiga em acontecimentos 
importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

“Nem Setúbal nem o País jamais 
esqueceram D. Manuel Martins. 
Recordo que, numa das suas vin-
das a Setúbal, dois ou três anos 

após a sua saída, passava um pouco 
mais das 15 horas, e estávamos, ele e 
eu, a passear na Avenida Luísa Todi, 
e, em frente ao mercado, ouviu-se o 
buzinar estridente de um autocarro. 
(...) Vimos que era um dos veículos 
que transportava trabalhadores pa-
ra a, ainda, Setenave. Os passagei-
ros estavam todos do nosso lado a 
baterem palmas ao Bispo que viram 
passar. D. Manuel emocionou-se, 
mas nada pronunciou, acenou-lhes 
apenas num gesto de saudação.” 
Este é um dos parágrafos que surge 
quase no final da obra “Testemunho 
de duas Vidas Compartilhadas”, de 
Eugénio Fonseca (Paulinas Editora, 
2020), título memorialístico em que 
o autor revê e rememora o tempo e 
as acções em que participou com o 
primeiro Bispo de Setúbal durante a 
sua prelatura.

 Colaborador próximo de D. 
Manuel Martins, não faltariam a Eugé-
nio Fonseca momentos, reflexões ou 
acontecimentos vividos por ambos 
para poderem ser partilhados. Logo a 
iniciar o volume, é o leitor informado 
de que, em várias conversas entre os 
dois, a questão das memórias de D. 
Manuel Martins fora aflorada, tendo 
mesmo o bispo escolhido um título, 
curto mas eficaz, como “Pedaços de 
Mim”, todo ele imbuído do essencial 
da escrita memorialística - o “eu” que 
se revê e relembra em fragmentos da 
vida que assumiram a importância de 
a justificar e de a dar a conhecer. Con-
tudo, não tendo D. Manuel redigido 
essas memórias, entendeu Eugénio 
Fonseca, depois de ouvir amigos, 
dar a conhecer o relato do que com 
ele viveu e sentiu - “optei sobretudo 
por narrar vivências partilhadas pelos 
dois. (...) Sempre que se proporcio-
nou, reconheço que procurei retirar 
ilações que podem servir de medita-
ção para os leitores.”

 Inevitavelmente, por es-
te livro passam os anos primeiros 
da diocese de Setúbal e vários dos 
seus protagonistas - os padres João 
Alves, Joaquim Sampaio, Álvaro 
Teixeira, Custódio Rodrigues Pinto. 

D. Manuel Martins nas memórias 
de Eugénio Fonseca

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

Passam momentos da Assem-
bleia Diocesana, da criação do 
Fundo de Solidariedade, da 
criação do Centro Social na 
antiga igreja da Anunciada, 
da acção internacional em que 
D. Manuel esteve envolvido - 
Comissão Episcopal das Migrações, 

"Colaborador 
próximo de D. 
Manuel Martins, 
não faltariam a 
Eugénio Fonseca 
momentos, 
reflexões ou 
acontecimentos 
vividos 
por ambos"

intervenção em prol de Timor, apoio 
aos campos de refugiados no Malawi.

 Mas este “Testemunho de 
duas Vidas Compartilhadas” é muito 
a história da “conversão” do seu autor. 
Eugénio Fonseca, que testemunha 
o seu agradecimento à Comunidade 
Claretiana de Setúbal, pois cresceu 
envolvido no ambiente da igreja de 
S. Sebastião (sob a responsabilida-
de dessa Comunidade), assume um 
“nascer de novo” a partir do momento 
em que encontrou D. Manuel Martins 
- em 27 de Outubro de 1975, à noi-
te, ocasionalmente, andava o novo 
bispo a conhecer as ruas sadinas, o 
que leva o autor a considerar: “asso-
ciado a muitos outros que vieram a 
suceder-se, com os seus contextos 
e pretextos, fizeram-me relacionar 
esta primeira e fugidia troca de pala-
vras com a relação entre Nicodemos 
e Jesus.” E, neste percurso “renasci-
do”, Eugénio Fonseca não hesita em 
mostrar as suas convicções e as suas 
alterações de opinião, assumindo um 
percurso próprio de esclarecimento 
e de intervenção muito assente na 
experiência vivida com o primeiro 
Bispo de Setúbal.
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ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

Bloco Clínico

JOSÉ FERNANDO 
DA SILVA ESTRELA

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de José Fernando da Silva Estrela. 
A família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

(1936 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

UMBELINA 
ANTÓNIA DA SILVA

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento da Exma. Srª Umbelina Antónia 
da Silva . Na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, devido à situação atual do país, 
a família vem por esta via agradecer a todos 
os que lhes manifestaram as suas condolên-
cias.

