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Não há como fugir ao tema 
da Covid-19 pois é preocu-
pação praticamente de to-
da a gente e a toda a hora.  

Na realidade seja em que canal televi-
sivo em que ligamos a TV, seja em que 
jornal que comprarmos, é certo que 
as notícias e os números de casos e de 
mortes da Covid-19 enchem colunas 
do órgão informativo e com títulos 
em evidência. Não há forma de fugir!  
E são páginas ou noticiários seguidos 
e repetitivos glosando a pandemia, 
comentando os meios de luta ou 
mesmo criticando as autoridades de 
saúde pelas soluções tomadas, que 
uns criticam e outros acham corretas. 
E como se não chegasse toda essa in-
formação do nosso país vêm também 
os números, alguns aterradores, dou-
tras partes do mundo. 

É evidente que com esta situação 
que tem transtornado a vida de toda 
a gente, umas vezes confinada nos 
seus domicílios, outras vezes proi-
bidas de confraternizar e, sempre, 
impedidos de se abraçarem ou mes-
mo de se cumprimentarem de mão 
na mão,  tudo isto vai gerando um 
medo generalizado, vai obrigando a 
uma mudança de muitos dos nosso 
hábitos, vai fazendo nascer um sen-
timento de olhar o “outro” como um 
potencial inimigo. E como todas estas 
medidas já duram há uns quatro me-
ses, vai surgindo uma saturação feita 
de carências afetivas, de proibições 
da nossa liberdade, da monotonia e 
da conflitualidade frequente entre 
as pessoas obrigadas a partilhar uns 
tantos metros quadrados. 

E como autoridades, mesmo da 
saúde, não têm certezas nenhumas 
sobre muita coisa que diga respei-
to ao coronavirus, e como estas 
paragens generalizadas têm como 
consequência paragens de fábricas, 
encerramentos de oficinas, a nossa 
economia entra vertiginosamente 

Não há forma de fugir ao corona

OPINIÃO

Mário Moura

num abismo de desemprego, de fa-
lências, de falta de tudo aquilo que, 
em movimento, constitui a economia 
dum país.   Como consequência os 
responsáveis vendo a economia do 
país a afundar-se como nunca tinha 
acontecido, começam a aliviar as 
restrições e vemos logo que os tais 
números assustadores de doentes e 
mortes recomeçam a aumentar. E aí 
estamos assistindo a uma luta entre 
a saúde das pessoas ou uma pobreza 
aumentando de maneira assustadora.

E entretanto, como as nossas 
sociedades estavam antes da che-
gada do vírus, a sofrer já de graves 
ameaças ecológicas que estavam al-
terando gravemente o nosso clima 
e ameaçando até as condições de 
habitabilidade do nosso planeta. E 
como estavam as juventudes, nos 
quatro cantos do mundo, tomando 
consciência de que o seu futuro es-
tava a ser ameaçado por uma cupidez 
extrema das classes possidentes do 
dinheiro e portanto, do poder de 
decisão. Estas reações vêm juntar-
-se aos destroços socio-económicos 
da pandemia, resultando daí, para 
uns um sentimento de irresolúvel 
situação de tragédia, e para outros, 
mais positivos e empreendedores, 
um entendimento de que o pós-covid 
será uma oportunidade , ao recom-
por os cacos das sociedades, faze-lo 
corrigindo o que está ameaçando a 
sociedade, de mais pobreza , de mais 
exploração do trabalho em favor do 
capital, isto é, vendo uma oportu-
nidade de se construir um mundo 
melhor. Mas o verdadeiro problema 
é que ninguém sabe como e quando 
vencemos o coronavírus. E o segundo 
problema é que quem detém o poder 
não embarca nessas mudanças, pois 
não é o bem-estar das gentes que lhe 
interessa… Mas o lucro dos cifrões.

Médico

COMENTÁRIO

Dos vários anos de convivência com 
Francisco Violante, em tantos direc-
tos matinais na rádio, em que parti-
lhávamos com os ouvintes os títulos 
de capa d’O SETÚBALENSE, e, antes, 
do Diário da Região, guardo a imagem, 
sobretudo, do profissional sério e 
honesto. Incapaz de tratar as coisas 
pela rama, Francisco era um estudio-
so dos fenómenos da comunicação 
social, especialmente da rádio, e um 
pensador sobre as grandes questões 
da actualidade. Não sendo jornalista, 
interessava-se verdadeiramente pelos 
temas e reflectia sobre eles. Era, por 
isso, uma pessoa esclarecida, com 
ideia formada sobre as questões mais 
importantes da vida colectiva, e com 
uma visão particularmente apurada 
sobre o presente e o futuro da rádio.

A Rádio Sines perde um dos seus 
profissionais de referência, cujo nome 
é sinónimo da casa para muita gente, 
numa perda que atinge todo o sector 
da imprensa local na região. Com o de-
saparecimento do Francisco Violante é 
mais um dos bons da nossa praça que 
se cala. Valha-nos o seu exemplo.

Nesta hora de tristeza, em nome 
de todos os profissionais d’O SETU-
BALENSE, endereço as mais sentidas 
condolências à família, amigos e cole-
gas do Francisco Violante, assim como 
a todos os ouvintes que já sentem sau-
dades da sua voz.
Francisco Alves Rito

Um profissional 
sério e honesto

LITORAL ALENTEJANO

Dezenas de pessoas no último 
adeus a locutor da Rádio Sines

Várias dezenas de pessoas marcaram 
presença, ontem, no último adeus a 
Francisco Violante, radialista da Rádio 
Sines que faleceu na segunda-feira 
vítima de cancro.

O funeral realizou-se em Santiago 
do Cacém, às 15 horas, para o cemité-
rio do castelo, com um cortejo reser-
vado aos familiares, devido à actual 
situação de pandemia, mas, duran-
te as horas anteriores, os colegas e 
amigos de Francisco Violante foram 

passando pela capela onde decorreu 
o velório.

O locutor, ligado à Rádio Sines 
desde os anos 90, é recordado pelos 
colegas como um profissional “muito 
dedicado, exigente e organizado”. 

Francisco Tavares Violante tinha 48 
anos de idade.

Funeral de Francisco 
Violante realizou-se 
ontem em Santiago 
do Cacém
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A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal 
deteve dois irmãos suspeitos de en-
volvimento no homicídio de um ho-
mem de 33 anos na sequência de um 
episódio de violência doméstica, em 
Vale Figueira, no concelho de Almada, 
foi ontem anunciado.

Segundo um comunicado da PJ 
de Setúbal, o crime ocorreu na ma-
drugada do passado dia 01 de julho, 
quando os presumíveis autores, na 
sequência de um episódio de violên-

REGIÃO

Judiciária de Setúbal deteve dois irmãos 
suspeitos de homicídio em Almada

cia doméstica, se travaram de razões 
com o agressor e com o homem que o 
acompanhava, acabando este último 
por ser esfaqueado mortalmente.

De acordo com o diretor da PJ de 
Setúbal, os envolvidos abandonaram 
o local onde ocorreu o crime de violên-
cia doméstica, mas continuaram num 
confronto verbal que culminou com 
o homicídio já em plena via pública.

O homem suspeito do crime de 
violência doméstica, que já tinha si-

do detido e presente a tribunal, está 
a aguardar julgamento em prisão 
preventiva, com a possibilidade de 
lhe ser atribuída pulseira eletrónica 
logo que estejam reunidas as condi-
ções necessárias. Os dois suspeitos do 
crime de homicídio, de 23 e 25 anos, 
puseram-se em fuga, mas já estão 
sob detenção da Polícia Judiciária e 
iam ontem ser presentes a primeiro 
interrogatório judicial para aplicação 
de medidas de coação. Lusa



director desportivo, do director-
geral e de todos os jogadores, bem 
como de todos os que trabalham 
diariamente no Seixal, quero, 
agora, despedir-me de todos vocês, 
os adeptos, que são a essência 
deste clube único no mundo”, 
escreveu Bruno Lage, numa 

mensagem a que a agência Lusa 
teve acesso. O treinador natural 
de Setúbal, de 44 anos, deixou 
o comando técnico do campeão 
Benfica em 29 de Junho, após a 
derrota por 2-0 com o Marítimo, 
que deixou os ‘encarnados’ a seis 
pontos do líder FC Porto.

Setubalense 
Bruno Lage 
despede-se 
dos adeptos 
‘encarnados’ 

O treinador de futebol Bruno Lage 
despediu-se ontem dos adeptos 
do Benfica com um agradecimento 
e na expectativa de que voltem 
rapidamente a apoiar a equipa 
nos estádios e a empurrá-la para 
novas conquistas. "Depois de 
me despedir do presidente, do 
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Despedida emocionada 
a padre Manuel 
Vieira foi partilhada 
por congregações e 
sociedade civil

PADRE MANUEL VIEIRA 

40 anos de obra social deixam recordação 
sobre “homem de grande generosidade”

A última homenagem a Manuel Vieira 
antigo pároco da Anunciada foi acom-
panha na Sé de Setúbal por cerca 
de 70 pessoas da sociedade civil e 
representantes de várias congrega-
ções, que reconhecem no percurso 
do padre uma inspiração de “huma-
nismo” e “generosidade” para as suas 
missões, em prol das comunidades 
setubalenses.

A presidir as exéquias de última ho-
menagem a Manuel Vieira, o bispo 
de Setúbal recordou um “homem a 
quem nunca faltou o humanismo e a 
sensibilidade para olhar o próximo”, 
ajudando “milhares de pessoas em 
Setúbal”.

Gestos solidários que D. José Or-
nelas afirma terem perdurado “até ao 
fim da sua vida, pois mesmo da sua 
modesta reforma ainda ajudava mui-
tas vezes quem precisava”. Acções de 
“um homem singular com o coração 
cheio de humanismo, que se revia na 
cidade de Setúbal, onde ocupava o 
seu lugar não só como sacerdote, mas 
como cidadão”.

