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Abertura

Mário Rui Sobral

Operação culminou 
com cinco detidos e 
a constituição de 14 
arguidos, após mais 
de 60 buscas a vários 
locais. Estado seria 
lesado em mais de 600 
mil euros

NOS DISTRITOS DE SETÚBAL, LISBOA E BRAGA

GNR desmantela rede de 
comércio ilegal de tabaco e 
apreende 3,4 milhões de cigarros

Setúbal foi um dos distritos (os ou-
tros foram Braga e Lisboa) onde a 
Unidade de Acção Fiscal da GNR de-
sencadeou ontem, logo pelas 7h00, 
uma operação com nome de código 
Bóreas, que resultou na detenção de 
cinco homens (com idades entre os 
31 e os 63 anos) e na apreensão de 
3,4 milhões de cigarros. 

O Estado seria lesado em mais de 
600 mil euros se o tabaco tivesse 
sido colocado no mercado. 

A operação, que deu cumprimen-
to a vários mandados de busca e de 
detenção em diversas localidades 
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dos referidos distritos, permitiu ain-
da apreender “uma caçadeira, uma 
pistola de calibre .22, nove litros de ál-
cool e 15 mil euros em numerário”, re-
velou a GNR em comunicado, acres-
centando numa nota de aditamento 
que acabaram por ser constituídos 
arguidos “14 homens”.

A investigação, a cargo do Desta-
camento de Acção Fiscal de Lisboa, 
decorria “há mais de um ano” e levou 
à identificação de “um esquema frau-
dulento, de dimensão transnacional, 
orientado para a introdução de ta-
baco de contrabando em território 
nacional, sem o pagamento da pres-
tação tributária devida em sede do 
Imposto Especial Sobre o Consumo 
de tabaco (IT) e do IVA”.

A operação, que deu “cumprimen-
to a cinco mandados de detenção, 
20 mandados de busca domiciliá-
ria, 21 mandados de busca em via-
turas e 23 mandados de busca não 
domiciliária”, teve como objectivo 
desmantelar uma “rede organizada”, 
bem como “a apreensão de meios de 
prova que fundamentem os indícios 
da prática dos crimes de associação 
criminosa, contrabando qualificado, 

introdução fraudulenta no consumo 
qualificada, fraude qualificada e o 
crime de receptação de mercadoria 
objecto de crime aduaneiro”, explica 
a GNR.

“Caso esse tabaco tivesse sido 
introduzido no consumo, teria pro-
vocado uma diminuição das recei-
tas do Estado num valor superior a 
600 mil euros”, estima aquela força 
militar, adiantando que o “tabaco, 
proveniente de contrabando ou 
introduzido fraudulentamente no 
consumo em território nacional, ti-
nha proveniência extracomunitária, 
concretamente de Angola, e tam-
bém de Espanha”. Destinava-se “à 
comercialização, através de circuitos 
marginais, em estabelecimentos de 
restauração e bebidas da área de Lis-
boa e Vale do Tejo”.

Além disso, junta a GNR, “o tabaco 
era produzido e comercializado sem 
o cumprimento das normas estipu-
ladas pelas entidades reguladores e 
autoridades de saúde”.

A operação envolveu a participa-
ção de “113 militares da UAF, com o 
apoio da Polícia de Segurança Pública 
(PSP)”.

À hora a que escrevo estas re-
flexões debatem-se em Bru-
xelas os ministros dos países 
que constituem a União Eu-

ropeia afim de chegarem a um acordo 
sobre que resposta dará esta União à 
tremenda crise que se vive na Euro-
pa ( e em todo o mundo ) pela pan-
demia da “covid 19”.  Uma resposta, 
não aos problemas sanitários, mas ás 
consequências económicas e sociais 
dependentes do chamado “confina-
mento” , isto é,  a paragem de toda 
e qualquer movimentação das po-
pulações, para assim impedir que as 
pessoas infetadas com o tal vírus não 
o andem a propagar a outras pessoas. 
Só com esta paragem global das gen-
tes , associada a medidas de higiene, 
se pode impedir que o tal vírus conti-
nue a espalhar-se pelas populações, a 
provocar pneumonias e outras lesões 
que ainda ninguém sabe verdadeira-
mente quais são nem como se podem 
impedir. E não é à falta de estudos e 
experiências de cientistas nos seus 
laboratórios e dos serviços de saúde 
nos seus hospitais por todo o mundo, 
que se continua sem medidas certas 
e eficazes para conter a expansão da 
doença. Mas os governos dos países 
vêm assim paralisada toda a economia 
– não se trabalha, não se produz, não 
se exporta, não se cobram impostos, 
não se acumulam lucros, abrem-se 
falências, aumentam os desempre-
gados, passa-se fome e…revoltam-
-se as populações. Numa palavra – o 
mundo para!

Mas, como todos sabemos, há paí-
ses ricos e países pobres, e em cada 
país há uns tantos ricos e uma quanti-
dade de remediados e uma multidão 
de pobres. A uns faltam-lhe os lucros 
e a outros faltam os meios para comer 
e fazer frente aos encargos inerentes 
à sua posição na sociedade. Os gover-
nos e os donos dos capitais fazem o 
possível para, tentando conter a pro-

A (des)união europeia

OPINIÃO

Mário Moura

gressão da doença, tentar evitar os 
desastres económicos e consequente 
agitação social. Enfim, o mundo está 
numa grave crise como nunca se atra-
vessou, nem mesmo após as guerras 
do sec XX.  E como num país todos 
temos de colaborar no esforço para 
sobreviver a este descalabro, também 
na União Europeia todos têm de se 
unir para encontrar soluções para 
resistir a este verdadeiro cataclismo 
económico e social – e por isso estão 
reunidos há três dias, em Bruxelas, 
os ministros de todos os países  - os 
mais ricos e os remediados – para se 
ajudarem a reequilibrar a vida econó-
mica e social de todos. Mas até a este 
momento em que escrevo, os mais 
ricos não querem dar o que se estima 
necessário para equilibrar a vida dos 
mais necessitados. Ou querem con-
trolar os dinheiros que se entregarem 
aos mais pobres intervindo nas suas 
políticas internas. O espírito solidário 
não parece abundar nalguns e outros 
querem tirar proveito da situação 
dramáticas dos mais aflitos.  E em 
alguns países surge a pergunta: afi-
nal para que serve a União Europeia? 
Afinal para que serve ema Comissão 
e um Parlamento europeu?  Como 
estamos longe do espírito dos polí-
ticos que sonharam e formaram esta 
União! O individualismo, os naciona-
lismos exacerbados, têm corrompido 
a União Europeia ameaçando o seu 
desmembramento e criando de novo 
um ambiente propício ás guerras que 
se sucederam no século passado.. A 
nossa situação, nossa em Portugal, é 
tão grave que faço votos que, quando 
me lerem, o panorama seja mais pro-
metedor, mitigando os resultados da 
pandemia que não sabemos quando 
nos deixa em paz. Que á doenças e ás 
mortes se não junte a fome e outros 
sofrimentos sociais!

Médico
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reservas e recolher programas e 
mapas do festival.
O espectáculo “Pele”, de Ricardo 
Guerreiro Campos e do grupo de 
teatro As Avózinhas, vai realizar-
se no Largo S. João Baptista e terá 
projecção em vídeo e interacção 
com o público. O concerto de 

Huesos del Niño será realizado 
nas ruínas da Igreja de Santa 
Maria, no Castelo de Palmela, a 
performance “Elo e Novelo” passa 
para a Igreja de Santiago, também 
no castelo, e a peça de teatro “A 
interrupção” ganha o subtítulo 
“Pausa para intervalos”.

Festival de Artes 
de Rua regressa 
a Palmela este 
fim-de-semana

O Festival de Artes de Rua 
(FIAR) está de regresso à vila de 
Palmela este fim-de-semana, 
com pequenas alterações no seu 
programa e muitas novidades. 
O foyer do Cineteatro São João 
será o ponto de encontro, onde se 
pode obter informações, levantar 

Ministro das Infra-estruturas quer 
convencer Moita e Seixal mas volta 
a ameaçar com alteração da lei

O ministro das Infra-estruturas ad-
mitiu ontem haver “a expectativa 
de vir a convencer os municípios 
da Moita e do Seixal” a dar parecer 
positivo à construção do aeroporto 
no Montijo, mas voltou a defender 
a alteração da lei.

Pedro Nuno Santos, que falava nu-
ma audição conjunta com o ministro 
do Ambiente e da Acção Climática, 
João Pedro Matos Fernandes, na 
Assembleia da República, voltou a 
defender que “nenhuma infra-es-
trutura de importância nacional”, 
como por exemplo um aeroporto”, 
pode “ficar dependente de apenas 
um município”.

“No entanto, nós gostávamos de 
convencer os municípios da Moita 
e Seixal que aquele investimento é 

O governante diz que 
nenhuma obra de 
importância nacional 
pode ficar refém 
da decisão de um 
município

AEROPORTO NO MONTIJO 

de Janeiro do ano passado o acor-
do para a expansão da capacidade 
aeroportuária de Lisboa, que prevê 
um investimento de 1,15 mil milhões 
de euros até 2028 e inclui a exten-
são da actual estrutura, Aeroporto 
Humberto Delgado (em Lisboa), e 
a transformação da base aérea do 
Montijo, prevendo-se aumentar a 
capacidade aeroportuária da capital 
para até 50 milhões de passageiros.