(1923 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

FERNANDO 
FERRETA GANILHO

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento da Exm Sr Fernando Forreta Ganilho 
Na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
devido à situação atual do país, a família vem 
por esta via agradecer a todos os que lhes 
manifestaram as suas condolências.

(1932 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

COSME SERAFIM 
AMORIM TEIXEIRA

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Cosme Serafim Amorim Teixeira. 
A família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

(1948 – 2020)
Participação e 
Agradecimento



12 O SETUBALENSE 29 de Abril de 2020

Região

MANUTENÇÃO

Galeão Pinto 
Luísa volta a 
Alcácer após 
dois meses 
em Sesimbra

O galeão Pinto Luísa regressou, de 
‘cara lavada’, a Alcácer do Sal na pas-
sada segunda-feira. A embarcação 
beneficiou de trabalhos de manuten-
ção, ao longo dos últimos dois meses, 
num estaleiro de Sesimbra, revelou o 
município alcacerense.

Segundo a autarquia, as interven-
ções concretizadas em estaleiro "con-
templaram a lavagem do casco a alta 
pressão, seguida de pintura com tinta 
de primeira qualidade da linha maríti-
ma e pintura do fundo a antifulling".

Além disso, adianta a edilidade, foi 
também feito o "calafeto de alguns 
topos e costuras, que foram emas-
sadas para vedação da água" e mo-
dificada "a fixação do esticador do 
mastro à roda de proa para garantir a 
segurança do mastro e da tripulação", 
além de ter sido efectuada "a subs-
tituição dos 10 zincos" e de ter sido 
colocado "breu na manga de veio".

O galeão foi construído em Setú-
bal em 1946. O primeiro proprietário 
baptizou a embarcação com o seu 
nome, Pinto, e o da filha, Luísa. Mais 
tarde foi adquirido por Carlos Bicha, 
de Alcácer do Sal, passando a ser 
usado no transporte de sal. O neto, 
Venâncio Bicha, converteu-o em em-
barcação de lazer em 1985. Em 2003 
foi adquirido pela Câmara de Alcácer 
do Sal. No ano passado, o galeão Pin-
to Luísa realizou cerca de 55 passeios, 
proporcionando momentos de lazer 
a cerca de 1 600 pessoas.

Maria Carolina Coelho 
Mário Rui Sobral

Intervenção visa 
restabelecer a linha de 
água desde a nascente, 
na Azoia, até à Casa 
de Água 

INVESTIMENTO TOTAL ASCENDE A 1,3 MILHÕES

Obras de recuperação do antigo 
aqueduto no Cabo Espichel 
já estão a decorrer

Já estão a decorrer as obras de recu-
peração do antigo aqueduto no Cabo 
Espichel, que visam "restabelecer a 
linha de água, desde a nascente, na 
Azoia, até à Casa da Água", anunciou 
a Câmara Municipal de Sesimbra na 
passada segunda-feira.

Entre outras intervenções, a em-
preitada, que representa um inves-
timento na ordem dos 1,3 milhões de 
euros, contempla "a consolidação do 

DR

troço elevado da estrutura, a reposi-
ção da cobertura do canal e respecti-
va cumeeira, e a execução de rebocos 
com argamassa de cal e areia, seme-
lhante à que originalmente revestia 
o aqueduto". A parte subterrânea do 
referido aqueduto "será reabilitada 
posteriormente", lembra a autarquia. 

Do total de 1,3 milhões de euros 
orçado para a recuperação do equi-
pamento, o município vai contar com 
uma comparticipação de cerca de "427 

mil euros do Fundo Europeu de De-
senvolvimento Regional", ao abrigo 
de uma candidatura que apresentou 
"ao Pacto para o Desenvolvimento e 
Coesão Territorial da Área Metropo-
litana de Lisboa, do Portugal 2020".