Padre José Lobato, vigário geral 
da Diocese de Setúbal, recordou um 
homem “de grande coração e huma-
nismo que acolheu muitos setubalen-
ses, vindos do Ultramar em tempo de 
guerra” e quando chegaram à cidade 
“encontraram condições de vida mui-
to precárias, sem luz ou água potável 
e muitas vezes sem ter o que comer”.

Para além desta comunidade, que 
levantava as suas casas de zinco e 
madeira pela colina do Convento de 
São Francisco, “quando chegou a Se-
túbal, depois de ter exercido funções 
como pároco na freguesia de Caste-
lo, em Sesimbra, Manuel Vieira iden-

Congressões, diocese e sociedade recordaram o homem de fé que nunca esqueceu de ser, também, um cidadão de Setúbal

ALEX GASPAR

do Centro Social Paroquial, na antiga 
Quinta Alves da Silva.

Paulo Lopes, presente nas exé-
quias do padre Manuel Vieira a título 
pessoal e “desvinculado de qualquer 
representação política”, associada ao 
PS ou às suas funções enquanto ve-
reador da Câmara Municipal, também 
recorda um homem que sempre aca-
rinhou como “um familiar”, estando 

presente em muitos momentos da 
sua vida pessoal.

O arquitecto partilha a mesma 
opinião do vigário José Lobato, so-
bre a obra social de Manuel Vieira em 
prol de “melhores condições e vida 
e habitação em Setúbal”, enquanto 
grande impulsionador “da ilumina-
ção das barracas, na década de 90, 
depois de ter apoiado dezenas de fa-

tificou que a comunidade piscatória 
e as mulheres que trabalhavam na 
indústria conserveira e muitas vezes 
tinham de levar os filhos para traba-
lho, em condições precárias”. Uma 
obra que nunca escondeu ter vindo 
desenvolver “a pedido do cardeal 
Cerejeira”.

Uma obra que será sempre recorda 
na fundação do Clube Stella Maris e 

Vários membros do 
Agrupamento de Escuteiros 
484, da Anunciada, também 
fizeram questão de marcar 
presença na homenagem ao 
padre Manuel Vieira.

Bruno Salgado, chefe deste 
agrupamento fundado em 
1977, sempre conviveu com 
a memória de “um grande 
homem”.

A história do 484 começou 
com os irmãos, António Alberto 
Pereira e Maria José Pereira, que 

Agrupamento 484 Escuteiros da Anunciada 
estiverem na homenagem ao padre Manuel Vieira

tinham sido escuteiros em Viseu 
e quando migraram para Setúbal 
sentirem falta das actividades 
escutistas. Motivo que os levou a 
procurar o pároco da Anunciada, 
propondo a fundação de um 
agrupamento.

Uma ideia que Manuel 
Vieira abraçou de imediato e 
ganhou forma a 17 Julho de 
1977, quando o Agrupamento 
484 foi oficialmente fundado, 
tendo como patrono S. Pedro de 
Alcântara.

mílias que haviam chegado a Setubal 
na década de 80, vindas do Ultramar, 
acolhidas no Convento de São Fran-
cisco em condições completamente 
desumanas”.

Local onde hoje estão os edifícios 
construídos para Casa Pia, mas que 
nunca chegaram a ter utilidade social. 
“Aí estendia-se um grande aglomerado 
de barracas e o padre Manuel Vieira foi 
o esteio dessa comunidade”, afirma. 

Ajuda sempre presente nas  
missões da diáspora portuguesa
De passagem por Setúbal, as Irmãs 
Fátima Ferraz e Teresa da Silva, 
Franciscanas Missionárias de Nossa 
Senhora, desenvolvem a sua obra 
social na paróquia de São Sebastião, 
e reconhecem na obra de Manuel 
Vieira “uma grande generosidade”, 
recordado por apoiar as missões na 
diáspora portuguesa. 
“Nunca esqueceu as missões e sem-
pre que era necessário algo para aju-
dar esses projectos, em diferentes 
pontos do mundo”, afirmam as Ir-
mãs, destacando “que sempre tra-
tou com grande proximidade quem 
o procurava”.
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Barreiro

Luís Geirinhas

Obra superior a 440 
mil euros, cofinanciada 
pelos Fundos de Coesão 
da União Europeia

Tiveram início esta semana, no Bar-
reiro, as obras de remodelação da 
rede de abastecimento de água na 
freguesia do Lavradio, na Rua Cân-
dido Manuel Pereira e na Praça 5 de 
Outubro, no âmbito de uma operação 
municipal cofinanciada pelos Fundos 
de Coesão da União Europeia, através 
do PO SEUR e do programa Portugal 
2020, que tem por objectivo “a redu-
ção das perdas de água e energia, no 
sistema de abastecimento”.

Segundo o município barreirense, a 
autarquia tem um curso um conjunto 
de acções, comparticipadas em mais 
de 153 mil euros, num investimento 
total que ascende a mais de 440 mil 
euros. A iniciativa camarária preten-
de disponibilizar a água para consumo 
humano, em quantidade e e qualidade 
ao “menor custo possível, promoven-
do a sustentabilidade e o bom desem-
penho ambiental”, salvaguardando, ao 
mesmo tempo, os recursos hícricos 
existentes no concelho.

Recorde-se que, em termos percen-
tuais, os valores das perdas reais são 
de 15,79% em 2017, 13,42% no ano 
seguinte e, em 2019, representou 
12,61 por cento, sendo que a autarquia 
estima que para 2021 se possa atingir 
a percentagem de 12,28%.

A intervenção que se encontra em 
curso prevê a reabilitação de 1,27 qui-

REDUZIR PERDAS E DIMINUIR CUSTOS

Remodelação da rede de 
abastecimento de água 
avança no concelho

lómetros de rede de abastecimento 
de água, onde actualmente “ocor-
rem perdas elevadas, no subsistema 
de abastecimento da água corres-
pondente à localidade do Lavradio”, 
informa a câmara, nomeadamente, 
nos locais referido anteriormente. 
Suspensos devido aos constrangi-
mentos provocados pela Covid-19, 
os trabalhos foram agora retomados, 
com aquela câmra a adquirir ainda “o 
software que permite o controlo de 
perdas em tempo real”, que se encon-
tra em “pleno funcionamento”.

Equipamento para detectar 
fugas e consumos ilícitos
Além deste sistema, o município ad-
quiriu ainda os equipamentos para a 
detecção de fugas, dois Correladores 
fixos, dois Geofones e dois Videos-
cópios, para além de um Medidor 
de Caudal portátil e um computador 
portátil para o Centro de Supervisão 
Móvel que, no terreno, permitirão “a 
detecção e localização exacta das ro-
turas e consumos ilícitos”.

A autarquia acrescenta que, numa 
outra empreitada, está ainda “prevista 
a construção do nove Zonas de Me-
dição e Controlo”, para completar o 
sistema de controlo de caudais e pres-
sões do sistema de abastecimento, 
que actualmente possui já 14 zonas 
de medição. Uma acção que está em 
fase de concurso público para a con-
tratualização da empreitada, numa 
obra que inclui a inserção e ligação dos 
órgãos de medição, às redes da União 
de freguesias do Alto do Seixalinho, 
Santo André e Verderena, para além 
da União das Freguesias do Barreiro 
e Lavradio e da freguesia de Santo 
António da Charneca.

A Câmara do Barreiro dá início no 
próximo dia 14, a um conjunto de 
repavimentações no bairro dos Fi-
dalguinhos, que têm por objectivo 
uma “melhoria da mobilidade, aces-
sibilidades, segurança e conforto no 

FIDALGUINHOS

Operação de repavimentação condiciona trânsito até dia 24 de Julho 
espaço urbano” daquela área da fre-
guesia do Lavradio.

Os trabalhos serão realizados de 
forma faseada, estando previstos 
condicionamentos de trânsito no 
local, nomeadamente, no que diz 

respeito à circulação e ao estacio-
namento rodoviário. 

A acção pretende, deste modo, 
contribuir para a “melhoria da segu-
rança, mobilidade e acessibilidade, 
trazendo mais qualidade à sua zona 

residencial”.
De acordo com o município, a 

primeira fase decorre nos dias 14 e 
15, na Praceta Sociedade Filarmóni-
ca União Agrícola 1º de Dezembro. 
Entre 16 e 22 de Julho, a segunda 

fase da operação de repavimentação 
prossegue na Rua António José da 
Loura, com a terceira a estar prevista 
para o troço da Rua Américo da Silva 
Marinho com a Rua Francisco Rapo-
so, entre os dias 23 e 24 deste mês. 

Ana Martins Ventura

Sindicatos esclarecem 
que estas acções são 
momentos de debate 
sobre “o bloqueamento 
da negociação 
colectiva” nas TT-SL

HOJE E QUINTA-FEIRA 

Transtejo-Soflusa avisa que 
carreiras devem parar devido 
a plenário de trabalhadores

As ligações fluviais da Transtejo-
-Soflusa (TT-SL) devem parar hoje 
e amanhã, devido a dois plenários 
de trabalhadores convocados pelos 
Sindicatos dos Transportes e Comu-
nicações (FECTRANS). O anúncio 
de plenário foi divulgado pela admi-
nistração das duas empresas, que 
alerta para a “interrupção do serviço 
regular”.

Em comunicado, a FECTRANS tam-
bém informa que os trabalhadores 
da Transtejo vão realizar um “plená-
rio com paralisação”, hoje, entre as 
14h30 e as 17h30, enquanto os traba-
lhadores da Soflusa reúnem quinta-
-feira, das 9h00 às 11h00. Nestas 
sessões será discutido “o que fazer 
face ao bloqueamento da negociação 
coletiva nestas empresas tuteladas 
pelo Ministério do Ambiente”, adian-
tam os sindicatos.

As empresas têm a mesma ad-
ministração e ambas asseguram as 
ligações fluviais entre a margem sul 
e Lisboa, mas a Transtejo é responsá-
vel pelos terminais do Seixal, Montijo, 
Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, en-

Interrupção do serviço regular começará esta tarde

O SETUBALENSE

quanto a Soflusa faz a travessia entre 
o Barreiro e o Terreiro do Paço.

