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Estacionamento pago 
a partir de hoje no 
Hospital do Barreiro
Tarifário começa esta quarta-feira a ser cobrado. Capacidade do 
parqueamento aumentada em 400 lugares. Utentes em desacordo p7

Lito Vidigal com um pé 
fora do Vitória. Técnico 
do Benfica B agrada ao 
presidente dos sadinos p14

Paulo Gomes 
ataca mercado 
por treinador 
com Renato 
Paiva na mira Sesimbra

Câmara garante 
limpeza da praia 
do Ribeiro de 
Cavalo p8

SETÚBAL
Museu de Arqueologia 
com mostras de fotografia, 
pintura e brinquedos p4

QTA. DO CONDE 
A Voz do 
Alentejo alerta 
movimento 
associativo p9

BARREIRO 
Ministro acorda 
retirada de 
amianto das 
escolas p3

TRANSTEJO
Concurso de 57 milhões 
para compra de 10 navios 
eléctricos com quatro 
empresas candidatas p3
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Abertura

No meio deste temporal que 
o coronavírus está provo-
cando, em primeiro lugar 
na saúde das pessoas, seja 

pela doença viral propriamente dita 
que mata e deixa mazelas várias, se-
ja pelos resultados psicológicos que 
os confinamentos prolongados têm 
provocado em quase toda a gente mas 
em particular nas pessoas de idade, 
impõem-se outras consequências 
económicas, sociais e políticas.

Na realidade, embora se não vislum-
bre um fim à vista da pandemia por 
esse mundo fora, começa-se a falar 
do que se chama a pós-pandemia. E 
no meio dos destroços económicos 
e sociais que vemos em todos os paí-
ses dos quatro continentes, fazem-se 
sugestões para o que se chama a re-
cuperação. E os governos, e portanto 
os políticos, andam numa azáfama de 
planos, de estudos, de mobilização de 
recursos financeiros, para lançar as ba-
ses da tal pós-pandemia. E entre nós, 
em Portugal, estamos precisamente 
a avaliar planos feitos por técnicos 
credenciados, a avaliar os resultados 
de medidas já tomadas, chamando 
para tal cientistas, epidemiologistas, 
médicos de várias especialidades, 
matemáticos e toda e qualquer pes-
soa que pela sua especialização possa 
dar contributo útil para a reconstru-
ção das nossas sociedades assoladas 
pelo desemprego, pelas falências, 
pelo aumento da pobreza, partindo 
do princípio de que a pandemia nos 
vai dar tréguas em breve ( o que me 
parece algo muito duvidoso que seja 
para breve!).

Ora os políticos, nesta azáfama, 
têm de estabelecer uma base donde 
se pode partir para a tal recuperação. E 
assim essa base começa pela avaliação 
do “estado da nação”, a que assistimos 
na nossa Assembleia da República há 
dias. Estamos portanto entrando nu-
ma fase da vida do nosso país (o que 
acontece por todos os outros) que 

O estado da nação

OPINIÃO

Mário Moura

interessa duma maneira superlativa 
a todos nós – é o nosso futuro e o dos 
nossos filhos, em especial, que está 
em jogo. Por isso todos nós nos de-
vemos interessar por este tema para 
podermos apreciar o contributo dos 
nossos representantes na governa-
ção, que são os nossos deputados e 
os nossos governantes por nós eleitos. 
É a democracia (a palavra significa “o 
poder do povo”) a funcionar. Sempre 
no pressuposto muito duvidoso que o 
tal vírus exótico nos dê folga para que 
se possa reconstruir. e até emendar o 
que estava mal antes da pandemia, 
reconstruira nossa sociedade.

Mas eis que dois dos maiores par-
tidos políticos que representam a 
maioria do povo português, se poem 
de acordo para que o nosso primeiro 
ministro – o chefe do governo – vá dar 
conta dessa importante tarefa – afinal 
o nosso futuro e dos nossos filhos – não 
quinzenalmente (o que é uma chati-
ce!) e passe a faze-lo só de dois em dois 
meses!!!

Alem de ser uma menorização da As-
sembleia e dos seus deputados, é um 
verdadeiro atentado à Democracia- . 
Eu sei que irão prestar contas, confor-
me os assuntos, os vários ministros ou 
secretários de estado, mas a falta do 
verdadeiro condutor da política – o 
Primeiro Ministro – está-se – descul-
pem o plebeísmo – “marimbando” 
para o povo que é quem ,não só paga 
os impostos, como é quem sofre as 
consequências das políticas. E logo nu-
ma circunstância tão especial e grave 
como a que se está atravessando não 
sabemos por quanto tempo. Alem de 
que pela primeira vez na nossa história 
se vão dispor duns milhares de milhões 
de euros que dão ao País a oportuni-
dade de dar um verdadeiro salto em 
frente em muitos temas estruturais. 
É verdadeiramente lamentável e é um 
retrocesso civilizacional no “estado da 
Nação” !! 
Médico

Os “Dias de Verão”, iniciativa que a 
Câmara do Barreiro está a promover 
desde o início deste mês para animar 
a população com uma programação 
recheada de actividades, prossegue 
em Agosto com mais uma Visita ao 
Sapal de Coina, onde os participantes 
podem ficar a conhecer a história e 
diversidade daquela zona ribeirinha.

A acção terá lugar a partir das 9h30 
do próximo dia 1, junto ao parque de 
estacionamento da Mata da Macha-
da, e é organizada pelo Espaço Me-
mória em colaboração com o Centro 
de Educação Ambiental. Entre outros 
eventos, estão ainda previstos circui-
tos ribeirinhos, bem como ateliês de 
marionetas, no jardim do Convento 
da Madre de Deus, na Verderena.

A 8 de Agosto, o Largo do Merca-
do 1º de Maio recebe pelas 21h30, a 
sessão de cinema “Ladrões de Tuta e 
Meia”, realizada por Hugo Diogo, num 
evento que conta com a parceria do 
Cineclube do Barreiro. Já no dia 15, 
a zona dos Fidalguinhos, no Lavra-
dio, e a freguesia de Santo António 
da Charneca, acolhem uma noite de 
animação musical com Nuno Brasão 
e Ruben El Pavori, num evento on-
de ambos os artistas viajam numa 
carrinha pelas várias ruas de ambas 
as localidades, para levar a estas co-
munidades pequenos apontamentos 
musicais.