Ambientalistas recorrem à justiça
A associação ambientalista Zero 
moveu uma acção judicial contra o 
Estado para impugnar a Declaração 
de Impacto Ambiental que viabiliza 
o aeroporto do Montijo, nos arredo-
res de Lisboa, segundo documentos 
a que a Lusa teve acesso no dia 17 de 
Julho.

A Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) foi notificada da acção judicial 
interposta pela associação Zero, para 
impugnar a Declaração de Impacte 
Ambiental que viabiliza o aeropor-
to do Montijo, estando a preparar a 
resposta, disse a entidade à Lusa, na 
segunda-feira. 
Lusa

importante para o País e Lisboa, mas 
também para a península de Setúbal. 
[…] Temos ainda a expectativa de vir 
a convencer os municípios da Moita 
e do Seixal”, acrescentou.

Em causa está a certificação do 
novo aeroporto no Montijo, pela 
Autoridade Nacional da Aviação Civil 
(ANAC), que, segundo a lei vigente, 
carece de parecer positivo de todos 
os municípios afectados.

As câmaras municipais da Moita e 
do Seixal já se manifestaram contra 
a construção daquela infra-estrutura 
no Montijo.

Para “convencer” os municípios, o 
Governo já se reuniu com as autar-
quias da Moita e do Seixal, tendo fei-
to um “conjunto de propostas” para 
dar resposta às suas preocupações, 
adiantou Pedro Nuno Santos.

“Não conseguindo, resta-nos 
um último caminho, que para nós 
[Governo] faz sentido, que é a alte-
ração da lei”, defendeu o ministro 
das Infra-estruturas, acrescentado 
que é necessário “avançar o mais 
depressa possível” com aquele in-
vestimento.

A ANA e o Estado assinaram em 8 

"O Movimento das 
Baías" traz territórios da 
República Dominicana a 
Setúbal

SAMANÁ E RINCÓN

Cultura e paisagem dominicana são destacadas na Casa da Baía em Agosto

A península de Samaná e a baía de 
Rincón, na República Dominicana, 
que à semelhança de Setúbal inte-
gram o Clube das Mais Belas Baías 
do Mundo, são dadas a conhecer dia 
8 de Agosto, pelas 18h30, na Casa 

da Baía, em Setúbal, através de uma 
conversa informal que inclui tam-
bém um momento de demonstração 
de danças dominicanas.

Os hábitos de vida e a cultura do 
povo dominicano são dados a conhe-
cer neste encontro na Casa da Baía, 
organizado pela Câmara Municipal 
de Setúbal em parceria com a Asso-
ciação Setubailas. Um evento que 
decorre no âmbito da iniciativa “O 
Movimento das Baías”, que divulga, 
através da dança, da música e da gas-

No Inverno, entre Janeiro e Mar-
ço, dezenas de baleias regressam 
à baía para se reproduzir, fenóme-
no que identifica a enseada como     
Santuário dos Mamíferos Mari-
nhos, designação oficial atribuída 
em 1986.

Contrariamente a outas zonas 
da República Dominicana, Samaná 
só abriu ao turismo de massas em 
2008, pelo que ainda conserva inal-
terado a maior parte do seu estado 
natural. A.M.V.

Pedro Nuno Santos já apresentou propostas aos dois municípios
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tronomia, hábitos culturais de países 
que integram o Clube das Mais Belas 
Baías do Mundo. 

Apesar da entrada livre, a parti-
cipação no evento está limitada à 
lotação da Casa da Baía e carece de 
inscrição obrigatória, a partir do dia 
27 de Julho.

A península de Samaná está situa-
da no extremo nordeste da Repúbli-
ca Dominicana, onde a terra, o céu 
e o mar se encontram de um modo 
único e perfeito, abraçando a baía 

de Rincón. 
Samaná é conhecida pelas planta-

ções de coqueiros, florestas tropicais 
e praias selvagens de areia branca, 
que se estendem por centenas de 
quilómetros ao redor da costa ro-
chosa.

As ilhas protegidas em redor ser-
vem de local de nidificação para 
pelicanos e fragatas, desvendando, 
ainda, cavernas com pictogramas e 
petróglifos pré-colombianos, assim 
como afluentes de manguezais. 
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Barreiro

BREVES

Luís Geirinhas

Instituição integra cerca 
de 800 alunos, que 
frequentam um total 
de 42 disciplinas

CENTRO HISTÓRICO

Escola Conde Ferreira vai acolher sede 
da Universidade da Terceira Idade

A histórica Escola Conde de Ferrei-
ra, situada na zona antiga da cidade 
do Barreiro, junto à Avenida Bento 
Gonçalves, vai acolher a sede da Uni-
versidade da Terceira Idade do Bar-
reiro (UTIB), revelou o presidente do 
município, Frederico Rosa, durante 
a última reunião daquele executivo.

A decisão surge de uma necessida-
de identificada há alguns anos pela 
autarquia local e reivindicada, tanto 
pela equipa que coordena a univer-
sidade, como pelos próprios forma-
dores e alunos que a frequentam. “A 
Câmara vai assumir o projecto e já o 
tem em orçamento, visando a requa-
lificação e a adaptação do espaço e 
de todas as suas salas, para o colocar 
ao serviço da comunidade, servindo 
de sede a este projecto educativo”, 
acrescentou o autarca.

Sara Ferreira, vereadora com o 
pelouro da Educação na Câmara do 
Barreiro, em declarações a O SETU-
BALENSE, afirma que a recuperação 
do espaço faz “todo o sentido, por 
agregar a maioria das aulas”, permi-
tindo assim “o convívio de alunos e a 
partilha de informação, fundamen-
tal para que este projecto continue 
a crescer”.

A responsável explicou que a insta-
lação da UTIB naquele edifício, surgiu 
no seguimento de conversas entre 
a autarquia e a RUMO – Cooperati-
va de Solidariedade Social, tendo 
se constatado que “o modelo de 
funcionamento perspectivado para 
aquela escola, não estava a colher 
os frutos” inicialmente previstos. 
“Tratando-se de um espaço que já 
era uma escola, o tipo de intervenção 
necessária passa por uma melhoria 
das condições das instalações, sendo 
que a RUMO fez muitas obras, tendo 
renovado completamente algumas 
salas e feito algum trabalho ao nível 

Instalação da UTIB na Conde Ferreira surge depois de reuniões entre a autarquia e a RUMO
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a sua actividade, porque normalmen-
te os idosos são um grupo de risco e 
teremos de ter todas as situações de 
segurança salvaguardadas”, realçou, 
sem apontar uma data prevista para 
o arranque dos trabalhos.

Ainda assim, Sara Ferreira desta-
ca que a decisão estará sempre de-
pendente do início do ano lectivo. 
“Se tudo estiver a correr melhor, tal 
como esperamos, tentaremos que 
tudo continue a decorrer da mesma 
forma”, mas, em caso contrário, “va-
mos ter que adaptar algumas aulas a 
uma outra forma, para que se evite 
quebrar o vínculo dos alunos com a 
UTIB”, disse.

Actualmente, a Universidade da 
Terceira Idade do Barreiro integra 
cerca de 800 alunos, divididos por 
42 disciplinas, em aulas que decor-
rem em diversos pontos da cidade. 
“Só por aí conseguimos perceber 
a importância da continuação e do 
desenvolvimento deste projecto”, 
sublinhou a veredora.

Espaço centenário marca  
gerações de barreirenses
Recorde-se que a Escola Conde de 
Ferreira continua a representar um 
espaço simbólico para várias gera-
ções de barreirenses, por ter sido a 
primeira escola oficial a surgir naquela 
comunidade.

Inaugurada em 1870, em conse-
quência das disposições testamen-
tárias do Conde de Ferreira – que 
mandou edificar 120 escolas por to-
do o território nacional –, tornou-se 
numa realidade com a abertura da 
ala poente, onde se situou a Escola 
Primária nº 1, com frente para a Rua 
da Praia, actualmente designada por 
Avenida Bento Gonçalves.

Em 1977, o edifício foi considerado 
pelo Estado como sendo de Interes-
se Histórico. No seguimento desta 
distinção foi ampliado, sendo ali 
erguida a ala nascente com a edifi-
cação da Escola Feminina nº2, com 
frente para a Rua Joaquim António 
de Aguiar.

A Câmara Municipal do Barreiro 
conta disponibilizar em breve 
e de forma gratuita, o serviço 
de internet via Wi-Fi, quer em 
todas as escolas do 1º ciclo 
do concelho, como em boa 
parte do espaço público, onde 
já foram instalados todos os 
equipamentos necessários para 
a entrada em funcionamento 
deste serviço, caso do largo 
situado junto ao Mercado 
1º de Maio. De acordo com a 
vereadora da Educação, Sara 
Ferreira, esta utilidade será 
instalada em todas as salas de 
aula daqueles estabelecimentos 
de ensino, altura em que a 
autarquia vai aproveitar para 
equipar as mesmas com um 
projector, uma tela e um 
computador, para que “os 
professores possam utilizar 
estes recursos multimédia”, 
num salto qualitativo que 
a mesma considera ser de 
“grande importância”.