No caso dos terminais de Almada, 
a empresa estima que as ligações flu-
viais de Cacilhas fiquem interrompi-
das hoje, entre as 14h20 e as 17h35, 
enquanto as da Trafaria/Porto Bran-
dão devem parar entre as 9h30 e as 
19h00. 

No mesmo dia, mas no concelho 
do Seixal, o serviço pode paralisar 
das 14h00 às 18h15 e, no Montijo, 
entre as 13h30 e as 18h30.

Já as ligações fluviais do Cais do So-

dré a todos estes terminais devem 
estar interrompidas entre as 13h00 
e as 18h00.

Na quinta-feira, o plenário da Soflu-
sa deve parar carreiras fluviais entre 
as 8h05 e as 11h25, no terminal do 
Barreiro, e das 8h30 às 11h55, no Ter-
reiro do Paço.

Segundo a nota divulgada pela 
Transtejo-Soflusa, “em caso de parali-
sação do serviço regular, os terminais 
serão encerrados nos períodos indi-
cados, por questões de segurança”.
Com Lusa



Até ao início da próxima 
semana, os troços entre 
as ruas Gago Coutinho, 
Irene Lisboa, Sara Afonso 
e a artéria Carolina Beatriz 
Ângelo, na freguesia 
de Santo António da 
Charneca, no Barreiro, 

estarão fechadas ao 
trânsito por motivo de 
obras.
De acordo com a autarquia 
local, o condicionamento 
deve-se à realização da 
empreitada da drenagem 
doméstica da Rua Gago 

Coutinho, com o acesso 
rodoviário naquela zona a 
estar proibido. No entanto, 
segundo comunicado 
daquela câmara municipal, 
estará “garantido o acesso 
pedonal aos lotes” ali 
existentes.
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A Fundação Amélia de Mello (FAM) es-
tá actualmente a executar o “Projecto 
Arquivo CUF – Alfredo da Silva”, que 
recebeu uma doação da Bondalti – ex-
-Companhia União Fabril –, que inclui 
um acervo arquivístico com 4,5 qui-
lómetros lineares de documentação 
que foi sendo acumulada ao longo de 
várias décadas. Jorge Quintas, Secre-
tário Geral daquela Fundação, afirmou 
a O SETUBALENSE que “este acervo 

Território acolhe 
doação de acervo com 
4,5 quilómetros de 
documentos históricos

PARQUE EMPRESARIAL BAÍA DO TEJO

Arquivo CUF – Alfredo da Silva concluído em 2021
estava por tratar”, pelo que a empresa 
se encontrava até ao momento a ana-
lisar o que fazer com este património.

“A Fundação assumiu a responsa-
bilidade por receber essa documen-
tação em doação e fazer um projecto 
de manutenção e tratamento arqui-
vístico”, revelou, permitindo que “o 
mesmo ficasse disponível para todos 
os investigadores e estudiosos que 
quisessem estudar o seu conteúdo”.

O responsável adianta que, após 
uma consulta realizada em 2017, a 
FAM entregou “a sua curadoria cien-
tífica à Universidade Nova de Lisboa 
(SBE), e dividimos o trabalho em duas 
etapas”. A primeira fase, que consis-
tiu na identificação, segregação e na 
sua colocação num novo espaço, ini-
ciado em Novembro de 2018, chegou 

ao fim em Fevereiro deste ano, tendo 
contado com a gestão do Professor 
Álvaro Ferreira da Silva, especialista 
em História Empresarial. “É impor-
tante referir que nesta Fase 1 também 
tivemos a colaboração activa da em-
presa EAD, especialista em tratamen-
to e custódia de arquivos”, disse.

Jorge Quintas adianta que a Fase 2, 
que está actualmente em curso, incide 
agora sobre “a análise de conteúdos e 
sua discrição e esse trabalho está a ser 
realizado por arquivistas”, explicou.

O futuro arquivo, que ficará con-
cluído dentro de 12 meses, no parque 
empresarial Baía do Tejo, resultou 
da celebração de um contrato com a 
FAM que permitirá àquele território, 
receber este espólio como forma de 
homenagear o criador do Grupo CUF.

Barreiro foi “chão sagrado” da CUF
“A ligação ao Barreiro é algo de 

absolutamente incontornável”, su-
blinha, afirmando que “é o seu ‘chão 
sagrado’ onde tantas e tantas pessoas 
trabalharam e deram o seu melhor, 
em prol do projecto de um visionário, 
homem à frente do seu tempo, um lu-
tador infatigável”, disse, recordando 
o papel que Alfredo da Silva teve para 
o concelho. Por essa razão, acrescen-
ta, é também “uma homenagem ao 
Barreiro e suas gentes”.

“A Fundação recebeu vários pedidos 
para levar o arquivo para outros locais, 
mas decidiu manter o projecto dentro 
do Parque Empresarial Baía do Tejo, 
que tem feito um trabalho extraor-
dinário na preservação do ‘território 
da CUF’.

Luís Geirinhas

Arquivo histórico

DR

Trânsito 
condicionado até dia 
13 em Santo António 
da Charneca
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Barreiro

Luís Geirinhas 

Luís Geirinhas

Reabilitação de 
património no parque 
Baía do Tejo

CRIAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO

Aprovado contrato de arrendamento para 
avançar com STARTUP BARREIRO

Um ano depois da autarquia barrei-
rense ter anunciado a intenção de 
criar uma incubadora de empresas, 
designada por STARTUP BARREIRO, 
no edifício da antiga fábrica de refina-
ção de azeite, no parque empresarial 
da Baía do Tejo, e em virtude de atra-
sos provocados pelo surgimento da 
pandemia Covid-19, foi recentemente 
aprovado o contrato de arrendamen-
to que torna possível esta vontade 
do município e que estará em vigor 
durante os próximos 20 anos, a partir 
do presente mês de Julho.

Rui Braga, vereador do Planea-
mento, Gestão Territorial e Equi-
pamentos, explica que a adjudica-
ção do contrato “é o último passo 
administrativo para que se possa 
concluir o processo e iniciar a obra, 
que visa dotar o edifício devoluto, 
de condições, para que se possam 
instalar projectos e ideias inovado-
ras” naquela área. O autarca destaca 
“os 68 locais e postos de trabalho 
que incluem salas de formação, de 
reuniões, convívios”, entre outros, 
permitindo que o Barreiro possa “ter 
um equipamento ao dispor da cida-
de” e da “nossa juventude”.

“Com este projecto conseguimos 
fazer algo que nos pode fazer dis-
tinguir neste tema das incubadoras 

Nova incubadora de empresas ficará instalada numa área de cerca de mil metros quadrados
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Com a chegada do Verão e após a 
abertura da época balnear no pas-
sado mês de Junho, o município do 
Barreiro decidiu realizar na última 
sexta-feira, novas colheitas às águas 
das praias do concelho, principalmen-
te em Alburrica.

Recorde-se que esta praia, a partir 
deste ano e devido à necessidade de 

PRAIA À BEIRA TEJO

Município faz colheita para analisar água em Alburrica

prevenir aglomerações de pessoas 
em resultado da pandemia Covid-19, 
começou a ter no local uma equipa 
fixa de dois nadadores-salvadores 
que, na perspectiva do presidente 
do município, Frederico Rosa, se 
justifica pelo momento que se vive 
presentemente. “É importante ter 
aqui alguém, não só para assegurar 
o socorro, mas também para fazer 
alguma pedagogia na praia, porque 
aquilo que queremos é que todos 

estejam em segurança”, destacou.
De acordo com o autarca, a câmara 

municipal tem “vindo a planear, des-
de o final da última época balnear, 
conseguir ter aqui uma equipa, dia-
riamente, até 15 de Setembro”.

A praia, situada num areal que se 
estende desde a zona dos moinhos 
de Alburrica à área do Bico do Mexi-
lhoreiro, levou a autarquia a imple-
mentar esta medida para “reforçar a 
segurança” em tempos de pandemia.

Rui Braga, vereador que tutela o 
Gabinete de Desenvolvimento Eco-
nómico e Turismo, considera que, 
com a instalação desta equipa é a 
“primeira vez que temos uma praia 
vigiada” no concelho, o que tornou 
esta data “histórica”, sublinhou. “A 
qualidade da água, ao longo dos 
últimos cinco anos, tem vindo a 
ser testada”, com resultados que 
classifica serem “satisfatórios” e 
“positivos”.

ANIMAÇÃO

Programa 
“Dias de 
Verão” 
decorre até ao 
fim de Agosto

Apesar do município do Barreiro 
manter activo até ao próximo dia 16 o 
Plano de Alerta Municipal, na sequên-
cia da pandemia Covid-19, a autarquia 
tem vindo a ultimar nas últimas sema-
nas um vasto programa de Verão para 
animar a população, com actividades 
diversas até 30 de Agosto.

A câmara sublinha que a programa-
ção dos “Dias de Verão”, terá sempre 
em conta o período que se atravessa, 
bem como todos os constrangimen-
tos provocados pelo surto epidemio-
lógico, alertando que “serão cumpri-
das todas as orientações” emanadas 
pela Direcção-Geral de Saúde, com 
o município a “acompanhar a situa-
ção da região e do País”, podendo o 
programa de animação “reflectir essa 
evolução”.

O último fim-de-semana ficou 
marcado por actividades no Cen-
tro de Educação Ambiental (CEA) 
da Mata da Machada e Sapal do 
Coina, com os mercados daquela 
freguesia, Santo André e Lavradio 
a receberem a Charanga Amigos 
da Rambóia, um agrupamento que 
nasceu de uma brincadeira de ami-
gos, constituído por nove elemen-
tos com sete instrumentos de sopro 
e percussão.

No âmbito desta iniciativa, no pró-
ximo dia 11, o Espaço Memória, em 
colaboração com o CEA, vai dedicar 
a manhã a uma conversa sobre a 
história daquela zona ribeirinha. Pa-
ra o final da tarde, está ainda calen-
darizado um Circuito Ribeirinho, às 
17h00, pelos mais de 10 quilómetros 
de frente do rio Tejo e do Sapal do 
Coina. No domingo, dia 12, as activi-
dades prosseguem com o Workshop 
de Fotografia “Em Branco II”.