Para 22 de Agosto, às 11 horas, no 
Parque Catarina Eufémia, está calen-

BARREIRO

Cultura ao ar livre prossegue 
em Agosto com mais eventos

darizada a “Passagem – Performance 
e Instalação”, numa produção do PIA 
– Projectos de Intervenção Artísti-
ca, que conta a história de “quatro 
velhos viajantes que caminham por 
entre um universo de objectos sus-
pensos, onde através das memórias 
do passado, que lhes embrulharam a 
vida, encontram uma nova jornada”, 
contemplada por uma instalação sob 
a forma de “interferências poéticas, 
que exploram no lugar comum o que 
de nele melhor existe, a sua multi-
plicidade de sensações e sentidos, 
tornando-a única pelo meio que a 

DR

Parabéns ao jornal O Setubalen-
se pelo seu 165º Aniversário. É uma 
idade notável no panorama da Co-
municação Social. E tanto mais no-
tável porque cruza e persiste entre 
gerações e múltiplas conjunturas.

O papel da Comunicação Social é 
de inestimável valor. Pelos princípios 
que a regem e pelos seus pressu-
postos de validação, contribui para 
a educação de uma população que 
se pretende informada, sabendo que 
só com mais e melhor informação 
se podem tomar mais e melhores 
decisões.

Parabéns pelo 165.º aniversário

Frederico Rosa

Presidente da Câmara Municipal 
do Barreiro

É, também ela, uma forma de 
escrutínio da democracia e tem um 
papel activo na coesão e integração 
de uma Comunidade ou Região.

Se a existência da Comunicação 
Social é de assinalar, 165 anos de 
vida são de enaltecer. Desde logo, 
pela longevidade. Mas, também, por 
todo o seu percurso e experiência 
adquirida.

Faço votos que se sucedam muito 
anos depois deste.

OPINIÃO

envolve, emergindo-a do esqueci-
mento e da rotina, transformando-a 
num efémero lugar de contempla-
ção”.

Destaque ainda para o “Circuito Ar-
te Urbana”, no dia 29, pelas 17 horas. 
Nas ruas do Barreiro é actualmente 
possível encontrar trabalhos de vá-
rios artistas tais como Another, Kikko, 
Samina, Bordalo II e Vhils. A autarquia 
local desafia agora os amantes deste 
tipo de arte a conhecerem estes tra-
balhos, num evento que terá o Posto 
de Turismo como local de encontro. 
L.G.

Programa cultural inclui, no dia 29 de Agosto, o evento “Circuito Arte Urbana”
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Será também simplificada a 
limpeza e manutenção daquele 
equipamento.
A intervenção financiada pela 
JFSS incidiu sobre o pavimento 
do ginásio, “que se encontrava 
muito danificado, dificultando as 
atividades”.

Ginásio 
da Escola 
das Areias 
requalificado

A Junta de Freguesia de S. 
Sebastião (JFSS) já concluiu a 
empreitada de requalificação 
do ginásio da Escola Básica das 
Areias. Segundo a autarquia, com 
esta intervenção a comunidade 
educativa “vai beneficiar 
de conforto e segurança”. 

REGIÃO

PSP detém 
14 pessoas 
e apreende 
mais de 
5 mil doses 
de heroína

A PSP do Seixal anunciou ontem a 
detenção de 14 pessoas e a apreen-
são de mais de 5 mil doses de diver-
sos tipos de estupefacientes numa 
operação de combate ao tráfico de 
droga efectuada nos concelhos do 
Seixal, Moita e Amadora.

Segundo um comunicado da PSP, 
na operação policial foram realizadas 
20 buscas e apreendidas 445 doses 
individuais de cocaína, 518 de liam-
ba, 1 290 doses de haxixe e 2 960 
de MDMA, um moinho, seis balanças 
de precisão, uma máquina de con-
tagem de notas e 10 600 euros em 
dinheiro.

Foi ainda apreendida uma arma de 
fogo e 10 munições de calibre de 12 
milímetros, além de 110 litros de ga-
sóleo furtado.

De acordo com a PSP, a maioria 
dos detidos já terá sido presente a 
primeiro interrogatório judicial, no 
Tribunal do Seixal, para eventual 
aplicação de medidas de coacção.

Operação decorreu no Seixal, 
Moita e Amadora

TRANSTEJO
Quatro empresas 
aguardam 
resultado do 
concurso para 
aquisição de 10 
navios eléctricos

Os participantes do concurso público 
para a aquisição de dez navios de pro-
pulsão eléctrica que devem integrar a 
nova frota da Transtejo – Transportes 
Tejo, S.A. já são conhecidos. Foram 
seleccionadas as empresas Majestic 
Glow Marine PTE. Ltd, Astilleros Gon-
dan S.A., os Estaleiros Navais de Pe-
niche, S.A. e a Holland Shipyards B.V.

Segue-se a fase de análise das 
propostas do concurso público que 
representa um investimento supe-
rior a 57 milhões de euros e está de 
acordo com a “estratégia nacional 
para a descarbonização”.

A empresa afirma que o projecto 
de renovação da frota da Transtejo, 
cujo concurso público havia sido 
lançado em Janeiro, “constitui uma 
decisão de alcance estratégico para 
toda a Área Metropolitana de Lisboa, 
com impacto positivo no quotidiano 
de cerca de 3 milhões de habitan-
tes”.

Quanto aos novos navios vão ope-
rar nas ligações fluviais de Cacilhas, 
Seixal e Montijo, estando a entrega 
prevista entre 2022 e 2024.

O reforço da frota da Transtejo 
vai “permitir melhorias significati-
vas nos padrões de conforto e segu-
rança oferecidos aos passageiros”, 
avança a empresa em comunicado, 
destacando ainda que “dará um va-
lioso contributo para a redução da 
pegada de carbono e combate ao 
aquecimento global”.

O investimento numa frota de na-
vios ambientalmente sustentável, 
dotada de um sistema de propulsão 
100% elétrico, com consumos ener-
géticos inferiores às dos navios ac-
tuais e sem emissões de Gases com 
Efeito de Estufa. A.M.V.