A substituição de luminárias 
no concelho do Barreiro, pelas 
novas iluminações LED já 
está concluída. A notícia foi 
veiculada pelo vereador Rui 
Braga, que tutela a área das 
Obras Municipais, no decorrer 
da sessão daquele executivo, 
realizada na última semana, 
tendo informado que “está 
ainda em curso o melhoramento 
de algumas situações que foram 
identificadas por munícipes”, 
caso de algumas praças que 
precisam de ter a luz mais 
reforçada. O autarca acrescenta 
que o problema estará 
“resolvido dentro dos próximos 
15 dias” .

INTERNET
Pontos Wi-Fi 
em escolas e no 
espaço público

ILUMINAÇÃO
Concluída 
instalação de 
luminárias LED

Câmara vai 
assumir o 
projecto e 
já o tem em 
orçamento, 
visando a 
requalificação 
de todas as suas 
salas

das casas de banho, pelo que a nossa 
interveniência será na continuação 
de todo esse trabalho”, acrescentou.

“Calculamos que seja uma obra 
rápida, mas, depois disso, e até por 
questões associadas à pandemia, 
ainda não sabemos quando é que a 
UTIB estará em condições de retomar 
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na Praceta Galitos FC e Praceta 
Sporting C. Lavradiense.
Durante esta intervenção para 
além dos condicionamentos á 
circulação, o estacionamento fica 
interdito.
Desde o dia 20 também a EM510, 
entre o cruzamento do Acordeon 

e a Rua das Flores, 
a Rua da Escola e a Rua Principal 
estão com trânsito condicionado 
por motivo de obras na Rede 
de Drenagem Doméstica do 
Bairro da Liberdade, Fonte 
do Feto e Quinta dos 
Carvalhos.

Trânsito 
condicionado 
devido a 
repavimentações

A Câmara Municipal do Barreiro 
informa que vai prosseguir com 
os trabalhos de repavimentação 
com o objectivo de melhorar a 
mobilidade e acessibilidades no 
concelho.
Deste modo a partir dia 24 o 
trânsito estará condicionado 

Vereador afirma que 
actos de vandalismo 
vão ser contidos 
sempre, para 
preservar o património 
barreirense

SANTO ANDRÉ

“Rotunda da União” alvo de vandalismo já foi recuperada

O vereador das Obras Municipais da 
Câmara do Barreiro, Rui Braga, reve-
lou durante a última reunião daquele 
executivo, que a Rotunda da União – 
uma das mais recentes intervenções 
realizadas pelo município –, sofreu 
recentemente um acto de vandalis-
mo, tendo sido entortadas duas das 
letras do monumento, instalado no 
centro daquela circular, situada na 

EQUIPAMENTO
Autarquia instala 
tratamento de 
ar na Piscina 
Municipal

O município vai avançar durante o 
mês de Agosto com a instalação de 
uma Unidade de Tratamento de Ar na 
Piscina Municipal do Barreiro.

Este equipamento vai permitir 
melhorar a extração dos vapores e 
humidade que se acumulam habitual-
mente no interior do edifício, nomea-
damente, na zona do cais da piscina 
e na área dos balneários.

A eficiência do sistema, inexistente 
há cerca de dez anos naquele espa-
ço da autarquia, é fundamental “para 
garantir o conforto e segurança dos 
utentes e trabalhadores”.

freguesia de Santo André. Entretan-
to o equipamento já foi recuperado, 
com a reposição dos elementos da-
nificados.

Durante a reunião o autarca subli-
nhou que o ocorrido “não foi nem um 
acidente, nem algo que tenha aconte-
cido por mero acaso, foi isso mesmo, 
um acto de vandalismo, tendo sido 
dobradas letras” que já foram repos-
tas pelos serviços camarários.

O vereador salientou ainda que a 
câmara irá “actuar desta forma sem-
pre que façam este tipo de coisas 
àquilo que é o esforço de todos os 
barreirenses”, para dignificar as in-
fraestruturas concelhias e deixou o 
apelo para que situações deste gé-
nero, não se voltem a repetir. 
L.G.Câmara considera que elementos foram danificados com acto planeado

DR
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Sesimbra presidente da Câmara Municipal de 
Sesimbra, Francisco Jesus, revelou 
nas redes sociais que o município 
tem actualmente 40 casos activos 
e 58 pacientes recuperados, o que 
significa um total de 98 pessoas 
infectadas, mais 11 do que as 
referidas pela DGS.

Presidente do 
município revela 
números reais 
da Covid-19 no 
concelho

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) 
indicou na passada segunda-
feira um aumento no número de 
casos da Covid-19 em Sesimbra, 
revelando que desde o início da 
pandemia tinham sido detectados 
87 infectados no concelho. No 
entanto, poucas horas depois, o 

Miguel Nunes Azevedo

Assembleia Municipal 
espera proposta do 
Turismo de Portugal 
e adia votação para 
reunião de dia 30

PROCESSO COM 20 ANOS PODE AVANÇAR EM BREVE

Requalificação do Cabo Espichel 
aguarda negociações entre 
autarquia e Confraria Nossa Senhora

Depois de vários avanços e recuos, 
a requalificação do Cabo Espichel 
poderá registar progressos nos pró-
ximos dias. A Câmara Municipal de 
Sesimbra encontra-se em negocia-
ções com a Confraria Nossa Senhora 
do Cabo relativamente ao destino de 
uma das suas alas e, caso ambas as 
partes cheguem a acordo, será pos-
sível avançar para concurso público.

O início deste processo remonta 
a 2000, quando o Estado assumiu 
o compromisso de requalificar o 
Santuário e as alas Norte e Sul do 
mesmo. A Igreja foi requalificada, 
mas as alas continuaram à espe-
ra de uma intervenção que nunca 
chegou, até que a autarquia, após 
várias reuniões, adquiriu a ala Norte 
em 2016 por 360 mil euros, assu-
mindo também a responsabilidade 
de recuperar a ala Sul e, posterior-
mente, entregá-la à Igreja. 

Em 2018, o município propôs à 
Confraria ficar com metade da ala 
Sul por via de direito de superfície, 
de modo a “alavancar o projecto tu-
rístico colocado em concurso públi-
co” e de o tornar mais interessante 
para qualquer promotor hoteleiro, 
explicou a vereadora Felícia Costa. 
Foi, então, celebrado um protocolo 
nesse sentido mas, no ano seguinte, 
a Confraria quis acautelar-se e tor-
nar o documento “mais explícito”, 
sublinhando que no caso de haver 
incumprimento, caberá à Câmara 
Municipal responder perante ter-
ceiros ou perante a Confraria.

Processo remonta a 2000, quando o Estado assumiu requalificar o Santuário e as suas duas alas
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sugere que a Igreja avance com o 
município para a concessão, cada 
uma com a ala que tem na sua posse 
e a terceira centra-se em manter a 
ala Sul como está e a Câmara Muni-
cipal avançar com concurso apenas 
para a ala Norte. Surgiu, ainda, uma 
quarta opção, proposta pelo Turismo 
de Portugal, que passa por caracte-
rizar os tipos de incumprimento e 
definir consequências para cada um.

Neste momento, a autarquia 
aguarda a proposta elaborada pelo 
Turismo de Portugal. Assim que ana-

lisada, se receber um parecer posi-
tivo, será remetida para a Confraria. 
No final, se chegarem a acordo, será 
celebrado o direito de superfície. 

Na passada segunda-feira, a “dele-
gação de competências no Turismo 
de Portugal para a dinamização e tra-
mitação do respectivo procedimento 
de concurso público” esteve na ordem 
de trabalhos da reunião da Assembleia 
Municipal, que decidiu adiar a discus-
são e votação para o próximo dia 30, 
altura em que o município acredita já 
ter progressos neste capítulo.  

TRADIÇÃO 

Concertos 
de Verão 
começaram 
com Fado

Depois de a pandemia do novo co-
ronavírus ter obrigado à suspensão 
de espetáculos por todo o mundo 
nos últimos meses, um ciclo de con-
certos de Verão arrancou no último 
sábado em Sesimbra. Já tradicionais 
na vila durante esta época de maior 
turismo, estes contam no presente 
ano com cuidados redobrados devi-
do à actual crise sanitária e vão de-
correr em duas igrejas do concelho.

No dia 18, a Noite de Fados Oração 
e Fé marcou o início deste ciclo na 
Igreja de Nossa Senhora da Consola-
ção do Castelo, cuja lotação foi redu-
zida a 80 lugares para corresponder 
às directrizes da Direcção-Geral da 
Saúde. Munidos de máscaras e de-
pois de higienizar as mãos, o público 
assistiu ao concerto com voz de Sofia 
Ramos, Sara Paixão, Buba Espinho 
e André Vaz, guitarra portuguesa 
de Bruno Fonseca e viola de José 
Quaresma. 

Este fim-de-semana há dose du-
pla, com um concerto comemorati-
vo do Dia de Santiago no sábado, na 
Igreja de Santiago, a cargo da Gospel 
Collective, e um concerto de estágio 
da Orquestra Sinfónica Juvenil no 
domingo, na Igreja de Nossa Senho-
ra da Consolação do Castelo, sob a 
direcção do maestro Christopher 
Bochmann. Diamantina Rodrigues, 
Damas de São Carlos em Quintento, 
Velvet Quintet, António Pinto Basto 
e uma Gala de Lírica preenchem a 
grelha no mês de Agosto.