A autarquia presidida por Francisco 
de Jesus salienta que a intervenção 
no antigo aqueduto "foi precedida do 
diagnóstico da estrutura e do sistema 
hidráulico, que incluiu o levantamen-
to de linhas, cotas e inclinações", além 
do "registo vídeo da parte subterrâ-
nea, de forma a avaliar o estado de 
conservação".

A obra, realça ainda o município, 
integra "o projecto de reabilitação do 
Santuário de Nossa Senhora do Cabo 
Espichel", o qual inclui "a requalifica-
ção da envolvente e do cercado da 
Casa da Água, que está igualmente 
em curso", bem como "o restauro da 
Casa da Água, concluído em 2017".

A obra vai beneficiar de uma 
comparticipação de cerca de 
427 mil euros, ao abrigo de uma 
candidatura ao Portugal 2020

427

BREVES

A Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém adquiriu 
um novo equipamento de 
desinfecção, com o objectivo 
de proteger o concelho contra 
a proliferação da Covid-19. 
A autarquia, através de 
trabalhadores municipais, 
utilizou o novo equipamento 
na passada segunda-feira, 
na higienização dos espaços 
públicos.

A GNR apreendeu esta 
segunda-feira 150 quilos 
de amêijoa-japonesa em 
Alcochete, informou a força 
militar em nota de imprensa. 
Os suspeitos, que não 
possuíam “documentação 
comprovativa da origem” dos 
bivalves, foram abordados 
por “desrespeito às normas 
impostas pelo estado de 
emergência”. “A falta desta 
documentação originou a 
apreensão do pescado e a 
elaboração de dois autos de 
contra-ordenação”, refere a 
mesma fonte.

SANTIAGO CACÉM
Novo 
equipamento 
de desinfecção

ALCOCHETE
GNR apreende 
amêijoa- 
-japonesa 

DR
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do município recolher os “animais 
que se encontrem abandonados 
ou perdidos, que estejam sujeitos a 
condições onde não se verifiquem 
os parâmetros mínimos do bem-
estar ou a pedido das autoridades 
competentes”. A conclusão 
dos trabalhos “permite que o 

equipamento municipal receba 
mais animais, aumentando a 
capacidade do canil de cinco 
para 13 compartimentos. Cada 
um deles poderá albergar um ou 
dois animais, dependendo do seu 
porte”, revelou a autarquia em 
nota de imprensa.

Canil Municipal 
de Alcácer do 
Sal ampliado

A equipa de construção civil da 
Câmara Municipal de Alcácer do Sal 
terminou a intervenção que tinha 
em curso no Canil Municipal do 
concelho. As obras, concluídas no 
decorrer desta semana, têm como 
principal objectivo albergar mais 
animais, pois é da responsabilidade 

Embora todos saibamos que 
ela um dia chegará, a morte 
é algo estranho e doloroso, 
que se espera venha tarde e 

na qual não se quer pensar.
Perder alguém que se ama é, por 

si só, um momento de grande sofri-
mento e a cerimónia fúnebre é uma 
hora difícil, mas necessária para ini-
ciar a recuperação e reorganização 
depois da perda, sendo o começo do 
processo de luto.

Nesta fase de pandemia, em que a 
maioria das pessoas se encontram, 
há longas semanas, em isolamento, 
a impossibilidade de cumprir o ritual 
do funeral pode comprometer este 
processo.

Angústia, raiva, desespero ou 
mesmo culpa, podem surgir pela 
incapacidade de honrar os desejos 
de quem partiu, ou de ter presentes 
familiares e amigos significativos e 
essenciais ao apoio emocional dos 
enlutados.

Perante a perda, um gesto, uma 
palavra de conforto, um abraço, um 
beijo, a presença dos outros que par-
tilham a dor, mostra-nos que não 
estamos sós e devolve-nos pouco 
a pouco à vida. 

Hoje, a pandemia deu origem a 
uma profunda e dura mudança que 
impede o cumprimento das nossas 
tradições.  

Sem palavras de despedida ou 
gestos de aconchego. Sem contacto 
com o corpo, que vai em caixão fe-
chado. Sem velório, sem missa nem 
cortejo e com muito poucas pessoas 
presentes, tudo fica bastante difícil 
de suportar.

Um misto de dor e tristeza sufo-
cantes, num espaço e num tempo 

O adiar da última homenagem

OPINIÃO

Sofia Araújo

que impede a prestação devida de 
última homenagem aos seus entes 
queridos.

Não há dúvida de que vivemos 
tempos excecionais, únicos e incer-
tos quanto ao futuro.