Estão seleccionadas 
três empresas
internacionais e uma 
nacional, os Estaleiros 
Navais de Peniche

Luís Geirinhas

Ministro da Educação 
presidiu à sessão, 
realizada no Parque da 
Cidade, perante
58 presidentes de 
municípios da AML, 
Alentejo e Algarve

BARREIRO ACOLHE CERIMÓNIA

Assinado acordo de colaboração 
para retirar amianto das escolas

O concelho do Barreiro foi ontem 
anfitrião da cerimónia de assinatu-
ra do Acordo de Colaboração, en-
tre o Governo e 58 municípios das 
regiões da Área Metropolitana de 
Lisboa, Alentejo e Algarve, para a 
remoção de materiais de construção 
com amianto dos edifícios escola-
res. Durante a sessão, que decorreu 
no interior de uma tenda instalada 
no Parque da Cidade, o Ministro da 
Educação, Tiago Brandão Rodrigues, 
destacou que as parcerias ali firma-
das representam “um conjunto de 
cerca de 30 milhões de euros”, de 
um total de 60 milhões alocados a 
estas áreas do território nacional.

“Sabemos que é arrojado, com-

DR

plexo de executar, mas é um passo 
absolutamente decisivo para a erra-
dicação total do amianto das nossas 
escolas”, realçou, numa “oportuni-
dade” que surgiu no âmbito do Pro-
grama Operacional Regional Lisbo@ 
2020. 

O governante sublinhou ainda que 
nesta terceira fase, a medida inclui 
obras "em 255 escolas, de 58 muni-
cípios das regiões de Lisboa e Vale 
do Tejo, Alentejo e Algarve, quatro 
anos depois..."

Por sua vez, Frederico Rosa, pre-
sidente da Câmara do Barreiro, sa-
lientou que “a remoção do amianto 
das nossas escolas é algo que o país 
há muito procurava”, numa medida 
“necessária, estruturada, fundamen-
tal e emblemática”. Neste municí-
pio, o acordo assinado comtempla 
as Escolas Básicas Álvaro Velho, D. 
Luís Mendonça Furtado, Básicas da 
Quinta da Lomba, Quinta Nova da 
Telha e Padre Abílio Mendes, para 
além das Escolas Básicas e Secun-
dárias de Santo António, Augusto 
Cabrita e Casquilhos.

Concursos terão de ser lançados 
até fim de Outubro
Em representação do Ministério da 

Coesão Territorial, esteve também o 
Secretário de Estado do Desenvolvi-
mento Regional, Carlos Miguel, que 
referiu ser necessário “dar melhores 
condições no sentido de habitabili-
dade” aos estabelecimentos de en-
sino e a “todos os que lá trabalham 
para aprender”. 

O membro do Governo sublinhou 
que os concursos em causa terão 
que ser lançados até 31 de Outubro 
“e todos teremos que o fazer o mais 
depressa possível”. 

Uma tarefa que o responsável 
considerou que “não será fácil”, so-
bretudo, porque o valor apontado 
como referência “resulta da consulta 
ao mercado”.

Com a assinatura do acordo, será 
ainda constituída “uma comissão 
de acompanhamento” em cada 
uma das autarquias, composta por 
representantes da Direcção-Geral 
dos Estabelecimentos Escolares, 
municípios e pelos directores dos 
Agrupamentos de Escolas e Escolas 
Não Agrupadas que integram estes 
espaços.

A esta comissão caberá “coorde-
nar a execução da empreitada com 
o desenvolvimento regular das ac-
tividades lectivas”.

Ministro da Educação destacou que as parcerias firmadas representam um investimento de cerca de 30 M€
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Setúbal

Inês Antunes Malta 

Mostras temporárias 
apresentam fotografia 
de Rosa Nunes, 
pintura de Nuno 
David e brinquedos e 
marionetas de Hélder 
Esdras

“EMBODYING THE LANDSCAPE” E “NO CORAÇÃO DO TEATRO” ATÉ OUTUBRO

MAEDS regressa com duas exposições

O Museu de Arqueologia e Etnogra-
fia do Distrito de Setúbal (MAEDS) 
inaugurou, na tarde de sábado, duas 
novas exposições temporárias. “Em-
bodying the landscape”, de Rosa 
Nunes, e “No coração do teatro”, de 
Nuno David e Hélder Esdras, podem 

ser visitadas gratuitamente até 24 
de Outubro.

“Tudo em grande segurança, mas 
não podemos deixar de fazer a nos-
sa actividade cultural. Há que dar 
espaço aos agentes culturais que 
trazem inovação, que nos mostram 
novas realizações que nos permitem 
pensar, reflectir e superar estas ad-
versidades que possam acontecer”, 
começou por dizer Joaquina Soares, 
directora do MAEDS. Ao momento da 
inauguração no exterior, seguiu-se 
a divisão dos presentes em grupos 
entre a Sala Aberta e o outro núcleo 
do museu, respeitando as lotações de 
cada espaço e as devidas distâncias.

“Embodying the landscape”
Para Rui Garcia, presidente da Asso-
ciação de Municípios da Região de 

Setúbal (AMRS), “à necessidade de 
mudar comportamentos e de inten-
sificar a segurança sanitária pública, 

Um incêndio no bairro das Fontainhas causou danos em dois edifícios, 
um devoluto e outro habitado, tendo o morador recebido assistência 
de socorro  no local, sem ferimentos a registar. “Mas, até que sejam 
averiguadas as condições de segurança, devido a possível risco de 
derrocada o morador terá de receber apoio social especializado”, 
esclareceu o Centro Municipal de Operações de Socorro (CMOS) de 
Setúbal, em declarações a O SETUBALENSE. Segundo o Comando do 
Bombeiros Sapadores de Setúbal, também presente no local com seis 
operacionais, “o incêndio deflagrou em dois pisos do edifício devoluto 
e afectou o edifício contíguo, parcialmente habitado, tendo atingido 
em particular a habitação deste homem idoso”.  As causas do incêndio 
ainda não estão apuradas.

FOTOLEGENDA

Incêndio nas 
Fontainhas 
causa danos em 
dois edifícios e 
desaloja idoso

DR

deve juntar-se a ousadia de vencer o 
medo e de continuar o trabalho e a 
fruição culturais”. 