A 18 de Julho, entre as 10h00 e as 
11h00, o Moinho de Maré Pequeno 
serve de ponto de partida a uma Vi-
sita ao Circuito do Património Moa-
geiro, acompanhada por técnicos do 
município.

No dia seguinte, os interessados 
podem ainda participar na iniciativa 
“Biodiversidade à Lupa”, no CEA da 
Mata da Machada, ou numa sessão 
de contos encenados, pelas 11h00, 
nos Jardins do Convento da Madre de 
Deus da Verderena, dedicada ao tema 
“O mar também tem coração”. L.G.

de empresas e ser verdadeiramente 
estruturante”, adianta Rui Braga, que 
lembra a existência do Politécnico 
no concelho, assim como o apoio do 
Gabinete de Empreendedorismo da-
quela câmara municipal, liderado pelo 
vereador Bruno Vitorino, que “está 
neste projecto, desde a primeira ho-
ra”, realçou.

O novo espaço, com uma área de 
997 metros quadrados, permitirá 
“a reabilitação e regeneração deste 
edificado” e vai apoiar “o desenvol-

vimento económico empresarial”, 
que possibilitará a “abertura de 
um novo território para usufruto 
dos barreirenses, que até à data se 
encontrava abandonado”, frisou o 
vereador.

Baía do Tejo incorpora conceito 
de STARTUP
Segundo a Câmara do Barreiro, dis-
posta a incorporar o conceito de 
STARTUP está também a própria 
Baía do Tejo, que “pretende partici-

par no seu funcionamento, para que 
a incubadora dê frutos”, acrescenta 
em comunicado.

“É um projecto cheio de vantagens 
onde conseguimos ter um circuito 
com o nosso Politécnico, a incuba-
dora, o parque empresarial, onde 
conseguimos criar emprego, manter 
os jovens na cidade e ter um produ-
to ‘made in Barreiro’ com qualidade, 
ao mesmo tempo que crescemos em 
território, para dentro do parque”, re-
forçou Rui Braga.
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SesimbraA funcionar com metade da 
lotação devido às medidas 
impostas pela DGS, o Cineteatro 
Municipal João Mota é palco do 
“Ciclo de Óscares 2020”, que 
marca o regresso dos filmes ao 
grande ecrã. O ciclo começou no 
passado dia 5 com a exibição de 

Cinema de volta 
ao grande ecrã
do Cineteatro 

“Knives Out – Todos São Suspeitos” 
e seguem-se “Bombshell – O 
Escândalo” (12/07), “Joker” 
(19/07), “Jojo Rabbit” (26/07), 
“Parasitas” (02/08), “Judy” 
(09/08), “O Caso de Richard 
Jewell” (16/08), “Os Miseráveis” 
(23/08) e “Mulherzinhas” (30/08). 

Miguel Nunes Azevedo

Edifício degradado vai 
ser demolido e dar lugar 
a um novo prédio que 
acolherá 20 famílias 
carenciadas

INÍCIO PREVISTO PARA AS PRÓXIMAS SEMANAS

Demolição do Bloco da Mata abre portas
a novo edifício para habitação social

A reabilitação do Bloco da Mata, na 
vila de Sesimbra, foi adjudicada pela 
Câmara Municipal e está mais perto 
de se tornar uma realidade. A opera-
ção engloba a demolição do actual 
edifício de quatro pisos e a constru-
ção de novas instalações destinadas a 
habitação social, compostas por vinte 
apartamentos de tipologias T1 e T2 e 
uma área de serviços no piso térreo. 

Actualmente um edifício com vários 
problemas estruturais, de segurança 
e de estabilidade, o Bloco da Mata foi 
construído na década de 1980. De-
pois de analisado, foi concluído que 
a recuperação do mesmo não é uma 
operação viável, pelo que a demolição 
para abrir portas a um novo edifício 
apresenta-se como a melhor solução. 
Presentemente, todas as famílias que 
lá viviam foram realojadas.

A reabilitação deste espaço repre-
senta um investimento de 2,1 milhões 
de euros e é comparticipada pelo 
programa Portugal 2020 em cerca 
de 740 mil euros, ao abrigo do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regio-
nal. Os trabalhos deverão arrancar 
dentro de algumas semanas e têm um 
prazo de execução estimado de um 
ano e meio, pelo que as obras deverão 
prolongar-se até inícios de 2022. 

Mata e largo também 
requalificados

A par da construção do edifício, 
serão também requalificados o Lar-
go 2 de Abril e a Mata da Vila Amália, 
situada nas traseiras do reduto do 
GD Sesimbra. O largo receberá uma 
intervenção que melhorará o estacio-
namento e dotará o espaço de mais 
áreas jardinadas e a mata será trans-
formada num espaço verde de lazer 
para a comunidade. Será ainda criada 
uma ligação entre ambos. 

A reabilitação do espaço implica um investimento de 2,1 milhões de euros 
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A duas empreitadas contam com o 
apoio do Portugal 2020, sendo que 
a renovação do Largo 2 de Abril está 
directamente inserida no projecto 

adjudicado para a demolição do Blo-
co da Mata e posterior construção do 
novo edifício. Já a requalificação da 
Mata da Vila Amália, que pretende 

aproveitar um dos espaços verdes 
mais simbólicos da vila, terá um cus-
to total de 530 mil euros, dos quais 
50% serão suportados pelo fundo 
comunitário. 

A zona será dotada de mobiliário 
urbano como bancos, mesas de pi-
quenique, papeleiras, bebedouros 
e um parque de bicicletas, bem co-
mo de uma área de lazer e de um 
parque infantil com equipamentos 
para pessoas com mobilidade con-
dicionada, que será instalado junto 
ao pavilhão gimnodesportivo. Do 
modo a valorizar a mancha florestal, 
a autarquia procederá ao abate de 
todas as árvores em risco de queda 
e à plantação novas espécies autóc-
tones, que ajudarão a estabilizar os 
solos e a melhorar a infiltração das 
águas. Esta intervenção vem reforçar 
a preocupação da autarquia em criar 
áreas para usufruto da população, 
cujo maior exemplo é a construção 
Parque Augusto Pólvora, inaugurado 
em 2017.

PRAIAS

Reciclagem 
nos areais 
do Ouro e 
Califórnia 

De modo a incentivar a prática da 
reciclagem, numa altura em que o 
número de plásticos e papéis cresce 
nos areais devido ao aumento dos 
banhistas, Sesimbra vai dinamizar 
uma campanha de sensibilização nas 
próximas semanas. A acção decorrerá 
nas praias do Ouro e da Califórnia e 
conta com o apoio da Amarsul. 

Entre 4 de Julho e 30 de Agosto 
serão entregues sacos de papel pa-
ra que os banhistas guardem o lixo 
e os resíduos e, à saída, os mesmos 
deverão ser colocados no ecoponto 
correcto. O município acredita que 
esta acção irá promover a prática 
da reciclagem e, por consequência, 
minimizar a quantidade de resíduos 
que termina no oceano e nos aterros. 

Esta iniciativa arrancou no passado 
dia 4, na Praia da Califórnia, onde re-
pete nos dias 18 de Julho, 1, 15 e 29 de 
Agosto. A sensibilização acontecerá 
também na Praia do Ouro nos dias 
12 e 29 de Julho, 9 e 23 de Agosto. 

Simultaneamente, também fo-
cadas na sensibilização ambiental, 
vão ser realizadas aulas de yoga nos 
areais. Esta acção decorrerá na Praia 
do Ouro entre hoje e dia 11, onde vol-
tará de 4 a 18 de Agosto. Realiza-se 
também na Praia da Califórnia, de 10 
a 24 de Julho e 7 a 14 de Agosto, na 
Praia do Meco, de 15 a 29 de Julho e 
de 11 a 25 de Agosto, e na Lagoa de 
Albufeira, de 17 a 21 de Julho e de 14 
a 28 de Agosto.

Com os termómetros a ultrapassa-
rem os 36 graus, as praias de Sesim-
bra receberam milhares de banhistas 
no último domingo. De acordo com o 
portal que mede a lotação, todas as 
praias apresentaram números eleva-
dos, sendo por volta das 15 horas as 
praias da Lagoa de Albufeira, do Meco 
e da Califórnia atingiram o limite per-
mitido pela Direcção-Geral da Saúde. 
Recorde-se que, de acordo com indi-
cações do Governo, as praias do con-
celho estão limitadas a um total de 10 
600 banhistas, divididos entre Praia 
do Ouro (3 000), Praia da Califórnia 
(2 800) Lagoa de Albufeira (3 700), 
Meco (3 300), Bicas (800). M.N.A.

Em 1995, durante a construção 
de um outro edifício, as 
fundações do lado nascente 
do Bloco da Mata ficaram 
gravemente danificadas e a 
construção cedeu, o que obrigou 
ao realojamento de cinco 
famílias. O caso esteve entregue 
aos tribunais até que a empresa 
responsável acabou por declarar 
insolvência. Estava previsto 
que as famílias regressassem às 
suas casas após intervenções de 
estabilização, mas uma análise 
cuidada do Laboratório Nacional 

Incidente Fundações danificadas 
com construção de prédio vizinho 

de Engenharia Civil inviabilizou a 
habitação na ala afectada, o que 
obrigou ao encerramento. 

Na altura o edifício já não 
era propriedade municipal, 
uma vez que a maioria dos 
moradores decidiu adquirir 
as suas habitações, e para a 
requalificação que agora ocorrerá 
foi necessário a reaquisição por 
parte da Câmara Municipal, o 
que obrigou a uma reunião com 
proprietários e inquilinos e a um 
posterior processo complexo de 
realojamento. 