No entanto, é certo que o ser hu-
mano tem uma enorme capacidade 
de adaptação e resiliência.

Agora, é tempo de nos cuidarmos, 
de nos protegermos, para que, quan-
do tudo isto passar, em segurança, 
possamos fazer as devidas homena-
gens a todos os que nos deixaram.

Deputada do PS

Hoje, a 
pandemia deu 
origem a uma 

profunda e 
dura mudança 
que impede o 
cumprimento 

das nossas 
tradições

OPERAÇÃO 

Navio movido a GNL descarrega 
cem mil toneladas de crude 
no Porto de Sines
Com 250 metros de comprimento e 
cerca de 44 de largura, o navio "Ea-
gle Brasília", movido a Gás Natural 
Liquefeito (GNL), atracou no passa-
do domingo no Terminal de Granéis 
Líquidos do Porto de Sines para des-
carregar cem mil toneladas de crude 
para a refinaria sineense.

A operação do navio, um dual-fuel 
Aframax, que zarpou do porto Sullom 
Voe, no Reino Unido, foi destacada pe-
la infra-estrutura portuária de Sines.

"É muito rara a utilização deste 
combustível [GNL] em navios tan-
que, nomeadamente no que res-
peita aos navios que transportam 
produtos petrolíferos", revelou a 
Administração dos Portos de Sines 
e do Algarve (APS), adiantando que 
o navio apresenta um calado máximo 
de 15,1 metros.

A APS sublinha ainda que Sines 
"foi recentemente palco do primei-
ro abastecimento de combustível 

Navio com 250 metros de comprimento atracado em Sines

DR

de bancas a navios, utilizando GNL 
(na modalidade TTS – Truck to ship), 
efectuado em Portugal Continental", 
conforme foi noticiado oportuna-

mente por O SETUBALENSE. Sines, 
recorde-se, acolhe o único terminal 
do País que está preparado para mo-
vimentar Gás Natural Liquefeito.

MONTIJO 

Esquadra 751 ‘Pumas' celebra 
42 anos com 4 274 vidas salvas
"Para que os outros vivam" é o lema 
da Esquadra 751 "Pumas", que conta 
com uma tripulação de alerta perma-
nente na Base Aérea n.° 6 no Montijo 
e que ontem celebrou o 42.° aniversá-
rio. Ao longo destes 42 anos, as tripu-
lações e helicópteros desta esquadra 
já efectuaram milhares de missões, 
destacando-se em acções de busca e 
salvamento. De acordo com a Força 
Aérea Portuguesa, a Esquadra 751 já 
salvou ao longo da sua existência um 
total de "4 274 vidas".

"São milhares de horas de voo efec-
tuadas pelos militares desta esquadra 
que, com espírito de missão, sacrifício 
e dedicação, colocam a missão acima 
de tudo e arriscam a sua vida para que 
outros vivam", sublinha a Força Aérea. 
Além de busca e salvamento, a Esqua-

Os helicópteros da Esquadra 751 realizaram milhares de missões

DR

dra 751 executa outras operações, co-
mo "apoio táctico e outras missões 
de interesse público, como é o caso 
das missões de vigilância marítima", 
pode ler-se no site daquele ramo das 

forças armadas. A 751 passou a contar 
com os hélis EH-101 Merlin, que subs-
tituíram os SA-330 PUMA, em 2005, 
ganhando assim maior capacidade 
de operação. 
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Desporto

Vitorianos submetidos a testes à Covid-19
antes do regresso aos treinos no Bonfim

Se tudo correr como previsto, os jo-
gadores do Vitória FC voltam na pró-
xima segunda-feira a pisar o relvado 
do Estádio do Bonfim, mais de mês e 
meio depois de aí terem trabalhado 
antes da suspensão dos treinos e da 
competição devido à pandemia da 
Covid-19. Antes de poderem fazê-lo 
os atletas e equipa técnica serão sub-
metidos no sábado a testes de modo 
a assegurar a segurança do grupo.

A decisão de avançar com esta 
medida vai ao encontro do plano 
de acção para a retoma progressiva 
à competição, elaborado pela Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional, a 
que O Setubalense – Diário da Região 
teve acesso. O nosso jornal apurou 
que depois dos primeiros testes, que 
todos desejam ter resultado negati-
vo, a equipa vai trabalhar dividida em 
vários grupos com poucos jogadores 
e em horários diferenciados. 