Durante o período de confinamento 
imposto pela pandemia de Covid-19, 
ficaram ocultas “muitas situações de 
injustiça social” e também as mulheres 
“ficaram mais vulneráveis”. Na opinião 
do presidente da AMRS, o trabalho 
“Embodying the landscape”, “embora 
aberto a muitas interpretações, ex-
prime a realidade vivida no feminino, 
contra todas as formas de repressão 
que têm obscurecido esse universo”. 

Para Joaquina Soares, estes 20 
registos de Rosa Nunes, também 
arqueóloga no MAEDS, “são um tra-
balho muito particular, desenvolvi-
do durante o período de isolamento, 
centrado no corpo humano numa du-
pla perspectiva: o que se vê, e é ob-
viamente reconhecível, e o que não 
se vê, e é irreconhecível mas pode ser 
mais importante do que aquilo que 
se vê”. De acordo com a directora 
do MAEDS, “as imagens de dentro 
levam-nos a perceber que, no fundo, 
no aspecto mais essencial, da estru-
tura, da célula, do tecido, do órgão, 
nós somos iguais. Não há razão para 
a diferenciação, para a discriminação, 
que precisamente atingiu alguns pi-
cos muito altos no confinamento, e 
isso é uma chamada de atenção para 
a inviolabilidade do corpo humano 
enquanto expressão de afirmação 
da mulher”.

“No coração do teatro”
Na Sala Aberta do MAEDS marcam 
presença as aguarelas de Nuno David, 

centradas no património edificado li-
gado ao teatro com uma excepção: “a 
fachada do nosso museu, que o autor 
resolveu pintar até por homenagem 
ao sítio onde faz a exposição”, expli-
cou Joaquina Soares. Lá representa-
dos estão ainda o Fórum Luísa Todi 
e o Salão Recreio do Povo, nas suas 
versões originais, e o Cineteatro São 
João em Palmela. 

O autor trabalha com a galeria “So-
brinhos do Senhor Capitão” desde 
2005, com quem tem participado 
em vários projectos, nomeadamente 
a colecção de Teatros Nacionais que 
a Gestão dos Direitos dos Artistas ad-
quiriu e que agora mostra nesta ex-
posição. Nuno David anunciou ainda 
a intenção de publicar este conjunto 
apresentado, e outros trabalhos ainda 
em processo, “em livro, com o resumo 
histórico de cada teatro”.

A estas representações de teatro 
associa-se uma parte da colecção 
de brinquedos de Hélder Esdras, 
que no total soma cerca de 10 mil. 
Dedicado ao coleccionismo desde 
os 16 anos, nasceu no Pinhal Novo e 
foi desde muito cedo para o Montijo, 
onde ainda hoje reside, mas foi numa 
viagem a França que ao visitar uma 
exposição se apaixonou pelo universo 
dos brinquedos, jogos e livros. Inte-
ressa-lhe a relação que temos com os 
brinquedos desde sempre: “já nasce-
mos com os brinquedos, e com eles 
estabelecemos relações. Educamos 
o brinquedo, o brinquedo educa-nos 
a nós”. Neste sentido, apesar de dar 
especial destaque aos brinquedos de 
origem portuguesa, realiza há vários 
anos viagens a várias partes do mun-
do que lhe permitem reunir tão vasto 
espólio.

A directora do MAEDS, e também 
curadora das exposições, elogiou o 
“trabalho notável de recolha de brin-
quedos e de estudo dos contextos de 
uso desses brinquedos” e salientou 
o facto de que o conjunto de mario-
netas e brinquedos do “museu do 
brinquedo” de Hélder Esdras, “com 
suas múltiplas vozes, animaram os 
espaços recriados por Nuno David”.

Sobre esta exposição, Rui Garcia 
destaca “o desafio colocado ao cru-
zar o trabalho de autores de domínios 
tão distintos como artes plásticas e 
antropologia cultural”.

'No coração do teatro' reúne pinturas de Nuno David e marionetas e 
brinquedos da colecção de Hélder Esdras Martins

I.A.M.



lio candidato por Setúbal às 7 Maravilhas 
da Cultura Popular, na modalidade de 
artefactos), análise que jamais fora fei-
ta: “era a primeira vez que radiologistas 
viam colunas vertebrais em bom estado 
e as suas formas espantaram-nos”: os 
descarregadores conservavam o tórax 
com as características observáveis no 
“recém-nascido ou nas crianças ainda 
pequenas, sem as deformações pelas 
posturas que vão assumindo na escola”.

A investigação levou Noëlle Perez-
-Christiaens a conhecer as condições 
de vida desta comunidade (caracteri-
zação da cidade, vida na lota, alimen-
tação, tipologia das casas, distrac-
ções), guiada por Miguel, havendo 
referências a outros companheiros de 
ofício como Ernesto, “Encarnadinho”, 
Eduardo, “No”, “Piguita”, Silvinho e 
“Limpinho”, entre outros. Entrar nes-
tas formas de vida justifica o subtítulo 
escolhido, “pequeno guia para desco-
brir coisas escondidas”, chamando 
a atenção dos visitantes, onde quer 
que eles estejam, para sentirem os 
valores que o óbvio esconde.

O essencial desta obra visa explicar o 
contributo do transporte à cabeça para 
a manutenção da saúde da coluna: “não 
só o pescoço mobiliza a cabeça para su-

portar a carga, mas também todos os 
músculos dorsais, as costas, se ajustam 
em contra-peso, num movimento ágil 
e eficaz”, em que a coluna se estira e o 
tronco se alonga. Nesta acção entra o 
famoso chapéu do descarregador, uten-
sílio “sagrado”, pois, “sem ele, a vida seria 

muito mais complicada”, tornando-se 
“amigo indispensável, que simplifica tu-
do” naquela profissão. Pela descrição 
de Noëlle, sobre a cabeça é usado um 
“lenço”, por cima do qual assenta a “bar-
retina” e, depois, o chapéu (na altura, 
feito de tecidos grossos bem envolvi-
dos em camada de óleo, hoje construí-
do com outros materiais), circular, com 
larga aba de forma tubular, resistente à 
água, aqui se percebendo a sua função 
primeira: proteger o descarregador da 
água que escorre das canastras ou 
das caixas cheias 
de peixe, que, a 
partir do barco, 
transporta à 
cabeça. Poden-
do pesar cerca 
de dois quilos 
quando seco, 
o chapéu atin-
ge seis quilos 
quando mo-
lhado, ajudan-
do a suportar 
cestas que 
rondam os 
trinta quilos. 
Uma segun-
da função 
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PUBLICIDADE

F
oi no início da década de 
1980 que uma francesa 
de Reims e um setubalen-
se dos “Quatro Caminhos” 
se conheceram em Setú-
bal. Pretexto: o ofício dele. 