A Quinta do Conde está a 
comemorar este ano os seus 25 anos 
de elevação à categoria de vila, 35 
anos enquanto freguesia e 50 anos 
de existência enquanto povoação. 
De acordo com o presidente da 
Junta de Freguesia, Vítor Antunes, 
“embora as referências ao lugar da 

Quinta do Conde venham já desde 
o século XVIII, pode dizer-se que 
tudo começou com o Restaurante 
da Quinta do Conde, transformado 
e inaugurado em 1970, que 
dinamizou o local” e lhe deu toda 
uma nova vida que se havia de 
manter até hoje.
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Quinta
do Conde

25 anos de 
vila, 35 como 
freguesia e 50 
de povoação

BREVES

Inês Antunes Malta 

Em 2018 começou a 
funcionar a valência de 
apoio à população idosa, 
mas tem vindo a somar 
prejuízos avultados 

TREZE IDOSOS VÃO FICAR SEM RESPOSTA DIÁRIA

Liga dos Amigos da Quinta do Conde
vai fechar serviço de apoio domiciliário

O serviço de apoio domiciliário da Li-
ga dos Amigos da Quinta do Conde 
vai encerrar. O arranque desta valên-
cia, com capacidade para 40 utentes, 
aconteceu em 2018 com a prestação 
de serviços especializados aos mais 
idosos da freguesia mas sem regime 
de comparticipação financeira pelo 
Instituto da Segurança Social. 

Segundo Francisco Macedo Ferrei-
ra, presidente da instituição desde 
Janeiro de 2019, “sem o apoio da 
Segurança Social, e com um prejuízo 
na ordem dos 50 mil euros, mesmo 
com alguns apoios que recebemos, 
incluindo da Junta de Freguesia da 
Quinta do Conde, é impossível con-
tinuar”. Depois da tentativa realizada 
recentemente pela Liga dos Amigos 
da Quinta do Conde para pedir uma 
reunião com a Segurança Social, esta 
“enviou um despacho onde diz que 
não existiam condições para reunir”. 

Desta forma, e sem alternativas 
à vista até ao momento, 13 utentes 
vão ficar sem o acompanhamento 
diário que recebem através deste 
serviço da Liga de Amigos, prestado 
também aos sábados e domingos, 
que nasceu para dar resposta às ne-
cessidades locais para a faixa etária 
mais elevada. 

“O que vai acontecer a estas pes-
soas?”, questiona. “Estes idosos já 
vieram para nós porque o Centro 
Comunitário da Quinta do Conde não 
lhes dava o apoio pretendido. Somos 
os únicos a dar este apoio, de higiene, 
e também de refeições para alguns. 
Qualquer altura é má para deixar as 
pessoas na mão mas esta é pior ain-
da”, adianta.

Quanto à data prevista para fecho, 
Francisco Macedo Ferreira estima que 
a data limite seja 31 de Agosto. “Va-
mos reunir hoje e apresentar no dia 

Liga dos Amigos da Quinta do Conde prevê que fecho do serviço de apoio diário seja no final de Agosto
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Instituição adapta-se em 
tempos de pandemia
A Liga de Amigos da Quinta do 
Conde nasceu em 2001, fruto de 
preocupações pelo desenvolvi-
mento da vila da Quinta do Conde, 
mas só foi criada no ano seguinte 
por escritura pública. Em 2007, 
adquire o estatuto de Instituição 
Particular de Solidariedade Social 
e em 2011 é inaugurada a resposta 
social da creche.

Durante os tempos de isolamen-
to, devido à pandemia Covid-19, 
Francisco Macedo Ferreira infor-
ma que “os seus colaboradores 
se mantiveram em teletrabalho e, 
através da plataforma online Zoom, 
foi realizado um trabalho especta-
cular com as crianças. Os pais fica-
ram muito agradados e as crianças 
também. Entretanto já voltaram à 
nossa instituição e está tudo a cor-
rer bem”.

A Liga dos Amigos da Quinta do 
Conde está hoje dividida entre dois 

berçários, a sala branca, “onde es-
tão as crianças que adquiriram a 
marcha”, a sala amarela, dos dois 
anos, a sala azul, dos três, e a sala 
do pré-escolar, até aos 4/5 anos. 
De um total de três salas existen-
tes para esta etapa, com capaci-
dade máxima de 75 alunos, ape-
nas uma, para 25, contando com 
o apoio da Segurança Social, está 
a funcionar. “Excepcionalmente, 
não vamos fechar em Agosto e em 
Setembro começamos o novo ano. 
Não há paragem”, afirma. “Foi feita 
a desinfestação e a limpeza toda 
no período da pandemia, por isso 
agora só vamos fechar uns dias no 
Natal”, explica.

No que diz respeito a planos para 
o futuro, Francisco Macedo Ferreira 
centra o seu esforço “em agir dentro 
da legalidade e fazer o melhor pos-
sível” pelos colaboradores, pelas 
crianças, pela comunidade a que a 
Liga dos Amigos da Quinta do Con-
de se dedica.

Com o objectivo de assegurar 
até ao final de Setembro a 
manutenção de uma equipa 
de prevenção e combate 
aos fogos rurais na área da 
freguesia, a junta da Quinta do 
Conde aprovou um subsídio de 
cinco mil euros aos Bombeiros 
Voluntários de Sesimbra, uma 
verba “significativamente 
superior” face aos valores 
normalmente atribuídos.
A decisão, inserida no quadro do 
contrato-programa aprovado 
pela autarquia e pela corporação 
dos Bombeiros Voluntários 
de Sesimbra, visa garantir 
os encargos decorrentes da 
alimentação de dez elementos da 
equipa ao longo da denominada 
época de incêndios florestais.

No domingo, dia 5, o Grupo 
Desportivo e Cultural do Casal 
do Sapo celebrou os 40 anos 
de existência.
A direcção do clube, 
representada por Júlio 
Caldas, destacou o apoio das 
autarquias, decisivo para a 
sobrevivência da associação e 
apontou uma intervenção no 
campo polivalente como um 
dos objectivos a realizar num 
futuro próximo.
O presidente da Junta de 
Freguesia, Vítor Antunes, por 
sua vez, elogiou a coragem 
dos dirigentes que apesar das 
dificuldades “não deixaram 
passar a data em claro” e 
“a proximidade, o rigor e a 
sinceridade” na relação da 
autarquia com o movimento 
associativo.

SUBSÍDIO
Bombeiros 
recebem apoio 
para fogos

ASSOCIATIVISMO
Casal do Sapo 
comemora
40 anos

Sem apoio da 
Segurança 
Social e com 
um prejuízo na 
ordem dos 50 
mil euros, as 
contribuições 
recebidas não 
são suficientes  

11, na segunda parte da nossa Assem-
bleia Geral, que iniciámos no dia 27 
de Junho, a data que propomos para 
fecho. Temos dois meses pela frente 
mas não há hipótese”, refere.
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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

O livro abre com uma fotografia do 
casal José dos Santos e Maria José, 
em jeito de quem inicia a visita a um 
álbum de família de que eles serão os 
inauguradores (se é que há fundado-
res de família...). Parte importante da 
narrativa vai viver deste par, bisavós 
de Maria Albina Bartolomeu, que as-
sina “Um dia que mudou vidas” (Lis-
boa: Edições Vieira da Silva, 2019), 
recriação da história de várias gera-
ções a partir de relatos transmitidos 
pela avó, Susana Martins, e pelo pai, 
Albino Martins.

O propósito é anunciado em nota 
prévia - “deixar um testemunho dos 
nossos antepassados aos meus des-
cendentes” - e reforçado no final, ao 
fechar a narração (e a escrita): “que 
esta narrativa sirva para os mais 
novos nunca esquecerem as suas 
origens”. Assumido o carácter 
testemunhal, o leitor entra na 
história da família, muitas ve-
zes ouvindo a voz da narradora, 
quer enquanto mediadora entre 
o passado e o presente, contex-
tualizando muitas vezes os tem-
pos e as suas circunstâncias (por 
vezes, comentando as diferenças 
resultantes dos hábitos e das mo-
das), quer como responsável pelo 
enunciado, visível logo no início 
do primeiro capítulo - “Começo 
hoje este texto, dia 5 de Outubro 
de 2017. Primeiro a ideia surgiu de 
forma espontânea, mas, ao iniciar 
o mesmo, lembrei-me de que este 
dia tinha também muito significado 
na vida de alguns dos intervenien-
tes nesta pequena biografia de uma 
família.”

José dos Santos (1858-1930), 

Maria Albina Bartolomeu:
História(s) de família em Azeitão

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

filhos, sendo uma das irmãs Maria 
Albina (n. 1951), a autora, casada em 
1975 com Manuel. Quatro gerações 
passam nesta história, ainda que haja 
referências aos pais da primeira ge-
ração e aos filhos e netos da última.

As personagens vivem entre Azei-
tão e Setúbal (com alusões a outros 
locais da região), espaços em que 
se cruzam com figuras localmente 
conhecidas (Alexandre Cardoso, 
o médico Teixeira, Artur Cardoso, 
Isabel Chagas, Manuel Pato, Peres 
Claro, Mestre Oliveira, entre outras). 
Embora a narrativa não explore as 
descrições, ao longo das décadas 
abrangidas, há lugar para contextua-
lizar tempos como a Segunda Grande 
Guerra, a Guerra Colonial, o do receio 
causado pela polícia política ou o 25 
de Abril. A propósito de alguns epi-
sódios, surgem também comentários 
ao presente (“hoje em dia, teme-se 
que as nossas crianças fiquem afec-
tadas negativamente pelo facto de 
ajudarem os pais nas tarefas domésti-
cas”, por exemplo), manifestando-se 
assim o propósito de testemunhar a 
diferença e a mudança dos valores.