A entrada é gratuita à população, 
mas permitida apenas mediante 
marcação prévia “através de 939 
553 993 ou do e-mail animação.
cultural@cm-sesimbra.pt”, refere 
a Câmara Municipal de Sesimbra em 
comunicado, acrescentando que 
“sem reserva não é possível garantir 
a disponibilidade de bilhetes no dia 
do espectáculo”. 

“Cada pessoa pode reservar no 
máximo cinco bilhetes”, sendo que 
estes devem ser “levantados no local 
até às 21h40”. 

Miguel Nunes Azevedo

“Não há ninguém que avance pa-
ra investir 6, 7 ou 8 milhões para a 
requalificação das duas alas com a 
ameaça de que a qualquer momento 
poderá perder a ala Sul”, frisou a au-
tarca. Perante este cenário, a autar-
quia colocou em cima da mesa três 
opções numa reunião com a Con-
fraria. A primeira passa por retirar a 
possibilidade da resolução do direito 
de superfície, sendo que, no caso de 
incumprimento, a Igreja passaria a 
receber as eventuais rendas pagas 
pela unidade hoteleira. A segunda 
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Quinta 
do Conde

A conclusão das obras de 
ampliação da Escola Básica n.º2 
da Quinta do Conde está prevista 
para o final deste mês, estando 
previsto que o equipamento 
possa entrar em funcionamento 
no início do ano lectivo 
2020/2021, de forma a reforçar 

Ampliação da Escola 
Básica n.º 2 da Quinta do 
Conde na fase final

a rede de ensino do município. 
O novo edifício vai ter seis salas 
de aula para o primeiro ciclo e 
duas para jardim-de-infância, 
biblioteca, sala polivalente, copa, 
sala de professores e pessoal 
auxiliar, campo de jogos e espaço 
de recreio no exterior.

Atelier de Sérgio Amaro na freguesia aposta 
em construções amigas do ambiente

Pelas mãos de Sérgio Amaro nasceu a 
empresa Amaro Arquitetura, focada 
em desenvolver projectos nas áreas 
de arquitectura e design de interiores 
amigos do ambiente, onde são pro-
jectados espaços “nos quais as pes-
soas gostam de trabalhar, aprender e 
viver” e, por isso, onde são ouvidos e 
envolvidos os clientes em cada etapa 
do processo, começa por dizer o ar-
quitecto a O SETUBALENSE.

“Desenvolvemos projectos essen-
cialmente vocacionados para habi-
tação particular e realizamos várias 
estruturas, várias respostas às necessi-
dades das pessoas, também tendo em 
conta uma vertente mais sustentável”, 
refere. “Actualmente, desenvolvemos 
trabalhos com estrutura Light Steel 
Framing (LSF), um sistema de cons-
trução de aço leve que permite criar 
edifícios de uma forma mais susten-
tável e mais rápida”, acrescenta. 

Sérgio Amaro explica, ainda, que 
esta forma de construção permite 
“um cuidado diferente em relação à 
própria resposta que se quer dar ao 
cliente. É muito eficiente em termos 
energéticos e em termos de custo” e 
oferece “em termos de característi-
cas térmicas e acústicas uma melhor 
resposta”. É também conhecida co-
mo “construção seca”, uma vez que 
“não utiliza materiais que não sejam 
recicláveis e, por outro lado, não gasta 
praticamente água, a não ser no início 
da construção, em fundações”. 

Tendo em conta “o panorama 
pandémico que estamos a viver”, o 
arquitecto considera que as pessoas 
estão a olhar mais para as suas casas 
e que isso está a gerar mais trabalho. 
“A pessoa procura até uma mudança 
de nível de utilização da própria casa. 

Inês Antunes Malta 

Esta diferente forma 
de edificação é mais 
“eficiente em termos 
energéticos, de custo 
e de características 
térmicas e acústicas”

AMARO ARQUITETURA 
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Pelo facto de se estar mais tempo em 
casa, hoje dá-se muita importância ao 
escritório, para o qual antes qualquer 
sítio servia, e até a sala e a cozinha 
ganharam uma dinâmica completa-
mente diferente”, diz, frisando que 
“a construção e a arquitectura estão 
intimamente ligadas”.

Sonho surgiu em tenra idade
“Comecei como qualquer jovem co-
meça a trabalhar. No início, eram as 
férias da escola que comandavam o 
início da nossa actividade e eu come-
cei assim, aos 17 anos, a trabalhar com 
o engenheiro Ortega Pereira, que ti-
nha um gabinete na Quinta do Conde”, 
conta o arquitecto.

Nasceu em Setúbal mas é na Quinta 
do Conde que vive e trabalha desde 
novo. 

“No mesmo ano em que vim morar 
para a Quinta do Conde comecei a 
trabalhar em arquitectura. Era dese-

nhador projectista”, recorda. “Estive 
12 anos a trabalhar com o engenheiro 
Ortega Pereira, de quem guardo exce-
lente referência, e mais tarde constituí 
uma empresa, no mesmo ano em que 
iniciei o curso de Arquitectura, já com 
mais de 30 anos”, continua.

O seu percurso académico come-
çou na Universidade Moderna, em 
Setúbal, estabelecimento de ensino 
que havia de lhe trocar as voltas e de 
o transferir para a Universidade Lusó-
fona, em Lisboa, onde se licenciou. A 
sua actividade enquanto arquitecto 
nunca parou. 

Na altura da crise, e tendo em conta 
que “não havia trabalho nenhum em 
Portugal”, Sérgio Amaro esteve a tra-
balhar durante três anos em Angola. 

No regresso criou o seu actual ate-
lier, Amaro Arquitetura, na Quinta do 
Conde, onde trabalha lado a lado com 
David Agrela e Rita Vairinhos desde 
2016.

Equipa projecta espaços onde as pessoas gostem de viver

O atelier de Sérgio, David e 
Rita realiza trabalhos em todo o 
distrito de Setúbal, em Lisboa e 
no Alentejo. Ao fazer um retrato 
da construção e da arquitectura 
no distrito, Sérgio Amaro 
diz que o sector tem vindo 
a melhorar “bastante” nos 
últimos anos, mas aponta um 
factor comum nesse panorama: 
o custo da construção. 

Sobre as tendências, 
verifica-se “uma aposta na 
arquitectura contemporânea e 
isso é uma mudança em termos 
de panorama estético nas 

Distrito Sector registou 
melhorias nos últimos anos 

habitações”. Para Sérgio Amaro, 
a resposta do arquitecto é essa: 
“dar soluções para aquilo que as 
pessoas realmente pretendem 
e resolver o problema”.

Para o arquitecto, “o mais 
difícil de projectar é o mais 
simples”. “Construir um 
espaço é algo que vai perdurar 
no tempo e no espaço. 
Construímos os sonhos que 
as pessoas pretendem e 
fazemos a articulação e gestão 
de processos com toda a 
máquina que faz a construção 
acontecer”, remata.
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Quinta do Conde

Inês Antunes Malta

Designado agora de 
Centro Social, Cultural 
e Desportivo da Quinta 
do Conde, novo espaço 
nasce “em frente à 
sede” da associação

CAPACIDADE PARA "ATÉ 82 UTENTES"

Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 vai construir 
um lar para acolher os seus associados

Criado a 10 de Março de 1979 por 
um grupo de amigos para colmatar 
a falta de espaços de convívio na 
Quinta do Conde, o Grupo Desporti-
vo e Cultural do Conde 2, presidido 
por Manuel Moiteira, um dos seus 
sócios fundadores, vai transformar- Manuel Moiteira, presidente e sócio fundador da colectividade

O SETUBALENSE
-se numa Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS), com o 
objectivo de acolher os seus asso-
ciados, contando actualmente com 
1 469 sócios. 

“Temos um terreno em frente à 
nossa sede onde queremos instalar 
um lar para os sócios e, se houver 
vaga, para os quinta-condenses 
também”, revela Manuel Moiteira. 
“Temos uma série de sócios com 
idade mais avançada e se levarmos 
o projecto até ao fim vamos equipá-
-lo com todos os serviços necessá-
rios para dar este tipo de resposta, 
que sejam eficazes para os utentes 
do lar e até para outros”, adianta. “A 
lei prevê que para constituição do 
lar temos de passar a ser uma Ins-
tituição Particular de Solidariedade 
Social. Então alterámos os nossos 

estatutos e vamos passar o nosso 
nome para Centro Social, Cultural 
e Desportivo da Quinta do Conde. 
Já foi tudo aprovado em Assembleia 
Geral, estamos neste momento à 
espera de fazer a escritura e depois 
vamos ver que protocolo consegui-
mos esclarecer com a Segurança 
Social”, acrescenta.

Nas palavras do dirigente quinta-
-condense, este é “um projecto mui-
to interessante”. “Com instalações 
com uma área de 190 metros qua-
drados, prevemos que tenha capa-
cidade para entre 70 e 82 utentes e 
que vá criar entre 45 e 50 postos de 
trabalho”, revela. 