Mais adiante, antes do primeiro 
treino colectivo e do primeiro jogo 
oficial, todos os elementos voltam a 
ser testados de modo a poderem as 
amostras recolhidas ser analisadas 
por uma comissão independente pa-
ra análise de dados. O regresso da I 
Liga estará sempre “dependente das 
indicações das entidades oficiais”, 
mas prevê a realização obrigatória 
de testes antes da primeira jornada 
após a interrupção das competições.

O controlo dos testes que vão ser 
realizados nos próximos dias cabe aos 
departamentos médicos das equipas, 
que “efectuam um atestado de ap-
tidão física dos jogadores antes do 
primeiro treino colectivo oficial”. 
O esboço da Liga para o regresso à 
competição prevê ainda que caso um 

Ricardo Lopes Pereira

Exames estão 
previstos para sábado 
e plantel deverá iniciar  
treinos com horários 
diferenciados na 
segunda-feira

SADINOS SEGUEM PLANO DE ACÇÃO ESTABELECIDO PELA LIGA

ALEX GASPAR

ção, também os apanha-bolas devem 
estar munidos de máscara e manter 
uma distância mínima entre si, de-
vendo desinfetar as mãos antes, ao 
intervalo e no final do jogo. As bolas 
que saem do estádio apenas podem 
ser utilizadas depois de desinfetadas. 

Quanto às regras para a comunica-
ção social, o esboço da Liga prevê o 
máximo de 20 fotojornalistas no relva-
do, cinco em cada canto do terreno de 
jogo. Já as tribunas de imprensa serão 
reduzidas para um terço da lotação 
actual, devendo “todos os trajetos de 
elementos dos Órgãos de Comunica-
ção Social (OCS) ser independentes do 
percurso dos agentes desportivos e 
nunca passar pela zona técnica”. 

A Liga prevê ainda que se mante-
nham as ‘superflash’ e ‘flash inter-
view’, mas não as zonas mistas. As 
conferências de imprensa no final do 
desafio podem realizar-se desde que 
garantidas as condições de higieniza-

Este é um cenário que o relvado do Bonfim pode voltar a registar já na próxima semana

ção e segurança para o agente des-
portivo, sendo permitida a realização 
destas através de meios digitais.  

O documento, que carece de apro-
vação, prevê regras a adotar nos está-
gios, que devem ter “a menor duração 
possível, aconselhando as equipas a 
viajarem no próprio dia do encontro. 
Para as viagens de autocarro, cada 
sociedade deve “solicitar ao fornece-
dor um certificado de desinfeção de 
acordo com normas da DGS”. “Todas 
as deslocações devem ser efetuadas 
dentro das regras de segurança, no-
meadamente, com uso de máscara, 
gel e manutenção da distância de se-
gurança”, pode ler-se, referindo-se 
também a possíveis viagens de avião.

Recorde-se que a I Liga, cuja ronda 
24 terminou em 8 de Março (jornada 
em que o Vitória impôs uma igualda-
de, 1-1, ao Benfica), não tem, para já, 
data de regresso, sendo que está 
suspensa indefinidamente.

jogador teste positivo para a Covid-19 
deve ser isolado e os demais jogado-
res e ‘staff’ próximo testados.

Numa altura em que ainda não é 
certo o local onde se realizarão os 
jogos, uma vez que não está excluída 
a possibilidade de as jornadas finais 
se realizarem numa região do país de 
modo a evitar sucessivas deslocações, 
a Liga já estabeleceu que todos os ele-
mentos da ficha de jogo e jogadores 
não convocados”, bem como a outros 
elementos adicionais caso as Socieda-
des Desportivas assim entenderem, 
serão submetidos aos testes.

Higienização dos estádios         
garantida pelos clubes

No documento emitido pela Liga, 
a entidade que rege o futebol profis-
sional quer que os clubes garantam 
a higienização nos estádios após a 
retoma das competições e que a Fe-
deração Portuguesa de Futebol se 

responsabilize pelos testes à covid-19 
nas equipas de arbitragem. Certo é 
que o regresso da I e II Liga estará 
sempre “dependente das indicações 
das entidades oficiais”, mas prevê um 
conjunto de regras que os clubes de-
vem cumprir, como a higienização de 
“todos os espaços” e a disponibiliza-
ção de desinfetante nos balneários.