A história (num texto que mere-
ceria uma revisão cuidada) resume 
cerca de 150 anos do percurso de 
uma família (1866-2017, entre a 
chegada de José a Azeitão e o 
início da escrita), em que inter-
vieram pessoas que foram heróis 
das suas vidas, numa narrativa 
que mostra de que são feitas as 
identidades e que aqueles com 
que nos cruzamos no mundo 
são, todos eles, bom assunto 
para um relato, pois qualquer 

vida dá um bom filme...

cognominado “Caramelo”, natural da 
Anadia, chegou a Azeitão em 1866, 
depois de um percurso em busca da 
subsistência e marcado pelos medos 
e pelas inseguranças, sendo acolhido 
pelo casal Manuel e Josefa num re-
gime de adopção aceite por ambas 
as partes. Do casamento de José dos 
Santos com Maria José nasceram vá-
rios filhos, acompanhando o leitor o 
percurso de Susana (1897-1977), que 
enviuvou de Francisco (1923) depois 
de seis anos de casamento, relação de 
que houve três descendentes, sendo 
privilegiado o percurso de Albino Xa-
vier (1918-2005), casado com Maria 
Bárbara (f. 2013), também com três 
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO
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Rua Jorge de Sousa, 8 | 2900-428 Setúbal
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telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408

Bloco ClínicoNecrologia

Classificados

FALECEU 05-07-2020

LUCIANO DOS SANTOS COSTA
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua filha, genro, neta  e restante familia têm 
o doloroso dever de participar o falecimento 
do seu ente muito querido e de agradecer 
reconhecidamente a todos os que se dignaram a 
acompanhá-lo á sua última morada, bem como aos 
que das mais diversas formas, lhes manifestaram 
pesar.  

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA 
TELF. 265 523 496

VENDO GARAGEM EM SETÚBAL - SITUADO NAS COLINAS DE SÃO FRANCISCO
CARACTERISTICAS: • ÁREA UTIL DE 48M2; • GARAGEM / BOX FECHADA;

• PORTÃO DE ACESSO ÀS GARAGEM COM COMANDO À DISTANCIA;
• QUADRO ELÉTRICO INDEPENDENTE;

• DUAS GRANDES JANELAS PARA  A RUA O QUE LHE PROPORCIONA MUITA LUZ NATURAL;
• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS

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

ANTÓNIO DE
PINHO PEDRO

A funerária Armindo lamenta informar o 
falecimento de António de Pinho Pedro. 
Mais se informa que o funeral se realiza dia 
06/07/20 pela 15:00 no cemitério da Nos-
sa Senhora da Piedade. Saída da capela às 
14:30. 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.

(1936 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

JOSÉ CASTRO 
DA COSTA

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de José Castro da Costa. A família 
vem por esta via agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram a acompanhar o fune-
ral ou que, de qualquer outra forma, manifes-
taram as suas condolências.

(1929 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

LUÍS LOPES 
ALEIXO CRAVIDÃO

Sua Mulher, Filhos, Nora, Netos e Cunhada 
participam o falecimento de Luís Lopes Alei-
xo Cravidão. Vêem 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.

(1932 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

SR.PADRE
MANUEL VIEIRA

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Manuel Vieira. 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.

(1922 – 2020)
Participação e 
Agradecimento
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Região

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

D. TERESA
PARAPSICÓLOGA - MÉDIA

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

Amor, Justiça

40 Anos de Experiência 
em Portugal

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

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Está patente ao público na Cripta Ar-
queológica do Castelo de Alcácer do 
Sal até 30 de Julho a exposição “À des-
coberta das reservas do Museu Mu-
nicipal Pedro Nunes – A Azulejaria do 
Século XVI”. A mostra é “constituída 
por 11 peças de azulejaria hispano-ára-

ALCÁCER DO SAL

Cripta Arqueológica apresenta exposição 
de azulejaria hispano-árabe até final do mês

be (três pequenos painéis e azulejos 
avulso)”, revela a Câmara Municipal, 
lembrando que a exposição “pode 
ser visitada de terça-feira a domingo, 
das 9h30 às 13h00 e das 15h00 às 
18h30”. “Chegado à Península Ibé-
rica através da expansão islâmica, o 

azulejo teve a sua origem nos centros 
hispa-mouriscos de Valência, Sevilha 
e Marrocos, que o exportaram para 
Portugal durante os finais do século 
XIV, século XV e primeira metade do 
século XVI”, resume a autarquia, sobre 
a história da azulejaria.

Mário Rui Sobral

A Câmara de Alcochete vai lançar 
amanhã, pelas 11h30, na Galeria Mu-
nicipal, um filme de promoção ao sec-
tor local da restauração e similares, 
numa cerimónia que vai contar com 
a presença do secretário de Estado 
do Comércio, Serviços e Defesa do 
Consumidor, João Torres.

A acção, no âmbito do programa 
municipal “Reabrir em Segurança” 
que apresenta várias medidas de in-
centivo aos comerciantes locais do 
referido ramo de actividades, visa 
reforçar o apoio que o município tem 
vindo a prestar ao sector.

“O filme, realizado por funcioná-
rios do Gabinete de Comunicação 
e Imagem da autarquia, promove a 
restauração e similares de forma a 
inspirar confiança nas pessoas que 
sempre elegeram Alcochete pela ri-
queza gastronómica que apresenta. 
Queremos que essas pessoas conti-
nuem a apostar na nossa restauração, 

ALCOCHETE

Secretário de Estado 
apadrinha lançamento 
de filme da autarquia para 
apoio à restauração

na nossa gastronomia. As medidas de 
segurança estão garantidas”, disse 
Fernando Pinto, presidente da Câma-
ra Municipal de Alcochete.

A cerimónia de apresentação do 
filme – que tem a duração de cerca 
de três minutos e reúne testemu-
nhos de alguns dos comerciantes 
ligados ao ramo da restauração e 
similares – vai contar também com 
as presenças dos deputados socialis-
tas à Assembleia da República Filipe 
Pacheco, Catarina Marcelino e Hor-
tense Martins (membro da Comis-
são de Economia, Inovação e Obras 
Públicas e coordenadora do Grupo 
de Trabalho de Turismo).

Estão ainda confirmadas as presen-
ças de representantes da Associação 
de Hotelaria, Restauração e Similares 
de Portugal (AHRESP) e da Associa-
ção do Comércio, Indústria, Serviços 
e Turismo do Distrito de Setúbal.

O programa da iniciativa contem-
pla ainda um passeio da comitiva pela 
zona histórica da vila, a ter lugar de-
pois de almoço.

DR
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O Governo e o Partido Socia-
lista lideraram, na anterior 
legislatura, as alterações ao 
Código do Trabalho aprova-

das em julho de 2019, as quais produ-
zem os seus efeitos na plenitude em 
2020, pelo que qualquer alteração à 
legislação laboral parece-me extem-
porânea e contraproducente com a 
necessidade de estabilidade legislativa.

As alterações à legislação laboral 
refletem, um combate sem preceden-
tes ao flagelo da precariedade, uma 
redução dos níveis de segmentação 
do mercado de trabalho e uma efeti-
va promoção e maior dinamismo da 
negociação colectiva. 

Este é o resultado de um Acordo his-
tórico, entre Patrões e Trabalhadores, 
fomentado pelo Governo e que será 
fundamental para melhorar a vida dos 
trabalhadores portugueses, garantin-
do a promoção do trabalho digno. 

Das medidas mais significativas será 
de destacar a limitação do uso exces-
sivo de contratos de trabalho a ter-
mo, a promoção da contratação sem 
termo de trabalhadores à procura do 
primeiro emprego e desempregados 
de longa duração, a garantia de uma 
maior proteção dos trabalhadores 
temporários, a promoção de maior 
dinamismo da contratação coletiva 
e de redução da individualização das 
relações laborais e a prevenção da 
ocorrência de lacunas decorrentes da 
caducidade das convenções coletivas.

No momento de algum frenesim e 
agitarde bandeiras, há que defender o 
legado do Partido Socialista na defesa 
dos direitos laborais e sublinhar o esfor-
ço conjunto na reposição de direitos, no 
combate à precaridade laboral e na ver-
dadeira criação de melhores condições 

A legislação do trabalho

OPINIÃO

Fernando José

Deputado PS 

As alterações 
ao Código 

do Trabalho 
produzem 
efeitos em 
2020 pelo 

que qualquer 
alteração é 

extemporânea

para os trabalhadores portugueses.
 Esforço este que no quadro jus-

laboral e do mundo do trabalho tem 
refletido uma evolução positiva e as-
sertiva para a melhoria da vida das 
famílias portuguesas.

 O caminho percorrido reflete hoje 
uma valorização da contratação cole-
tiva, reforço dos direitos dos trabalha-
dores e um aumento do salário míni-
mo nacional para 635€ (aumento de 
26% em 5 anos) e o compromisso de 
manter o ritmo de crescimento para 
2023 até ser atingido o patamar dos 
750€ (49% de aumento em 8 anos).

 Mesmo no contexto atual, o Governo 
continua a investir em medidas pragmá-
ticas e atempadas de apoio aos traba-
lhadores, às famílias e às empresas, que 
visam minimizar o impacto desta crise.

 O Lay-Off Simplificado e o regime 
do Teletrabalho, o qual requer ainda 

DR
de prevenção determinadas pelas 
autoridades de saúde no combate 
à propagação da pandemia de 
Covid-19. A atribuição de um apoio 
financeiro à Junta de Freguesia 
de Sarilhos Grandes “para 
intervenção em vários parques 
infantis” daquele território é 

um dos pontos que constam na 
ordem de trabalhos. Submetidas 
a votação serão também as 
propostas da versão final do 
Projecto de Regulamento de 
Cedência de Viaturas do Município 
e de subsídios a atribuir aos 
agrupamentos de escolas.

Reuniões de 
câmara no Montijo 
regressam hoje aos 
Paços do Concelho

O executivo camarário do Montijo 
volta a reunir esta quarta-feira, 
a partir das 15h00, numa sessão 
que marca o regresso das reuniões 
presenciais (mas sem público) nos 
Paços do Concelho. As últimas 
sessões têm sido realizadas por 
videoconferência, face às regras 

regulamentação, mas que deve ser 
encarado com uma das molas im-
pulsionadoras da conciliação entre o 
trabalho e a vida familiar, são disso um  
exemplo.