Nos planos para a concretização 
desta resposta social está, ainda, a 
criação de um posto médico e a pre-
sença de uma ambulância no local.

PUBLICIDADE
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Tomada de posse do Grupo Desportivo Fabril p12

PUBLICIDADE

Depois dos avultados 
prejuízos registados desde o 
encerramento da colectividade 
em Março devido à Covid-19, 
Manuel Moiteira diz que agora, 
de volta à nova normalidade, se 
seguem obras de restauração e 
embelezamento no espaço com 
a criação de uma casa de banho 
para pessoas com mobilidade 
reduzida e a renovação das 
existentes. 

“Apesar de tudo temos 
conseguido equilibrar o barco. 
Tenho a feliz sorte de ter um 
tesoureiro como o senhor 
Faustino Marques, que tem 
sido o meu braço direito, e o 
senhor Teófilo Fonseca, uma 
pessoa muito dedicada ao 
clube e à área da secretaria”, 
refere, elogiando o trabalho da 
direcção. 

“Estas casas funcionam sem 

Equilíbrio  Sede da colectividade 
pronta para obras de restauração 

ninguém receber nada. Estou 
reformado há uns anos, passo 
por aqui os dias. Costumo dizer 
que esta é a minha primeira 
casa”, acrescenta.

Com mais de quatro décadas, 
o Grupo Desportivo e Cultural 
do Conde 2 desempenha 
“um importante papel no 
desenvolvimento cultural 
e desportivo da Quinta do 
Conde”, pretendendo ampliar o 
seu alcance. 

De acordo com Manuel 
Moiteira, “tem-se inscrito muita 
gente nova nos últimos dois 
anos” mas a sua participação 
nas iniciativas não acompanha a 
tendência. 

“É bom sinal termos mais 
gente mas seria muito bom 
sinal se participassem na vida 
do clube de forma activa”, 
considera.

BREVES

A segunda fase do projecto 
de recolha de resíduos “porta 
a porta” será retomada a 7 de 
Agosto e irá decorrer todas 
as sextas-feiras, estando o 
serviço agora alargado às 
Fontaínhas, Casal do Sapo e 
Courelas da Brava. A Câmara 
Municipal de Sesimbra está 
a entregar contentores aos 
munícipes e informa que os 
residentes que não tenham, 
até 26 de Julho, recebido 
informação sobre a entrega do 
seu contentor, devem entrar 
em contacto através do e-mail 
ambiente@cm-sesimbra.pt ou 
do telefone 212 288 582.

RESÍDUOS
Recolha “porta 
a porta” está
de volta

CONTRACTOS PROGRAMA
Junta de Freguesia alarga apoios 
a mais associações

No seguimento dos apoios que a Jun-
ta de Freguesia da Quinta do Conde 
decidiu conceder ao associativismo, 
estão a ser assinados contratos pro-
grama com as colectividades locais. 
Depois da Liga dos Amigos da Quinta 
do Conde, do Grupo Folclórico e Hu-

manitário do Concelho de Sesimbra 
e da Associação de Capoeira, recen-
temente foi a vez da Associação Des-
portiva Cultural e Social da Quinta do 
Conde - MGBOOS e do DespertaRe-
corde - Clube de Natação celebrarem 
o contrato.

DR
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Região

“Setúbal tem capacidade 
para agarrar a Cidade
do Conhecimento, com, 
ou sem, o aeroporto no 
Montijo”
Empresário traça meta para conclusão de megaempreendimento 
de cariz científico e tecnológico no Vale da Rosa

O futuro Aeroporto do Montijo 
ainda não saiu do papel e já está a 
ser mote para a região receber um 
projecto futurístico do investidor 
internacional Sam Pitroda, 
proprietário do Pitroda Group 
LLC. A “Cidade do Conhecimento”, 
planeada para o Vale da Rosa, 
estará concluída dentro de três 
anos, com um investimento total de 
800 milhões de euros.
Em entrevista a O SETUBALENSE, a 
partir do seu escritório em Chicago, 
o empresário confirma que “o 
projecto vem elencado com a 
perspectiva de construção do novo 
aeroporto no Montijo”. Embora 
considere que “Setúbal tem 
capacidade para agarrar a “Cidade 
do Conhecimento, com, ou sem, o 
novo investimento aeroportuário”, 
garante.
O projecto entrou agora na fase 
de definição do Plano Estratégico, 
com a primeira reunião do 
Conselho Consultivo e Sam Pitroda 
está confiante de que não terá 
o mesmo destino da “Cidade do 
Conhecimento” proposta para o 
Cartaxo, em 2009: o arquivo.
Aos 78 anos, o mecenas da 
tecnologia de ponta afirma que 
“nada se faz sem vontade política” e 
em Setúbal o seu grupo empresarial 

encontrou o apoio que precisava.
Quanto pormenores 
arquitectónicos e estratégias 
ambientais para uma zona que 
inclui áreas de montado e está 
próxima a depósitos da Metalimex, 
Sam Pitroda afirma que apenas 
será possível avançar depois do 
Conselho Consultivo concluir o 
Plano Estratégico.
O projecto está a ser debatido 
pelo Conselho Consultivo, mas 
até agora nada se conhece 
sobre a arquitectura e impacte 
ambiental. Quando haverá 
informação objectiva?
Ainda é cedo para isso. Talvez 
no final deste ano já tenhamos 
avançado nesse aspecto. O 
desenho e mesmo a estratégia 
ambiental depende do número de 
investidores interessados.
Reconhecemos que a área onde 
a “Cidade do Conhecimento será 
implantada inclui uma zona com 
espécies protegidas, para além de 
questões que envolvem resíduos.
Mas em Dezembro de 2019 já 
foi avançado um nome para a 
arquitectura do projecto.
Sim. Estamos expectantes que 
o projecto possa contar com a 
chancela do arquitecto Norman 
Foster. E esperamos também 
contar com o talento local, no 
desenho arquitectónico da cidade.
Então quais são as 
perspectivas para a “Cidade do 

Conhecimento” nos próximos 
meses?
Entramos agora na fase de debate, 
troca de ideias e avaliação. Só 
depois de todos esses contributos 
do Conselho Consultivo poderemos 
avançar com o desenho do 
projecto, talvez entre o fim deste 
ano e o início do próximo haja 
novidades. Afinal, na minha idade, 
o tempo é um activo precioso que é 
importante rentabilizar ao máximo.
E já há investidores interessados 
em fixar centros de investigação 
ou empresas nesta cidade do 
futuro?
Já temos duas propostas, mas 
é cedo para avançar nomes. 
Queremos primeiro desenhar o 
projecto e depois sim apresentá-lo 
aos investidores interessados, para 
ver se corresponde realmente às 
suas expectativas.
Há quanto tempo descobriu 
Portugal e procura investir 
aqui, com um projecto desta 
dimensão?
Descobri Portugal há mais de 
uma década, através de amigos. 
Apaixonei-me pelo tempo ameno, 
cultura e fiquei muito interessado 
no talento disponível, no mercado 
de trabalho. As infraestruturas base 
também foram pontos favoráveis. 
Deixaram-me muito surpreendido 
com o potencial do país.
Fiquei ainda mais surpreendido por 
ver que ninguém estava a avaliar 

ENTREVISTA SAM PITRODA, CEO DO PITRODA GROUP LLC

Ana Martins Ventura (Texto) 
Alex Gaspar (Fotografia)

Há mais de uma década Sam 
Pitroda escolheu o Cartaxo 
para construir uma “Cidade 
do Conhecimento”. A Câmara 
Municipal, à época presidida 
pelo socialista Paulo Caldas, 
indicou um terreno com 190 
hectares, junto ao nós de acesso 
à A1.

Os terrenos estavam 
apontados para a construção 
de acessos ao aeroporto da 
Ota, mas depois do projecto 

Quando a "Cidade do Conhecimento" 
ia resolver parte da Ota 

ser descartado em 2008, 
perderam interesse estratégico. 
E pertencem a um fundo 
imobiliário gerido pelo Banco 
Efisa, em tempos uma das 
empresas integradas no Banco 
Português de Negócios (BPN).

Há semelhança do negócio 
do Cartaxo, em Setúbal os 
terrenos onde a “Cidade do 
Conhecimento” está a ser 
projectada também são antigos 
activos do BPN.

o real potencial de Portugal, nem 
mesmo os portugueses.
Foi quando, em 2009, propôs 
avançar com uma “Cidade do 

Conhecimento” no Cartaxo?
Sim, mas no Cartaxo não encontrei 
a vontade política que encontrei em 
Setúbal.
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de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC).
O estado de alerta especial 
Azul significa que o grau de 
risco é moderado, existindo as 
condições para a ocorrência de 
fenómenos com dimensão e 

magnitude normais.
Ontem, Setúbal estava em alerta 
Amarelo, assim como Lisboa. 
Mas, na área de influência mais 
próxima ao distrito, Évora estava 
em estado de alerta Vermelho, o 
mais grave.