Quanto à segurança ao jogo, o do-
cumento prevê que os efectivos da 
segurança pública e da segurança pri-
vada a circularem na zona técnica seja 
“em número reduzido”, mantendo o 
distanciamento social e uso obriga-
tório de máscara/viseira. Durante os 
jogos, as tribunas presidenciais deve-
rão ter um número máximo de cinco 
elementos, “com distanciamento 
social e uso de equipamento de pro-
tecção, nomeadamente máscaras, 
luvas e desinfetantes”.

De acordo com o plano de acção 
para a retoma progressiva à competi-
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da sua carreira foi desenvolvida 
na equipa de Alcácer do Sal. As 
excepções foram o Estrela de 
Vendas Novas no escalão de juvenis 
e o Escouralense da Divisão de Elite 
da AF Évora, já como sénior. Rúben 
Nunes é também um jogador da 
formação do Alcacerense, tem 

25 anos, representou o Estrela 
de Vendas Novas na categoria de 
juvenis, Olímpico do Montijo no 
escalão de juniores , Juventude 
Melidense, Estrela de Santo André, 
Escouralense e Canaviais de onde 
transitou já esta temporada para o 
Alcacerense.   

Grandolense 
apresenta 
primeiros 
reforços para 
a nova época

Bruno Onça e Rúben Nunes, 
que representavam o Atlético 
Alcacerense, na 2.ª Divisão 
Distrital, são os dois primeiros 
reforços do Clube Recreativo 
“O Grandolense” para a época 
desportiva de 2020/2021. Bruno 
Onça tem 26 anos e grande parte 

DISTRITAIS

Oriental 
Dragon 
acredita na 
subida ao 
Campeonato 
de Portugal

Ao contrário dos rumores postos 
recentemente a circular, a reunião 
realizada na passada semana entre 
as associações regionais e a Fede-
ração Portuguesa de Futebol, onde 
foi abordada a questão da subida ao 
Campeonato de Portugal dos primei-
ros classificados dos campeonatos 
distritais, não correu de forma inde-
sejada como chegou a ser noticiado.  

De acordo com fonte fidedigna, 
todas as associações, incluindo duas 
que eventualmente poderão não vão 
indicar qualquer equipa para subir de 
divisão [Leiria e Portalegre], entrega-
ram a proposta devidamente assina-
da e a receptividade foi positiva por 
parte da Federação Portuguesa de 
Futebol, embora não tenha tomado 
ainda qualquer decisão.  

A mesma fonte confirmou a in-
tenção da FPF estudar a proposta 
de aumento do financiamento às 
associações, mostrando-se também 
receptiva a um aumento das verbas 
a atribuir, mas sempre sujeitas a um 
controlo rigoroso.

A propósito, recorda-se que todas 
as associações distritais defendem 
o direito dos clubes seus represen-
tantes subirem ao Campeonato de 
Portugal com base na classificação, 
à data da suspensão dos respecti-
vos campeonatos, situação que saiu 
agora reforçada com a indicação dada 
pela UEFA no sentido de premiar o 
mérito desportivo.

Tendo em conta todos estes pres-
supostos o Oriental Dragon, primeiro 
classificado na AF Setúbal, continua 
a acreditar na promoção ao Campeo-
nato de Portugal. J.P.

Comunicado da 
UEFA sobre o mérito 
desportivo reforçou 
a posição dos clubes 
perante a FPF

“Orgulho pela qualidade de jogo 
que a equipa colocou em prática”
Apesar do bom trabalho 
realizado o treinador 
não continua no 
clube