As circunstâncias vieram provar 
que o teletrabalho não põe em causa 
a prestação de serviços e a prosse-
cução do interesse público que está 
incumbido a cada serviço. Mais, a Ad-
ministração Pública provou que pode 
ser o foco catalisador destas novas 
modalidades de trabalho para outras 
realidades no país. 

O Programa de Estabilização Eco-
nómica e Social (PEES) prevê, até 
ao final da legislatura, o aumento do 
número de trabalhadores da Admi-
nistração Pública em teletrabalho em, 
pelo menos, 25% de entre o universo 
de trabalhadores que podem exercer 
as suas funções nesta modalidade de 
trabalho, no sentido de otimizar direi-
tos dos trabalhadores e de apostar na 
centralidade da prestação de serviços 
aos cidadãos de forma que concilie a 
prossecução do interesse público com 
os direitos e com eficácia de objetivos 
de bem-estar dos trabalhadores.

Por seu turno, a medida 2.6.2.2. 
do PEES estabelece o apoio à imple-
mentação e melhoria de condições de 
trabalho através da criação (com envol-
vimento contínuo dos municípios e in-
fraestruturas tecnológicas) de espaços 
especialmente desenhados para a prá-
tica de teletrabalho, designadamente 
em sistema de coworking, com base 
em infraestruturas de base tecnológica. 

Muito já foi feito, mas há que fazer 
mais e melhor. É esse o caminho que o 
Partido Socialista irá continuar a percor-
rer, não deixando ninguém para trás.

Mensagem anunciava um 
surto pandémico falso na 
Misericórdia do Barreiro e 
aconselhava militantes a 
ficarem em casa

SMS POLÉMICA

Lista que perdeu eleições para 
a distrital do PSD apresenta 
queixa no Ministério Público

A lista de Pedro Tomás, que perdeu as 
eleições de sexta-feira para a distrital 
de Setúbal do PSD, entregou ontem 
uma denúncia ao Ministério Público 
sobre uma falsa SMS a alertar para um 
surto pandémico na Misericórdia do 
Barreiro em dia eleitoral.

Em causa está uma alegada men-
sagem, que terá sido enviada aos 
militantes do PSD/Barreiro com 
quotas pagas a alertar para um surto 
pandémico na Santa Casa da Miseri-
córdia do Barreiro, onde decorria a 
votação dos militantes daquela sec-
ção do PSD, e que os apoiantes de 
Pedro Tomás admitem que “possa ter 
influenciado o resultado eleitoral”.

“No seguimento de relatos de uma 
SMS fraudulenta, propalados nas re-
des sociais e também com declara-
ções de dirigentes distritais do PSD à 
Comunicação Social, os cabeças-de-
-lista da candidatura R aos órgãos dis-
tritais de Setúbal, Pedro Tomás, Antó-
nio Neves, Sónia Faria e Paulo Valdez, 
entregaram esta segunda-feira uma 
denúncia no DIAP do Barreiro a fim 
de se apurar responsabilidades sobre 

o incidente”, refere um comunicado 
da candidatura de Pedro Tomás, que 
perdeu as eleições para Paulo Ribeiro 
(lista A).

“Os signatários da denúncia ressal-
vam a forma ordeira e positiva como a 
lista realizou a campanha, sem outros 
casos de natureza semelhante a re-
latar. E lamentam que este inciden-
te possa ter influenciado o resultado 
eleitoral devido às insinuações gera-
das durante o período das votações”, 
acrescenta o comunicado.

Contactado pela agência Lusa, 
Pedro Tomás disse que só tomou 
conhecimento da referida SMS 
através da partilha de outros mili-
tantes social-democratas nas redes 
sociais e escusou-se a emitir opinião 
sobre o possível condicionamento 
dos resultados eleitorais da passada 
sexta-feira.

“Não me cabe a mim fazer essa 
avaliação”, disse à agência Lusa Pedro 
Tomás, salientando que a denúncia 
também foi enviada ao Conselho de 
Jurisdição Distrital, para que se pro-
ceda a um inquérito para confirmar 
a existência das SMS, a sua prove-
niência e se a mesma condicionou 
os resultados do acto eleitoral.

O advogado Paulo Ribeiro, ex-de-
putado e atual vereador da Câmara 
de Palmela, venceu as eleições para 
a Comissão Política Distrital do PSD 
com 57% dos votos. Pedro Tomás 
obteve apenas 43 por cento. Lusa

Pedro Tomás quer investigação ao caso que promete fazer correr muita tinta

DR
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Desporto

"O desafio é de risco mas vamos 
conseguir ficar na I Liga"

Lito Vidigal, treinador escolhido pa-
ra liderar a equipa do Vitória FC nas 
derradeiras quatro jornadas da I Liga, 
acredita que a equipa vai conseguir 
atingir a permanência no final da 
época. Para ter sucesso, o técnico, de 
50 anos, alerta para a necessidade de 
a equipa vencer já hoje, a partir das 
21h15, o duelo no reduto do Aves, a 
contar para a 31.ª jornada do cam-
peonato.

“Temos um jogo muito importante, 
que será bastante difícil, e o que te-
mos de ter em mente é unicamente 
vencer. Temos de dar o máximo para 
conquistar pontos. É difícil, sabemos 
que o momento é duro, mas se formos 
sérios, rigorosos e inteligentes, vamos 
conseguir ganhar e continuar na luta 

Ricardo Lopes Pereira

Primeira das quatro 
finais do Vitória FC é 
hoje (21h15) no reduto 
do Aves

LITO VIDIGAL CONFIANTE NA PERMANÊNCIA

VFC

pelo nosso objectivo”, vaticinou na 
conferência de imprensa em que foi 
apresentado como timoneiro pelo 
presidente Paulo Gomes.

Em Lousada, cidade nortenha 
onde a equipa está a estagiar desde 
segunda-feira, o treinador salientou 
a importância de remarem todos pa-
ra o mesmo lado. “Se sofrermos em 
conjunto, respeitando a grandeza e 
os adeptos do Vitória, pensando de 
forma colectiva e sentindo eu que os 
jogadores respeitam e querem muito 
que o clube continue no patamar má-
ximo do futebol português, acredito 
que vamos conseguir”.

Quase ano e meio depois de ter dei-
xado o comando dos setubalenses, 
Lito Vidigal admite não ter ficado in-
diferente ao facto de o Vitória ser um 
emblema que lhe diz muito. “Citando 
Miguel Torga, ‘maldito aquele que en-
contra os seus em dificuldades e não 
lhes estende a mão’. Eu estou aqui, 
sabendo da dificuldade que é este 
projecto. São quatro jogos, mas são 
só 20 dias e há muito pouco tempo 
para trabalhar. Felizmente conheço 
alguns dos jogadores, acredito neles e, 

Lito Vidigal admite não ter ficado 
indiferente ao facto de o Vitória 
ser um emblema que lhe diz muito

prémio é de 100 mil euros]. “O que é 
que o salário vale no momento que o 
Vitória está a passar? Não há dinhei-
ro que pague, temos é de ter sorte e 
trabalhar para conseguirmos a perma-
nência. O futuro é amanhã [quarta-
-feira] e temos de pensar no jogo difícil 
frente ao Desportivo das Aves. Não 
vale a pena fazer contas”.

“Todos os nomes apontaram  
para Lito”
O presidente Paulo Gomes esteve ao 
lado de Lito Vidigal na apresentação 
em Lousada, onde fez questão de ex-
plicar a razão da escolha do técnico. 
“Como estamos a poucas jornadas do 
fim, esta não poderia ser uma decisão 
do presidente. Como tal, ouvi muitas 
pessoas que estão na mesma luta, co-
mo os capitães, alguns jogadores, os 
treinadores residentes e os elemen-
tos da estrutura diretiva e do ‘staff’ 
da SAD. Conclusão: todos os nomes 
apontaram para a mesma pessoa”.

E acrescenta: “Convidar o Lito para 
este enorme desafio quando estava 
descansado na sua terra, em Elvas, 
sabendo nós que não é para todos 
ter aqui um treinador para fazer estas 
quatro jornadas e que é um treinador 
que esteve connosco há pouco tem-
po e que houve algumas inverdades 
que fizeram gerar ruído em torno da 
sua saída, eu só posso agradecer, eu 
e toda a estrutura, por ele ter dito 
“sim” a este enorme desafio, ao qual 
nós contamos, todos juntos e numa 
só voz, lutar por estas quatro jornadas 
que faltam”.

O dirigente reconheceu que a 
paragem na competição devido à 
pandemia foi nefasta para a equipa. 
“Como sabem, antes da Covid-19 a 
nossa equipa estava bem instalada 
na tabela classificativa e a paragem 
não nos deu muita sorte. Esta segun-
da fase do campeonato não foi como 
gostaríamos que fosse e a ausência da 
nossa massa adepta no estádio tem 
sido uma dificuldade acrescida”.

Por considerar tratar-se de “um 
não assunto”, Paulo Gomes escusou-
-se a comentar as críticas recentes 
do ex-treinador Julio Velázquez que 
afirmou ter deixado o cargo por “não 
concordar com a maneira de gerir do 
presidente e da direcção em situa-
ções extra futebol” e por considerar 
que “não há a ambição e a vontade 
de crescer como o clube e os adeptos 
merecem”.

acima de tudo, vim para cá para sofrer 
por eles e com eles”.

Questionado sobre o facto de a 
equipa estar há 12 jornadas sem ven-
cer, o ex-treinador do Boavista é pe-
remptório. “Não vale a pena pensar 
no passado. O desafio é de risco, mas 
tenho a confiança de que, puxando 
todos para o mesmo lado, vamos con-
seguir o objectivo que é ficar na I Liga”, 
disse, fazendo questão de deixar um 
apelo aos vitorianos.

“Este é um desafio colectivo. Acei-
tei-o pela grandeza do Vitória, que é 
um clube enorme, com uma massa 
adepta fantástica e neste momento 
temos de estar todos em sintonia: 
clube, cidade, vitorianos, jogadores, 
‘staff’ e direcção. Se estivermos todos 
abraçados e no mesmo sentido, foca-
dos, a trabalhar e a transmitir energias 
positivas para os jogadores, vamos 
conseguir”.