Passados anos (ela, a caminho do dou-
toramento; ele, “iletrado”), casaram-se 
e viveram entre Setúbal e Paris.

Noëlle Perez-Christiaens (1925-2019) 
e José Miguel da Fonseca (1932-2015) 
são os autores de “Setúbal - ‘Quatro Ca-
minhos’ et le ‘descarregador’ - Petit gui-
de pour découvrir des choses cachées”, 
livro editado pelo Institut Supérieur 
d’Aplomb (Paris, 1987). Noëlle, etnóloga, 
correra diversos países por mor da sua 
investigação - comunidades em que “as 
pessoas transportam à cabeça, porque, 
em geral, não sofrem nem das costas 
nem do pescoço” e, junto do Sado, em 
Setúbal, encontrou a colónia dos “des-
carregadores” de peixe, “homens belos 
como deuses, com uma forma de andar 
altiva e rápida”, “como árvores tranquilas 
apesar da brisa marinha”, “humildes”, 
“simples”. Impressionada, convenceu-
-os a serem radiografados nas suas po-
sições naturais de trabalho (o primeiro 
voluntário foi Miguel), usando o caracte-
rístico chapéu de descarregador (utensí-

O chapéu que 
defende o 

descarregador

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

relaciona-se com o proveito próprio 
do descarregador - o peixe que caia 
da caixa e se mantenha na aba passa a 
pertencer-lhe; por outro lado, é também 
dentro dessas abas que o descarregador 
prepara o peixe para ser cozinhado. 

Noëlle Perez-Christiaens destacou 
o que se pode aprender com os des-
carregadores em termos de posturas 
corporais e, ao chamar Miguel para 
co-autor, homenageou este grupo e 
deu uma prova de gratidão e de amor 
a quem lhe desvendou este universo.

Novo parqueamento do Hospital do Barreiro já está a funcionar p7

Ana Martins Ventura

Um recluso com cerca de 35 anos, 
que se encontra a cumprir 15 anos de 
pena no Estabelecimento Prisional 
de Setúbal, esteve em parte incerta 
durante algumas horas, “tendo-se 
apresentado depois de livre vonta-
de”, confirmou a Associação Portu-
guesa de Apoio ao Recluso (APAR) 
em declarações a O SETUBALENSE.

“Desconhecem-se os motivos da 
fuga, uma vez que o recluso em ques-
tão já cumpriu 11 anos da pena decre-
tada por roubo e está actualmente 
em regime aberto. Aliás faltaria pouco 

FUGA

Recluso apresentou-se de livre 
vontade na prisão de Setúbal

tempo para ficar em liberdade condi-
cional”, explica a APAR.

No regime aberto o recluso estava 
com vigilância descontinuada, “ten-
do-se demonstrado merecedor de 
confiança”. Contudo, no passado sá-
bado, durante o período de trabalho 
que realizava na Quinta da Várzea, um 
dos equipamentos que pertencem ao 
Estabelecimento Prisional de Setúbal, 
ausentou-se sem autorização.

“Naquele local trabalham reclusos 
em fim de pena, condenados por cri-
mes de menor gravidade”, esclarece 
a APAR, referindo que, “agora, este 
homem terá sanções, as quais vão 
custar, possivelmente, mais tempo 
em regime fechado”.

Homem de 35 anos cumpria fim de pena em regime aberto

DR
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Barreiro

Ao longo do encontro, 
foram vários os parceiros 
que elogiaram as medidas 
tomadas pelo município, tendo 
manifestado a “necessidade 
de terem acesso a indicadores 
sociais do concelho”. Natividade 
Coelho, directora do Centro 
Distrital de Segurança Social 
de Setúbal, referiu o “aumento 
do número de desempregados 
de 39% (desde Fevereiro até 
ao momento actual), enquanto 
que em relação ao Rendimento 
Social de Inserção, estão 
registados 2400 beneficiários 
(+3,9% desde Fevereiro até ao 
final de Junho)”.

Ao nível do Programa 
Operacional de Apoio às 
Pessoas Mais Carenciadas, este 
“poderá chegar à distribuição 

de alimentos a cerca de mil 
pessoas durante o próximo 
mês de Agosto”. Dirigindo-
se aos restantes parceiros, 
a responsável disse que o 
concelho “é um território 
preocupante porque os números 
são altos e temos de aprender 
com o trabalho entre todos, 
numa lógica de articulação”.

Carenciados Apoio alimentar 
pode chegar a mil pessoas

Analisadas respostas sociais prestadas 
pelo município durante pandemia

As entidades parceiras do Conselho Lo-
cal de Acção Social do Barreiro (CLASB) 
reuniram-se na quinta-feira, naquele 
que foi o seu 49º encontro, nas instala-
ções da Biblioteca Municipal, para uma 
troca de experiências resultantes das 
várias respostas sociais que tiveram 
lugar no concelho, com “espírito de 
entrega” e “numa conjuntura atípica” 
provocada pela pandemia Covid-19.

Esta reflexão possibilitou aos pre-
sentes fazerem um ponto de situação 
sobre as acções desenvolvidas ou que 
ainda se encontram em curso e os 
desafios para o futuro. O surto epide-
miológico foi um dos pontos centrais 
na ordem de trabalhos. Sara Ferreira, 
vereadora da Câmara do Barreiro que 
tutela as áreas da Intervenção Social, 

Luís Geirinhas

Parceiros fazem ponto 
de situação no concelho 
e analisam desafios 
para o futuro

49º ENCONTRO DO CLASB NA BIBLIOTECA

DR

Igualdade, Saúde e Habitação, salien-
tou que “intervimos em todas as fren-
tes e dedicámos especial atenção aos 
seniores”. A autarca destaca que “ainda 
há carências, por isso deveremos refle-
tir sobre as necessidades e sugestões 
para, assim, resolver e atenuar todos 
os problemas”.