DR

José Pina

O Futebol Clube Barreirense 
terminou o Campeonato Distrital da 
1.ª Divisão em segundo lugar com 
os mesmos pontos que Sesimbra e 
Alcochetense. Não foi certamente a 
posição desejada mas foi a possível 
tendo em conta os cinco empates 
obtidos nas seis primeiras jornadas, 
resultados que influenciaram a 
mudança no comando técnico da 
equipa.
João Miguel Parreira teve o 
condão de dar a volta à situação. 
As vitórias começaram a surgir, 
a equipa ganhou mais confiança, 
a qualidade de futebol praticado 
melhorou substancialmente e, 
salvo um ou outro percalço, foi 
subindo na tabela classificativa 
e terminou numa posição que, 
em situação normal, daria direito 
a participar na 1.ª eliminatória 
da Taça de Portugal da próxima 
temporada.  
Em entrevista a O SETUBALENSE 
João Miguel Parreira fez uma 
breve análise ao comportamento 
da equipa, deixou a sua opinião 
sobre a forma como o campeonato 
terminou, falou sobre o que é viver 
sem futebol, o que pensa sobre a 
pandemia e das suas perspectivas 
para o futuro. 
O Barreirense estava em 
segundo lugar quando o 
campeonato foi interrompido. 
Qual a análise que faz ao 
comportamento da equipa? 
Entrámos à sexta jornada e em 
sétimo lugar. E terminámos, 
como disse, na segunda posição, 
o que num campeonato nacional 
daria acesso à subida ou, no 
mínimo, a um 'play-off'. Mas mais 

importante do que as vitórias 
alcançadas e a subida na tabela, 
gostaria de realçar aquilo que foi 
a qualidade de jogo da equipa do 
Barreirense. A qualidade de jogo 
que estes jogadores colocaram em 
prática é o que nos deve orgulhar 
verdadeiramente. 
Ficou satisfeito com o trabalho 
desenvolvido? 
Creio que os resultados falam por si. 
Sobretudo pela qualidade de jogo e 
mentalidade que conseguimos ter, 
todos juntos. Claro que são motivos 
de orgulho. Foi e é um grupo 
extraordinário que tive o privilégio 
de comandar. Grupo esse, que até 
não foi escolhido por mim, mas 
pelo meu antecessor [Rui Fonseca], 
que terá forçosamente de ter o seu 
mérito. Tal como toda a direcção, 

ENTREVISTA JOÃO MIGUEL PARREIRA , FC BARREIRENSE

que nunca deixou que algo nos 
faltasse.
Dar o campeonato por concluído 
foi uma medida sensata?
Sim. Não há como negar. Para o 
bem de todos, foi a melhor decisão. 
Por que razão não continua na 
próxima época?
Primeiramente saio de consciência 
tranquila, absolutamente seguro 
de que tudo fiz para tornar este 
enorme emblema, num clube ainda 
maior. Mas nem sempre as visões 
que temos para o futuro coincidem, 
por isso decidi sair e deixar o lugar 
disponível para que outro treinador 
possa vir trabalhar dentro da visão 
definida pelo clube. Saio orgulhoso 
por representar este clube e pelo 
trabalho realizado agradecendo o 
apoio de todos.

A partir de agora passa então a 
ser um treinador disponível?
Sou treinador de futebol e, como 
tal, estou e estarei sempre pronto 
para abraçar novos projectos. O dia 
de amanhã ainda é uma incógnita, 
mas sinto-me preparado para 
qualquer desafio, e quanto mais 
exigente melhor. Sou ambicioso 
por natureza, e sei do valor do meu 
trabalho.
Tem sido difícil viver sem 
futebol?
Bastante. É a minha vida, a minha 
dedicação e a minha grande paixão. 
Mas há tempo para tudo. E agora 
é tempo de nos protegermos e de 
estar com os nossos, dedicando 
também mais algum tempo àqueles 
que, por vezes, não têm tanto da 
nossa atenção.
Esta situação causada pelo 
coronavírus mudou de alguma 
forma as suas rotinas diárias?
Por muito que nos queiramos 
adaptar, e por vezes até negar 
o impacto da situação actual, é 
inegável que acabamos por mudar 
e muito o que é a nossa rotina. 
A falta dos treinos, do contacto 
frequente com os jogadores, 
a preparação das sessões de 
trabalho, as conversas com os meus 
adjuntos e as reuniões. O futebol 
parou e nós tivemos de parar 
e mudar, também. Veremos se 
voltará igual. Tanto o futebol como 
a sociedade.
Tem algo mais a acrescentar?
Gostaria de fazer um apelo às 
gentes do futebol. Dos jogadores 
aos treinadores, passando pelos 
agentes e directores: é urgente 
mudar mentalidades e promover 
o melhor que este desporto 
tem. Espera-nos uma crise sem 
precedentes, e seria bom que nos 
uníssemos em prol de um futebol 
melhor. Um futebol onde os 
protagonistas deverão ser os que 
pisam as quatro linhas, um futebol 
alheio a polémicas e vícios, e onde 
os adeptos sentem gosto pelo que 
vêem, semana após semana.
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