Lito Vidigal escusou-se a comentar 
a notícia que dá conta de que não vai 
usufruir de um salário no clube, mas 
terá, isso sim, um prémio caso asse-
gure o objectivo da permanência [o 
jornal A Bola revela que o valor desse 

Não vale a 
pena pensar no 
passado. 
O desafio é de 
risco, mas tenho 
a confiança de 
que, puxando 
todos para 
o mesmo 
lado, vamos 
conseguir o 
objectivo que é 
ficar na I Liga 
Lito Vidigal
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Costa (ex-Oriental Dragon), Rony 
(ex-Charneca de Caparica) e Arian 
Semedo (ex-Santa Iria). Mário 
Costa é defesa central, tem 32 anos 
e uma vasta experiência como 
jogador. Representou o Desp. 
Portugal, Galitos, Barreirense, 
Montijo, Alcochetense, Progresso 

Sambizanga e 1.º Agosto (Angola), 
Moura, Casa Pia e Marinhense. Rony 
é médio, cabo-verdiano, tem 27 
anos e em Portugal jogou apenas no 
Charneca de Caparica. Arian Semedo 
é defesa, tem 22 anos, jogou no St.º 
António (Lisboa), B. Mar (Almada), 
Fabril (2018/2019) e Santa Iria. 

Desportivo 
Fabril apresenta 
mais três 
reforços

O Desportivo Fabril assegurou 
mais três reforços para a sua 
equipa de futebol sénior que na 
próxima temporada vai disputar 
o Campeonato de Portugal. As 
mais recentes novidades na 
equipa que vai ser orientada por 
João Miguel Parreira são: Mário 

José Pina

Rafael Cunha (ex-
Gafetense), Rúben 
Martins (ex-Desp. 
Fabril) e Ricardo Duarte 
(ex-Alfarim) são para já 
as novidades

Imildon é um dos jogadores que continua no clube

QUINTA DO CONDE 
Estrutura da época passada foi 
reforçada com três novos jogadores

A Associação para o Desenvolvimen-
to da Quinta do Conde, também co-
nhecida por ADQC, tem vindo a traba-
lhar no sentido de formar uma equipa 
competitiva que lhe dê garantias de 
poder realizar um bom campeonato 
e alcançar os seus objectivos, na pró-
xima temporada.

Ainda com o nó atravessado na 
garganta por ter ficado à porta da 
subida à 1.ª Divisão a equipa vai cer-
tamente querer voltar a mostrar o 
seu valor e tudo aponta para que se 
apresente novamente como uma das 
candidatas, embora neste momento 
ainda não se saiba em que moldes o 
campeonato vai ser disputado devido 
ao aumento do número de equipas.

Luís Ferreira, conhecido no futebol 
por Jardel, continua a merecer a con-
fiança da direcção e, por isso mesmo, 
mantém-se como treinador principal. 
Paulo Sousa, Sérgio Barreira e Nuno 
Antunes serão os seus adjuntos e Ar-
tur Jorge o treinador de guarda-redes.

Relativamente ao plantel, a apos-
ta será na continuidade dado que, à 
excepção de dois ou três elementos, 

grande parte dos jogadores transitam 
da época anterior. A estes vão juntar-
-se alguns juniores promovidos e 
também alguns reforços. Até ao mo-
mento foram apresentados apenas 
três: Rafael Cunha (ex-Gafetense), 
Rúben Martins (ex-Desp. Fabril) e 
Ricardo Duarte (ex-Alfarim).    

Rafael Cunha é médio, tem 24 
anos, e está de regresso ao seu clube 
de sempre depois de uma experiên-
cia no Gafetense da 1.ª Divisão da AF 
Portalegre.

Rúben Martins é defesa, tem 27 
anos e chega do Desp. Fabril, clube 
que representou em 2018/2019. 
Anteriormente havia passado pelo 
Comércio Indústria, Moura, Quinta do 
Conde, Naval, Pinhalnovense e Cova 
da Piedade.

Ricardo Duarte é avançado, tem 
24 anos, começou no Charneca de 
Caparica e depois transitou para os 
Pescadores, Beira Mar de Almada, 
Monte de Caparica e Alfarim. 

Eis, nesta altura a composição do 
plantel que ainda não está fechado.

Guarda-redes: Pedro de Andrade, 
Daniel Ferreira (ex-júnior), Bernardo 
Costa.

Defesas: David Pinto, Diogo Lopes, 
Rafael Guerreiro, Hernâni Aguiar, Ra-
fael Ribas (ex-júnior), Rúben Martins 
(ex-Fabril)   

Médios: Valter Dinis, Ruben Mo-
reira, Mancini, Diogo Oliveira, Xixa, 
Rui Pereira (ex-júnior), João Santos, 
Rafael Cunha (ex-Gafetense)

Avançados: Leo Silva, Imildon, 
Bruno Tavares, Ricardo Duarte (ex-
-Alfarim)
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O piso do pavilhão gimnodesportivo 
do Grupo Desportivo de Sesimbra, 
inaugurado em Abril de 1977, está a 
ser remodelado. 

As obras, que consiste na substitui-
ção total do piso de madeira e zona 
circundante, bem como na aquisição 
de novas balizas para a prática do hó-
quei em patins e do futsal, tiveram 
início no dia 29 de Junho e deverão 
estar concluídas a 24 de Agosto. O 
investimento conta com o apoio 

PAVILHÃO DO GD SESIMBRA EM OBRAS
Piso original com 43 anos está a ser remodelado

financeiro da Câmara Municipal de 
Sesimbra e do estado, fruto dos 
contratos-programas estabelecidos.

A direcção do clube refere a pro-
pósito que “o piso agora substituído 
é ainda o original embora tenha ao 
longo da sua existência sido objecto 
de várias reparações. Numa história 
espectacular, sempre para recordar, 
este investimento no novo piso, ho-
menageia todos, sem excepção, que 
ao longo dos anos e desde a sua insta-

lação, têm prestigiado o GD Sesimbra, 
o concelho e o próprio país”. 

E, em jeito de conclusão lembrou 
as “memoráveis e históricas con-
quistas, de clubes e de Portugal, que 
marcam o piso que será para sempre 
recordado com grande emoção, com 
saudade também, mas na certeza de 
que em breve vamos continuar a fa-
zer história. Todos merecem e todos 
decerto vão ficar imensamente feli-
zes”. J.P.

José Pina

Para além deste reforço, 
o clube renovou com 
mais três jogadores 
da época passada e 
promoveu dois juniores

BARREIRENSE JÁ TEM 20 JOGADORES NO PLANTEL

Ex-Belenenses Miguel Matos 
é a mais recente novidade

O Futebol Clube Barreirense continua 
a trabalhar no sentido de construir 
o plantel da sua equipa sénior para 
a nova época desportiva, onde se 
vai apresentar com objectivos bem 
definidos.

Nos últimos dias foram apre-
sentados mais seis jogadores que 
se juntaram aos 14 anteriormente 
anunciados, elevando assim para 20 
o número de atletas já contratados.

Os mais recentes são Rafa, Diogo 
Semedo e Mosca que transitam da 
época passada, dois juniores que 
foram promovidos e um reforço, Mi-
guel Matos (ex-Clube de Futebol “Os 
Belenenses”).

Rafa, de 25 anos, é lateral esquer-
do e pode ser também utilizado com 
médio. Na época passada fez 19 jogos 
com a camisola do clube e marcou 
dois golos. Para além do Barreirense, 
onde iniciou a sua carreira de jogador, 
passou também pelo Luso, Desp. Fa-
bril, Banheirense, Quinta do Conde e 
Moitense.

Diogo Semedo tem 20 anos, é 
médio, e na época anterior foi cha-

Miguel Matos reforça equipa
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mado seis vezes à equipa principal. 
Começou a jogar no Barreirense mas 
representou também o V. Setúbal e 
o C. Piedade, antes de regressar às 
origens.

Mosca é guarda-redes, tem 19 
anos, começou a jogar no Fabril, pas-
sou depois pelo V. Setúbal e ingres-
sou no Barreirense. Na época passada 
ainda como júnior foi utilizado uma 
vez na equipa principal. 

Os juniores promovidos são João 
Espada (defesa) e André Pestana 
(médio), ambos de 19 anos. 

Espada iniciou-se no futebol na Es-
colinha António Pica de onde transi-

tou para o Fernão Ferro, Associação 
Inter Desporto Cultura, AD Quinta do 
Conde e Barreirense. Na época passa-
da realizou 22 jogos no campeonato 
nacional de juniores da 2.ª divisão.  

Pestana fez grande parte da sua 
formação no Sporting, passou uma 
época pelos Iniciados do V. Setúbal e 
depois ingressou no Barreirense on-
de se encontra há quatro épocas. Tal 
como Espada, também fez 22 jogos 
pela equipa de juniores.

Miguel Matos é defesa, tem 23 
anos e chega ao Barreirense vindo do 
Clube de Futebol “Os Belenenses”, 
clube que representou nas duas úl-
timas épocas no Distrital de Lisboa. 
Natural de Alhos Vedros, começou 
a jogar no CRI, depois ingressou no 
Barreirense, passou pelo Sporting, 
Banheirense, Desportivo Fabril e 
Palmelense.

Eis a composição do plantel, nesta 
altura, por posições:

Guarda-redes: Kevin Bernadeco e 
Mosca. 

Defesas: Janita, Fábio Freitas, Ra-
fa, Duarte Dias (Alcochetense), João 
Espada (ex-júnior), João Rocha (ex-
-Comércio Indústria), Hugo Graça (ex-
-Fabril), Ricardo Bulhão (ex-Alcoche-
tense), Miguel Matos (ex-Belenenses)

Médios: Crisanto, Diogo Semedo, 
André Pestana (ex-júnior), David Pin-
to (ex-Alcochetense), Carlos Carvalho 
(Oriental Dragon)

Avançados: Cajó, Iguarán (ex-Co-
mércio Indústria), Cami (Oriental Dra-
gon) e Bruninho (Oriental Dragon).      
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