A vereadora recordou as medidas 
implementadas pelo município, tais 
como a isenção do pagamento de 
rendas das casas municipais, entre 
Março e Setembro, assim como as 125 
refeições diárias servidas aos alunos 
dos escalões A e B até ao início do pró-
ximo ano lectivo, bem como a entrega 
de cinco ventiladores ao Centro Hos-
pitalar Barreiro Montijo e a criação das 
linhas de Apoio Social e Psicológico. A 
responsável referiu-se ainda ao apoio 
prestado aos sem abrigo do concelho, 
em articulação com a Segurança Social, 
tendo recordado a distribuição de Equi-
pamentos de Protecção Individual às 
IPSS e a sete lares privados que “pres-
tam apoio domiciliário no Barreiro e 
todas as Unidades de Saúde Familiar, 
à PSP, GNR, Bombeiros e ao CHBM”.

Outra das questões abordadas foi 

Conselho Local de Acção Social do Barreiro partilhou experiências resultantes das várias respostas sociais à Covid-19

o alargamento da data limite de paga-
mento até final de Junho da factura da 
água, referente ao período entre Março 
e Junho (até dia 10), entre outras. Em 
destaque esteve também a bolsa de 
voluntários criada em “tempo recorde, 
com a participação de 120 pessoas que 
deram o seu contributo na costura de 
máscaras”, assim como os projectos 
“Barreiro Educa +”, “Barreiro + Activo” 
e o “#2830vivemcasa”, que decorre-
ram com a colaboração dos técnicos 
das áreas da Educação, Desporto e 
Cultura. Sara Ferreira destacou ainda 
a importância do “Barreiro + Solidá-
rio”, que deverá ser implementado em 
breve, em colaboração com a Casa dos 
Rapazes, em que serão atribuídos bens 
e produtos de primeira necessidade, 
tendo agradecido o empenho de to-
dos os funcionários da autarquia. De 
acordo com o município, no futuro, 
serão também “mantidas as linhas de 
apoio” e serão implementados os “Bal-
cões Idade +”.

Projecto “ReComeçar” para os 
sem abrigo
Paula Encarnação, representante da 
Associação NÓS, apresentou o Pro-
jecto Social de Apartamentos Parti-
lhados para Pessoas em Situação de 
Sem Abrigo – “ReComeçar”, que pre-
vê um conjunto de três apartamentos 
para alojamento temporário, que po-
dem acolher até 11 pessoas, por um 
período que pode ir dos seis meses 
a um ano.

A equipa responsável é constituída 
por um técnico superior na área das 
Ciências Sociais e Humanas e um aju-
dante de acção directa, que farão “um 
trabalho de capacitação, responsabili-
zação, valorização e autonomização” 
destas pessoas. Para Sara Ferreira, 
este projecto “representa um desa-
fio para o concelho, que vem com-
plementar e potenciar a intervenção 
que se prevê realizar”, também com 
a candidatura apresentada pela autar-
quia ao Portugal 2020 – “Inserção de 
Pessoas em Situação de Sem-Abrigo”, 
realizada em parceria com a Coopera-
tiva RUMO, recentemente aprovada, 
e que inclui a criação de um Projecto 
de Housing First.
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De acordo com a autarquia, este 
condicionamento vai prolongar-se 
por um período estimado de 25 dias, 
com a circulação rodoviária a estar 
interdita naquela área do concelho, 
com excepção dos moradores e de 
acordo com o Plano de Desvio de 
Trânsito.

Obras na rede 
de drenagem 
condicionam 
trânsito

A partir do próximo dia 3 de Agosto, 
a Rua da Fronteira estará com 
trânsito condicionado por motivo 
de obras, no âmbito da empreitada 
da Rede de Drenagem Doméstica do 
Bairro da Liberdade, Fonte do Feto 
e Quinta dos Carvalhos, revelou esta 
terça-feira o município barreirense.

Hospital Nossa Senhora do Rosário 
já tem novas regras de parqueamento

Com a conclusão das obras de requali-
ficação do campus do Hospital Nossa 
Senhora do Rosário, realizadas no âm-
bito de um protocolo estabelecido en-
tre o Centro Hospitalar Barreiro Mon-
tijo (CHBM) e o Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais (SUCH), aquele 
estabelecimento de saúde dá início a 
partir desta quarta-feira à gestão da 
zona de estacionamento, que de hoje 
em diante passa a ser pago, depois de 
um investimento que ultrapassou os 
três milhões de euros.

As obras de beneficiação permi-
tiram requalificar as vias de circula-
ção e de estacionamento, tendo sido 
criadas novas áreas de parqueamento 
para viaturas, motociclos e bicicletas 
no interior do recinto. De acordo com 
o CHBM, as obras possibilitaram “do-
tar o parque de infraestrutura para 
carregamento de viaturas eléctricas 
e, ainda, instalar painéis fotovoltaicos 
para produção de energia”. Recorde-
-se que, com esta intervenção, que 
aumenta a lotação daquela zona de 
estacionamento “em cerca de 400 
lugares”, o hospital irá “desocupar os 
passeios para uma circulação pedes-
tre mais segura”, que inclui também 
a colocação de vedação naquele es-
tabelecimento hospitalar.

Durante a operação, realizada por 
uma empresa associada ao Ministério 
da Saúde, foi igualmente possível re-
qualificar o mobiliário urbano, refor-
çar a iluminação existente, bem como 
os espaços ajardinados, onde foram 
plantados cerca de 60 exemplares 
arbóreos, e criadas algumas áreas de 
sombreamento, frente à escadaria de 
entrada da porta principal.