Risco de 
incêndio baixa 
no distrito de 
Setúbal

O estado de alerta especial 
para o dispositivo de combate 
a incêndios passou hoje para 
o nível Azul, o mais baixo, 
devido ao desagravamento 
das condições meteorológicas, 
avança a Autoridade Nacional 

"A transparência contribui decisiva-
mente para assegurar a boa imagem 
e o bom-nome da Administração Pú-
blica, gerando confiança nos cidadãos 
que com ela se relacionam (incluindo 
os que nela trabalham)"

António Francisco de Sousa

A recente nomeação da nova 
directora do Museu do Al-
jube tem feito correr muita 
tinta.

Em causa estará a sua adequação 
ao cargo, uma vez que a pessoa em 
questão não tem qualquer formação 
na área da museologia, factor deter-
minante, dizem alguns historiadores 
e representantes de associações do 
sector, para ocupar o lugar, e que, 
segundo li, estaria mesmo na lista de 
requisitos do próprio concurso.

Já em Fevereiro passado, existiu 
situação similar quando um gestor 
especialista em avaliação de imóveis 
foi nomeado para o cargo de Director 
Geral do Património Cultural. 

Também neste caso não havia, 
segundo se sabe, qualquer conheci-
mento ou preparação para passar a ter 
um papel decisório sobre o Património 
Cultural Português.

Para além da “estranheza” que tais 
nomeações causaram no sector em 
particular, também a opinião pública 
se manifestou e deu-lhes uma justifica-
ção cujo teor, infelizmente, continua a 
tingir a forma como os cidadãos vêem 
o aparelho de Estado: para ocupar um 
cargo público é comum a necessidade 
de cunhas e de favores...

Diz-se mesmo que em muitos des-
ses concursos se adoptam critérios 
discriminatórios, feitos à medida de 
determinados candidatos. 

Verdade ou não, existe sem dúvida 
uma falta de confiança generalizada 
na Democracia Portuguesa, provoca-

Transparência do Estado: 
mito ou realidade?

OPINIÃO

Cristina Rodrigues

da sobretudo por esta opacidade da 
Administração Pública e, mais grave, 
por diversos episódios de prova de 
corrupção nas altas instâncias.

Em 2012 foi publicado um relató-
rio, no âmbito de um estudo feito em 
diversos países pela Transparency 
International, a rede internacional 
líder no combate à corrupção, e sem 
surpresa uma das suas conclusões foi 
que o “Sistema Nacional de Integrida-
de português apresentou resultados 
mais baixos do que seria de esperar 
para um país desenvolvido, industria-
lizado e inserido na União Europeia”. 

Em 2019, no ranking elaborado 
pela mesma organização, Portugal 
continuava a estar a meio da tabela 
da UE, com a necessidade “ de uma 
verdadeira Estratégia Nacional contra 
a Corrupção que inclua, além de meras 
alterações legislativas, reformas pro-
fundas no desenho e desempenho das 
instituições”.

Segundo a minha perspectiva, urge 
agir sobre dois pilares base. Por um 
lado, disponibilizar, de forma credível, 
rápida e acessível a todos, informação 
administrativa – quem nunca se sen-
tiu completamente assoberbado pe-
lo site da Autoridade Tributária, por 
exemplo? Por outro, apostar numa 
actuação idónea do Estado, tanto no 
relacionamento com o cidadão como 
no funcionamento de todas as institui-
ções públicas.

Importa que o Governo e demais 
instituições públicas invistam seria-
mente na recuperação de uma relação 
de confiança com os cidadãos. 

Só assim a nossa Democracia con-
seguirá percorrer um caminho em 
direcção a um estado saudável de 
existência. E isso, quero acreditar, não 
será um mito!

Deputada não inscrita

acessibilidades relativamente boas, 
que ainda podem ser melhoradas, 
aproveitando todo o potencial 
daquilo que já está construído.
Os terrenos do Cartaxo 
pertenciam a um fundo 
imobiliário do Banco Português 
de Negócios. Os do Vale da 
Rosa também são antigos 
activos dessa entidade. Há uma 
intenção deliberada?
Não. As nossas propostas não 
estão necessariamente dirigidas 
para negócios com uma entidade 
bancária em particular. Resultam 
de pesquisa feita pelos assessores 
da empresa, sobre o que o mercado 
tem disponível e que se adequa aos 
planos do grupo.
Já reuniu com o Governo para 
debater a execução da “Cidade 
do Conhecimento” em Setúbal?
O grupo e o Governo têm estado 
em permanente diálogo, desde 
que começamos a estabelecer 
as bases para esta “Cidade do 
Conhecimento”.
A receptividade do projecto 
tem sido muito boa. Seja pela 
representação que Portugal terá a 
nível internacional, seja pelas áreas 
de conhecimento que o mesmo 
permitirá desenvolver.
E que áreas de conhecimento 
podemos esperar?
Isso dependerá dos investidores 
que confirmem interesse e firmem 
protocolo com o grupo. Mas a 
grande aposta são, sem dúvida, 
as engenharias e a tecnologia de 
ponta, que fará parte do futuro 
da humanidade e evoluirá a partir 
de maior investigação e produção 
nessas áreas.
Um talento que Setúbal já tem e 
com potencial para desenvolver 
muito mais.
Refere-se à ligação ao Instituto 
Politécnico de Setúbal?
A todas as instituições académicas 
locais, [neste caso o Politécnico 
de Setúbal e o polo da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa fixado 
no Monte da Caparica].
Ao nível da investigação científica 
e produção tecnológica estes são 
excelentes pontos de partida. Mas, 
contamos estabelecer ligação a 
outas instituições académicas, 
nacionais e internacionais.
Seria extraordinário ter em Setúbal 
polos representativos de grandes 
universidades europeias. A troca 
de conhecimento seria incrível e 
Portugal deteria um grande poder 
de desenvolvimento.

perspectiva de construção de novas 
acessibilidades são razões para a 
escolha desta região.
Mas o aeroporto no Montijo 
ainda não está definitivamente 
decidido. Se o projecto voltar 
a mudar de lugar a “Cidade do 
Conhecimento” também muda?
Ao contrário do plano anterior 
[no Cartaxo], a “Cidade do 
Conhecimento” em Setúbal 
será sempre uma boa aposta, 
devido à proximidade a Lisboa e 

Também faltaram as 
infraestruturas que iriam 
alavancar o projecto, quando o 
aeroporto na Ota deixou de ser 
uma hipótese viável?
De facto, o sucesso do projecto 
naquela área dependia das 
infraestruturas que estavam 
planeadas, como o aeroporto e 
consequentes acessibilidades. 
Sem elas a execução da “Cidade do 
Conhecimento” no Cartaxo ficou 
comprometida.
Nesse caso a “Cidade do 
Conhecimento” passou para a 
região de Setúbal elencada com 
a construção do novo aeroporto 
no Montijo?
A minha equipa de assessoria fez 
um trabalho de pesquisa sobre as 
regiões que trariam mais-valias à 
“Cidade do Conhecimento”. E, sim, 
a construção do novo aeroporto 
no Montijo, assim como a 

O Vale da Rosa tem agora 
uma nova oportunidade de 
requalificação com o conceito 
da “Cidade do Conhecimento”. 
O projecto “enquadra-se 
perfeitamente no Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 
Setúbal 2026 (PEDS) e na 
razão do novo Plano Director 
Municipal (PDM), actualmente 
em fase de discussão pública”, 
afirma a presidente da Câmara 
de Setúbal, Maria das Dores 
Meira.

De acordo com a autarca, no 
PEDS ficou clara a necessidade 
de um “desenvolvimento, 
inteligente, sustentável e 
inclusivo de Setúbal”, com base 
em investimento externo, “que 
marque a diferença quer a nível 
regional como nacional”.

Os terrenos escolhidos 
para construir a “Cidade 
do Conhecimento” vão ser 
adquiridos ao Fundo Imobiliário 
do Millenium BCP, pelos 
investidores que venham a 
estar interessados em integrar o 
projecto.

Terrenos que perderam 
interesse estratégico depois do 
fracasso da “Nova Setúbal”. Esse 
projecto incluía a construção 
de uma urbanização, zona 
comercial e estádio municipal, 
em terrenos que pertenceram à 
Pluripar, fundo imobiliário que 
integrava as empresas do BPN.

Dezasseis 
anos depois da 
“Nova Setúbal”, 
Vale da Rosa 
volta a ter 
investimento
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Desporto

# 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

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

José Pina

HUGO GRAÇA, BARREIRENSE

“Vou defender as cores 
que o meu avô representou 
na 1.ª Divisão Nacional”

Depois de 16 épocas no Amora, duas 
em Sesimbra e uma no Desportivo 
Fabril, Hugo Graça ingressou agora 
no Barreirense e sente-se muito sa-
tisfeito por isso, não só por se tratar 
por um clube histórico mas também 
porque foi onde o seu avô jogou nos 
tempos da 1.ª Divisão Nacional.

O jogador, que tanto pode jogar na 
posição de defesa esquerdo como 
médio, está esperançado na realiza-
ção de uma boa temporada e dispos-
to a ajudar o clube na concretização 
dos seus objectivos para enriquecer 
também o seu palmarés que conta 
com um título de Campeão Distrital 
de Juniores, um de Campeão Distrital 
de Seniores e três Taças AF Setúbal. 

Nesta época um novo desafio e 
um novo clube. Está satisfeito em 
poder representar o Barreirense? 