Após os trabalhos, que transfor-
maram a imagem do parqueamento 
do HNSR, estão agora disponíveis um 

Luís Geirinhas

Apesar dos protestos, o 
estacionamento passa a 
ser pago no interior do 
equipamento de saúde

CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO

FOTOS:DR

Pedro Lopes, presidente do Conselho de Administração do CHBM

tração do CHBM, Pedro Lopes, expli-
cou no início do mês de Março, a este 
propósito, que “a circulação interna 
vai manter-se exactamente como es-
tá, havendo vias livres de distribuição 
do trânsito, pelo que a afluência e o 
congestionamento do trânsito destas 
áreas não vão sofrer qualquer tipo de 
intercorrência, porque uma coisa é 
termos cancelas à porta do parque, 
o que iria congestionar a montante, 
o que não é o caso”, disse, garantido 
que “as pessoas continuam a circular 
livremente pelo hospital”.

O responsável afirma que uma das 
preocupações, com a introdução do 
parque de estacionamento pago na-
quele hospital, foi que “os preçários 
praticados fossem abaixo do que se 
pratica na cidade, à semelhança do 
que já acontece em Almada e Setú-
bal”, tendo destacado “as mais-valias 
que esta infraestrutura” trará à po-
pulação.

“Anteriormente vivíamos uma si-
tuação de trânsito caótico e, neste 
momento, vamos prestar um ser-
viço às pessoas, com videovigilân-
cia, numa área iluminada durante o 
dia, sendo reforçada a luz durante 
o período nocturno, altura em que 
tínhamos alguns relatos de furtos ou 
vandalismo de veículos, por tratar-se 
de um espaço muito grande, pelo que 
a qualidade de estacionamento passa 
a ser outra”, frisou.

Recorde-se que no âmbito 
do processo que conduziu ao 
pagamento do estacionamento, 
no início do passado mês de 
Fevereiro, cerca de 100 pessoas 
participaram numa vigília de 
protesto contra a entrada em 
funcionamento do parque pago, 
numa iniciativa organizada pela 
Comissão de Utentes dos Serviços 
Públicos do Barreiro, que reuniu 
vários representantes de outras 
comissões de utentes da região, 

Protesto Comissão de Utentes alertou para falta de alternativas 
pelos moradores”, pelo que não 
fazia sentido avançar com esta 
decisão. 

“Isto não faz sentido, porque 
o Sistema Nacional de Saúde 
fundou-se gratuito e universal, 
e perante esta situação estamos 
a retroceder”, acrescentou 
então Jéssica Pereira. “A 
desinformação é aliada deste 
tipo de medidas e quando as 
pessoas não sabem, também não 
protestam”, destacou.

total de 1277 lugares, sendo 21 deles 
destinados a pessoas portadoras de 
deficiência física. Incluídos estão tam-
bém 15 lugares para estacionamento 
de ambulâncias em serviço, uma zona 
para viaturas de duas rodas (motori-
zados ou não), e a instalação progres-
siva de 41 espaços para carregamento 

de veículos eléctricos.
O hospital realça que o regulamen-

to do estacionamento e o tarifário a 
praticar “estão disponíveis para con-
sulta” pelos utilizadores, na “cabine 
situada junto à entrada exterior” do 
edifício, existindo “condições espe-
ciais em algumas situações”, nomea-

damente, para dadores de sangue, 
cujo valor a cobrar será gratuito nos 
dias de cada dádiva.

“Vivíamos uma situação de 
trânsito caótico”
Em declarações a O SETUBALENSE, o 
presidente do Conselho de Adminis-

junto à entrada do hospital.
Nessa altura, Jéssica 

Pereira, daquela comissão, 
contestou o facto da direcção 
ter afirmado que aquela seria 
“uma realidade irreversível”, 
tendo lembrado que “90% dos 
habitantes desconhecem que 
o parque” passa a ser pago. 
Um dos problemas apontados 
pela comissão prende-se com 
o facto da zona circundante 
encontrar-se “bastante lotada 
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Sesimbra da autarquia para divulgar as 
tradições e a cultura do concelho, 
bem como promover a marca Yes 
Sesimbra. Será o segundo posto 
do género inaugurado num espaço 
de poucas semanas, sucedendo às 
instalações que nasceram junto à 
Praia da Califórnia, na vila. 

Meco ganha 
posto de 
turismo
municipal

A Praia do Moinho de Baixo, mais 
conhecida pelos banhistas como 
Praia do Meco, é palco do novo 
posto de turismo do município. 
Muito procurado durante os 
meses de verão, este local 
recebe centenas de visitantes 
diariamente e é a nova aposta 

PUBLICIDADE

COMBATE À POLUIÇÃO

Autarquia assegura limpeza 
do Ribeiro de Cavalo
Ainda que remota quando comparada 
às mais conhecidas praias de Sesim-
bra, a praia de Ribeiro de Cavalo atrai 
milhares de banhistas todos os anos. 
A dificuldade nos acessos leva a que 
diariamente seja acumulado lixo à en-
trada do areal e na área envolvente, 
o que obrigou o município a agir e a 
avançar com recolhas regulares. 

Embora esta não seja uma com-
petência da Câmara Municipal, que 
não está obrigada a efectuar a lim-
peza daquela praia, a autarquia de-
cidiu que esta é a única solução para 
garantir que quilos de resíduos não 
fiquem depositados no areal e, por 
consequência, terminem a poluir os 
oceanos. Duas vezes por semana, uma 
equipa de recolha desloca-se de barco 
até ao Ribeiro de Cavalo para a retirada 
dos vários sacos de lixo abandonados, 
uma operação que é realizada por uma 
empresa contratada para o efeito.

Este é um problema recorrente 
e agravou-se nos últimos anos, em 
correlação direta com o aumento de 
banhistas. Outrora uma praia quase 
deserta, o Ribeiro de Cavalo ganhou 
notoriedade recentemente graças às 
partilhas nas redes sociais e à divul-
gação em várias revistas de turismo 
e lifestyle. De parte dos banhistas, 
muitos optam por abandonar o lixo 
na praia pois alegam não ter condições 
para o levar até aos caixotes que se si-
tuam no início do trilho principal que 
liga a estrada ao areal. O caminho é de 
difícil acesso e, particularmente junto 
à praia, conta com um desnível acen-

tuado que se apresenta como um de-
safio para grande parte dos milhares 
de visitantes. Existem outros trilhos, 
habitualmente utilizados por pratican-
tes de caminhadas ou trail running, 
cuja dificuldade é ainda mais elevada, 
pelo que a via marítima – inacessível 
a grande parte do público - é a forma 
menos exigente para chegar ao areal.  