Estou muito satisfeito. Tive pro-
postas de outros clubes do distrito 
e do Campeonato de Portugal mas 
decidi assinar pelo Barreirense. É 
com orgulho que irei defender es-
tas cores, não só por ser um clube 
histórico, mas também porque o 
meu avô foi atleta do clube quando 
este esteve na 1.ª Divisão Nacional. 
Se fosse vivo iria ficar muito feliz com 
a minha decisão.

Que espera da nova época em 
termos pessoais e colectivos? 

Em termos pessoais espero que se-
ja uma época regular, com boas exibi-
ções, que ajudem a equipa a cumprir 
os seus objectivos, se possível com 
golos e assistências. Em termos co-

lectivos, vai correr bem certamente 
porque temos um grupo de jogadores 
experientes e grandes homens.

Pelo plantel que tem há quem 
aponte já o Barreirense como um 
dos grandes candidatos ao título. 
Também partilhas dessa opinião? 

Bem, isso é uma pergunta à qual 
ainda não posso responder. Sei que 
vamos entrar em cada jogo para ven-
cer. Bons plantéis não ganham jogos, 
é preciso mais que isso, teremos que 
provar dentro de campo que somos 
melhores que o adversário. É nesse 
sentido que vamos trabalhar, no fim es-
peramos atingir os nossos objectivos.

Vai encontrar um jogador de 
quem já foi companheiro no 
Amora e no Fabril. É importante 
ter no plantel um jogador como o 
Bruninho? 

Muito importante, porque para 
além de fazer muitos golos tem tam-
bém experiência deste campeonato, 
vai ser uma grande ajuda para todos. 
No fim, espero que possamos juntos 
festejar mais alguns títulos.

Para finalizar, acredita que vai 
haver condições para retoma das 
competições distritais?

Não vai ser fácil, mas não é impos-
sível. Está tudo muito no ar, não se 
sabe quando começa o campeona-
to nem quem vai pagar os testes do 
covid. Existem muitas questões por 
resolver, mas penso que, com a com-
preensão de todos e com todos os 
cuidados, a competição pode come-
çar em breve. Aproveito para desejar 
a todos os clubes do distrito boa sorte 
e que, neste momento mais delicado, 
corra tudo bem.

GD SESIMBRA ASSALTADO
Estádio Vila Amália vandalizado 
e diverso equipamento roubado

O Estádio da Vila Amália, em Sesim-
bra, foi assaltado na madrugada da 
passada quinta-feira. O acto crimino-
so que mereceu o mais vivo repúdio 
e indignação ocorreu nas instalações 
situadas na zona dos balneários. 

De acordo com a direcção do Grupo 
Desportivo de Sesimbra as referidas 
instalações foram assaltadas e van-
dalizadas “tendo sido roubados do 
seu interior diversos equipamentos”. 
A GNR de Sesimbra esteve no local.

José Pina

Esta foi a resposta de 
Frederico Rosa à crítica 
deixada por Faustino 
Mestre que havia 
afirmado que o clube 
tem sido discriminado 
ao longo dos anos

TOMADA DE POSSE DO GD FABRIL

 Presidente da Câmara promete tudo fazer 
para cumprir compromissos com o Fabril

Foi em pleno Estádio Alfredo da Silva 
que decorreu a tomada de posse dos 
Órgãos Sociais do Grupo Desportivo 
Fabril eleitos para o triénio de 2020-
2023.

A cerimónia realizada no dia 17 de 
Julho contou com a presença de vá-
rios associados e algumas entidades 
oficiais, nomeadamente Frederico 
Rosa, presidente da Câmara Munici-
pal do Barreiro; Gabriela Guerreiro e 
Isabel Ferreira, presidentes das Jun-
tas de Freguesia do Barreiro, Lavradio 
e Santo António, respectivamente; e 
Nuno Marques, em representação da 
JF do Alto Seixalinho, Santo André e 
Verderena.

 A cerimónia contou com a presença de vá rios associados e algumas 

DR

Ilídio Canas, o novo presidente da 
Mesa da AG, começou por “agrade-
cer a presença dos sócios que parti-
ciparam nas eleições” e reconheceu 
a responsabilidade e o orgulho que 
tem em assumir o cargo, deixando 
uma palavra a todos aqueles que 
passaram pela mesma posição e 
trabalharam para o engrandecimen-
to do clube, pode ler-se na página 
oficial do GD Fabril. 

O presidente reeleito, Faustino 
Mestre, dirigindo-se às personali-
dades políticas do concelho, na sua 
intervenção referiu que “o clube tem 
sido discriminado ao longo dos anos, 
mas nos últimos três anos, desde 
que Frederico Rosa foi eleito, a Câ-
mara do Barreiro, tem vindo a repor 
alguma justiça. Prometeram que as 

discriminações iam acabar, sabemos 
que farão o máximo para nos ajudar. 
Este estádio, onde estamos agora, 
tem de ser um emblema da cidade. 
Acredito que o presidente da Câ-
mara vai cumprir as promessas que 
fez”, concluiu. Frederico Rosa, por 
sua vez, começou por dar uma pala-
vra de conforto à direcção do clube 
pela “coragem de se chegar à frente 
para mais três anos. 

Lembrou depois que “não existem 
varinhas mágicas mas que da parte 
da Câmara tudo será feito para cum-
prir os compromissos assumidos. 
O mais importante é reconhecer a 
importância do Grupo Desportivo 
Fabril. Os passos em frente a favor 
do clube serão passos dados a favor 
do Barreiro”, concluiu.
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O clube, localizado na freguesia 
de São Sebastião, em Setúbal, tem 
inscrições abertas para os escalões 
de Petizes, Traquinas, Benjamins, 
Infantis, Iniciados e Juvenis. 
Neste sentido, o clube endereça 
o convite a todos os jovens da 
cidade que gostem de praticar 

futebol. A título de curiosidade 
será importante referir que o São 
Domingos Futebol Clube, que 
se dedica também à prática do 
futebol de praia, é um dos clubes 
fundadores da Associação de 
Futebol de Setúbal, actualmente 
em actividade.

São Domingos 
Futebol Clube 
tem inscrições 
abertas para 
jovens atletas

O São Domingos Futebol Clube, 
que comemora o seu centenário 
no dia 28 de Março do próximo 
ano, está a preparar a nova 
época desportiva com a devida 
ponderação, tendo em conta 
a actual situação de pandemia 
causada pelo covid-19.

PRÉMIOS O SETUBALENSE ~ O SEU DIÁRIO DA REGIÃO

1.º Makaridze  10

2.º Éder Bessa  5

3.º Artur Jorge  4

4.º Carlinhos  3

1.º Carlinhos   4

2.º Guedes  4 

3.º Berto  3

4.º Zequinha  2

1.º André Sousa 
2.º Jubal
3.º Nuno Valente

Será atribuído no final da época 
ao jogador que mais se destaque 
nesta categoria

1.º Éber Bessa  6

2.º Guedes  2

3.º Nuno Valente  2

4.º Zequinha    2

CLASSIFICAÇÃO  CITAÇÕES CLASSIFICAÇÃO  GOLOS CLASSIFICAÇÃO  CLASSIFICAÇÃO  CITAÇÕES CLASSIFICAÇÃO  ASSISTÊNCIAS

PRÉMIO REGULARIDADE PRÉMIO MELHOR MARCADOR PRÉMIO DISCIPLINA PRÉMIO REVELAÇÃO PRÉMIO ASSISTÊNCIAS

Empate com o Sporting vale ouro na luta pela permanência

O Vitória FC alcançou ontem frente 
ao Sporting um empate (0-0) que 
pode ser decisivo na luta pela perma-
nência. O resultado no Estádio José 
de Alvalade permite aos sadinos en-
trarem na derradeira jornada da I Liga 
a dependerem apenas de si próprios 
para festejarem a tão desejada conti-
nuidade no escalão principal.

Para que tal se torne realidade sem 
terem de esperar pelos desfechos dos 
adversários directos, os setubalenses 
terão de vencer no domingo, a partir 
das 19:30 horas, na recepção ao Bele-
nenses SAD. A forma como a equipa 
lutou foi um prémio para o espírito 
de sacrifício que os jogadores mos-
traram em campo ao longo da partida 
com os leões.

Nas contas da manutenção, com 
o Aves já despromovido, o Portimo-
nense é agora 17.º (com 30 pontos), o 
Vitória é 16.º (31 pontos) e o Tondela 
15.º (33). Um destes três últimos clu-

NULO EM ALVALADE MANTÉM VITÓRIA FC À TONA NA CLASSIFICAÇÃO

Vietto rematar de fora da área para 
defesa fácil de Makaridze, o Sporting 
só não marcou devido a uma defesa 
do guarda-redes sadino. Depois de 
um primeiro disparo de Acuña que 
obrigou o georgiano a uma defesa 
apertada, Vietto, que surgia para a 
recarga, viu o número 90 dos vitoria-
nos a afastar o perigo de vez.

A equipa que viajou de Setúbal não 
se limitou a defender e visou várias 
vezes a baliza contrária. Primeiro foi 
Zequinha, aos 72, cobrou um livre pa-
ra junto da baliza, mas não surgiu ne-
nhum colega a conseguir desviar. Aos 
83 minutos, também de bola parada, 
Éber Bessa apontou um livre directo 
que foi travado por Luís Maximiano.

Já com Berto em campo (entrou 
aos 66 minutos para o lugar de Man-
silla) e Hachadi (substituiu Éber Bes-
sa aos 90), o Vitória dispôs da der-
radeira oportunidade ́ do encontro, 
aos 90+2. Um mau atraso do guarda-
-redes sportinguista quase permitiu 
que Zequinha chegasse ao golo num 
remate que acabou por ser travado 
por Luís Maximiano, que conseguiu 
emendar o erro cometido.

Após o apito final de Nuno Al-
meida, o Vitória viu confirmada a 
conquista de um ponto precioso, 
que acabou por premiar a estratégia 
montada por Lito Vidigal, bem como 
a união e entrega demonstrada pelos 
seus jogadores. Domingo será o dia 
das grandes decisões na luta pela 
permanência quando os sadinos 
defrontarem no Estádio do Bonfim 
o Belenenses no jogo que coloca um 
ponto final na temporada 2019/20.

acrobático, que saiu ao lado da ba-
liza leonina. Antes do árbitro Nuno 
Almeida apitar para o intervalo, os 
anfitriões ameaçaram num remate 
forte de Nuno Mendes, que embateu 
em Artur Jorge. 

No segundo tempo, a equipa trei-
nada por Rúben Amorim continuou a 
ter mais posse de bola e as melhores 
oportunidades. Esse domínio foi sen-
do travado pela entrega dos jogadores 
sadinos, que viram Coates, aos 47 mi-
nutos, falhar por pouco um cabecea-
mento que saiu ao lado do alvo.

Aos 67, dois minutos depois de 

bes acompanhará os avenses na des-
promoção e, com o nulo alcançado on-
tem, os vitorianos acreditam que a sua 
equipa terá sucesso na 34.ª jornada.

O Sporting entrou em campo com 
o objectivo de carimbar a conquista 
do 3.º lugar depois de o Sp. Braga ter 
perdido (1-0) no dia anterior com o 
Tondela. Nos instantes iniciais, Tia-
go Tomás (01 minuto), Francisco 
Geraldes (8) ameaçaram a baliza de 
Makaridze, que, aos 11, fez a primeira 
(remate de Tiago Tomás) de várias 
intervenções que tornaram-no no 
melhor homem em campo.

Apesar de o Vitória ter feito al-
gumas incursões à baliza de Luís 
Maximiano na primeira meia-hora, 
como exemplificam, os lances prota-
gonizados por Mansilla, aos 14 e 20 
minutos. Mais perigosos foram os 
leões quando, aos 31 minutos, após 
canto de Gonzalo Plata que obrigou 
o guardião georgiano a elevar-se nas 
alturas para segurar a bola.

Aos 39 minutos, os comandados 
de Lito Vidigal responderam por 
intermédio de Éber Bessa. O médio 
brasileiro, depois de recepcionar a 
bola no peito, desferiu um pontapé 

SPORTING
CP

0
VITÓRIA

FC

0

Ricardo Lopes Pereira

LUSA

Equipa de Lito Vidigal 
interrompe série de seis 
derrotas consecutivas
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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

Em 1989, o padre Manuel 
Frango de Sousa (1929-
2000) assinava o opúscu-
lo policopiado “A Lenda de 

Santa Maria da Arrábida”, revelando 
as fontes de tal narrativa.

O essencial da lenda (candidata às 
“7 Maravilhas da Cultura Popular” na 
modalidade “Lendas e Mitos”) con-
ta-se rápido: por 1215, o mercador 
Hildebrant navegava de Inglaterra 
para Lisboa e, próximo do destino, 
uma tempestade atirava o seu bar-
co para a zona da Arrábida; perante 
desastre iminente, o inglês correu ao 
camarote para suplicar protecção a 
uma imagem de Nossa Senhora que 
o acompanhava, reparando que a 
figura desaparecera; desamparada, 
a tripulação rápido se reanimaria ao 
avistar grande clarão sobre a serra, 
tentando seguir nessa direcção; na 
manhã seguinte, os que conseguiram 
chegar a terra procuraram na serra 
o sítio de onde brotara o clarão, aí 
encontrando a imagem desapareci-
da; Hildebrant decidiu ficar naquele 
lugar, construindo uma capela, a Er-
mida da Memória, e iniciando, com 
alguns companheiros, vida eremita.

Na sua investigação, Frango de 
Sousa transcreve vários documen-
tos relacionados com esta lenda, co-
meçando por reproduzir, a partir de 
obra de Frei António da Purificação 
(1638), testemunho de Hildebrant 
quanto à fundação da ermida e à 
obra ali iniciada, datado de Março 
de 1220, acrescentando Frei Antó-
nio ser Hildebrant um religioso ere-
mita, capelão de Bartolomeu, 
viajante fidalgo a bordo. Quase 
um século depois, em 1721, Frei 
António da Piedade dirá que a 
embarcação de Hildebrant teria 
vindo parar a Alportuche, não se 
desviando, no resto da narrativa, 
daquilo que a lenda contava. Até 
aqui, as versões apresentadas 
não eram alheias a oposições en-
tre ordens religiosas (agostinhos 
e franciscanos) que tentavam a 
primazia na ocupação religiosa 
da Arrábida.

Por 1896, Joaquim Rasteiro 
(1834-1898) relacionou a vinda de 
Hildebrant com a fuga de comer-
ciantes de Inglaterra na sequência 
de acontecimentos políticos no 
século XIII; na restante narrativa, 

A Lenda da Arrábida
recontada

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

ao dizer: “Vou contar a santa lenda / 
desta serra. Ouvi, ouvi! / É tão bela 
esta legenda, / que outra igual eu 
nunca vi.” Depois, é a luta do homem 
contra os elementos, buscando a 
salvação, e o encontro do sítio onde 
raiou a “luz branca”, poiso da imagem 
e futuro local de culto.

Uma das razões para o estudo do 
padre Manuel Frango de Sousa foi a 
publicação, em 1988, pelo azeito-
nense Carlos Alberto Ferreira Júnior 
(1906-1997), de “Lenda da Arrábi-
da”, longa narrativa em prosa, que 
não se afasta do essencial da histó-
ria, povoando-a de marcas locais e de 
personagens com profundo sentido 
religioso e tentando explicar o culto 
popular sentido em Azeitão relativa-
mente a Nossa Senhora da Arrábida.

Em 2014, nova versão literária da 
história foi dada a conhecer - “Len-
da de Nossa Senhora da Arrábida”, 
de Sebastião da Gama (1924-1952), 
poema de Janeiro de 1942, inédito 
até ao momento em que a Associa-
ção Cultural Sebastião da Gama o 
divulgou. Contando a aventura de 
Hildebrant, o texto é sobretudo um 
poema de fé, em cujo final o homem 
surge inundado de uma paz interior, 
possível porque nunca lhe faltou a 
confiança num Deus próximo.

A lenda da Arrábida, contada a par-
tir da historiografia religiosa, entrou 
no imaginário popular e na literatura, 
assim se cumprindo a dinâmica que 
anima todas as lendas. 

Rasteiro pincelou a paisagem e os 
sentimentos algo ao gosto românti-
co, mantendo a linha dos aconteci-
mentos. O último relato recolhido por 
Manuel Frango de Sousa reproduz 
o poema de Arronches Junqueiro 
(1868-1940) publicado na obra “Ar-
rábida”, organizada por José Maria 
da Rosa Albino (1874-1941) em 1939 
- com 23 estrofes, o texto anuncia a 
excepcionalidade da história 

Contando a 
aventura de 
Hildebrant, 
o texto é 
sobretudo um 
poema de fé, 
em cujo final o 
homem surge 
inundado de 
uma paz interior
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Bloco Clínico
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€
CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

ANUNCIE NO SEU 
DIÁRIO DA REGIÃO

CÉLIA INÊS CABEDAL PEREIRA   
FALECEU A 18.07.2020

Seus filhos, nora, genro, netos, irmãos 
e restante família agradecem a todos 
os que manifestaram o seu pesar e os 
acompanharam neste momento difícil 

para todos.
Mais informam que será celebrada 
Missa de 7º dia na Igreja de S. José 

(Camarinha), sexta feira dia 24 de Julho, 
pelas 18 horas.

Necrologia Classificados

PUBLICIDADE

MARIA JOSÉ 
CARUJA COELHO

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Maria José Caruja Coelho. A 
família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar 
o funeral ou que, de qualquer outra forma, 
manifestaram as suas condolências.

(1935 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

JOSÉ SILVA
POMBO

MARIA HELENA 
FERNANDES SILVA 

SANTOS

ANA PAULA 
BAPTISTA RÔLO

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de José Silva Pombo. A família vem 
por esta via agradecer a todas as pessoas 
que se dignaram a acompanhar o funeral ou 
que, de qualquer outra forma, manifestaram 
as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Maria Helena Fernandes Silva 
Santos. A família vem por esta via agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o 
falecimento de Ana Paula Baptista Rôlo. 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.

(1939 – 2020)
(1945 – 2020)

(1965 – 2020)
Participação e 
AgradecimentoParticipação e 

Agradecimento

Participação e 
Agradecimento
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