Há pouco mais de um mês, no dia 
27 de Junho, a praia e as zonas envol-
ventes foram alvo de uma interven-
ção pela associação Sailors For The 
Sea Portugal, que recolheu cerca de 
300 quilos de lixo. A acção de limpeza, 
noticiada na altura por O SETUBALEN-
SE, contou com a participação de 17 
voluntários e com o apoio da Câmara 
Municipal de Sesimbra. 

Queda de arribas preocupa
Além da poluição, a autarquia está 
também preocupada com o risco cor-
rido pelos banhistas que frequentam 
o Ribeiro de Cavalo. Tratando-se de 
uma praia selvagem e não de uma 
zona balnear, é uma área sujeita à 
queda de arribas, pelo que a Câmara 
Municipal vai reforçar a sinalética de 
aviso no local. Em 2019, a praia fez 
parte do CASCADE19, um exercício 
europeu de protecção civil interati-
vo onde são simulados vários cená-
rios da forma mais realista possível, 
sem recorrer a movimentação real 
de meios de intervenção, mas que 
permite testar múltiplas funções do 
plano de emergência municipal.
M.N.A.

DR

Miguel Nunes Azevedo

REQUALIFICAÇÃO

Cabo Espichel volta a votação

Depois de ter reunido no passado dia 
20, a Assembleia Municipal de Sesim-
bra tem nova reunião extraordinária 
marcada para amanhã. A requalifica-
ção do Cabo Espichel volta à discus-
são e é o primeiro ponto da ordem de 
trabalhos, depois da última votação 
da eventual abertura de concurso 

público ter sido adiada.
Na reunião de dia 20, a Assembleia 

decidiu não ter informações suficien-
tes para “delegar competências no 
Turismo de Portugal (TP) para a dina-
mização e tramitação do respectivo 
procedimento de concurso público”. 
Em causa estava a ausência de uma 
proposta do TP que determinasse 
consequências para um eventual in-
cumprimento de um contrato entre 
o município e a Confraria de Nossa 
Senhora do Cabo Espichel, detento-
ra de uma das alas que a autarquia 
pretende incluir no concurso. Essa si-
tuação terá ficado desbloqueada nos 
últimos dias, pelo que será possível 
conhecer os contornos do acordo 
entre ambas as partes e chegar ao 
desfecho de mais um capítulo num 

Assembleia Municipal 
decide amanhã a 
abertura de concurso 
para a requalificação das 
áreas do Santuário do 
Cabo Espichel

processo com duas décadas. 
Recorde-se que a autarquia adqui-

riu a ala norte ao Estado por 360 mil 
euros em 2016, ficando responsável 
pela requalificação da ala sul, que pos-
teriormente será entregue à Confraria. 
O objectivo do município é que ambas 
integrem o projecto para concurso 
público, com o eventual investidor a 
suportar os custos da renovação e a 
ter direito ao usufruto de metade da 
ala sul.

A ordem de trabalhos conta ainda 
com um segundo ponto, que dita a 
discussão e votação da “contratação 
de empréstimo de longo prazo (oito 
anos) até 1.398.000 euros”. De acordo 
com as normas da DGS, os cidadãos 
que pretendam assistir devem reservar 
lugar junto dos serviços de apoio.

15 
Euros

Não perca, compre já!
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Quinta 
do Conde

A Junta de Freguesia da Quinta do 
Conde adquiriu bens alimentares 
para entregar, através do grupo 
sócio-caritativo “Encontra a 
Esperança”, a famílias necessitadas. 
Nesta iniciativa, a junta decidiu 
privilegiar o comércio local, tendo 
adoptado o Celeiro da Quinta 

Junta de Freguesia 
solidária com famílias 
carenciadas

como parceiro solidário. De acordo 
com Vítor Antunes, presidente da 
freguesia, “as pessoas e a solução 
dos seus problemas são o principal 
objectivo” mas “adquirimos 
também sacos de ração para cães e 
gatos que estão à guarda de pessoas 
e associações”.

PUBLICIDADE

Voz do Alentejo quer debater reflexos do 
confinamento no movimento associativo

Por considerar que o movimento as-
sociativo “é uma alavanca primordial 
no desenvolvimento local nas áreas do 
recreio, desporto e cultura junto das 
populações”, Vítor Paixão, presidente 
do Centro Cultural Social e Recreativo 
A Voz do Alentejo na Quinta do Conde, 
endereçou recentemente uma carta 
aberta a todo o movimento associati-
vo quintacondense. O objectivo passa 
por estabelecer o diálogo entre as as-
sociações locais neste momento de 
pandemia a fim de encontrar soluções, 
tirar o sector do “marasmo” em que 
se encontra e “levar às instâncias as 
nossas preocupações”.

Inês Antunes Malta 

Vítor Paixão sugere 
que colectividades 
quintacondenses se 
unam para enfrentar a 
situação que atravessam 
com a pandemia

CARTA ABERTA CONTRA O MARASMO

I.A.M.

Vítor Paixão 
lança o desafio 
e partilha a 
opinião de que 
movimento 
associativo 
deve reunir e 
conversar

suor da casa, que espero que venha a 
ser um êxito também para dar a co-
nhecer o trabalho que aqui se faz”, 
afirma Vítor Paixão.

Nos planos da associação está ainda 
um mês dedicado ao Alentejo na Quin-
ta do Conde, com grupos, artesanato 
e outras representações da cultura 
alentejana, plano que Vítor Paixão 
viu ficar suspenso devido à pande-
mia de Covid-19. “Neste momento, a 
minha preocupação é o movimento 
associativo em si e a aproximação aos 
sócios desta casa, e depois o resto se 
verá, levando sempre para a frente os 
princípios desta casa”.

Neste sentido de trazer nova vida à 
colectividade mesmo em tempos de 
pandemia, o dirigente de A Voz do 
Alentejo na Quinta do Conde escreveu 
também uma carta aos seus associa-
dos, “para efectuar uma aproximação” 
porque “de um total de cerca de 720 
sócios, existem muitos, sobretudo os 
mais antigos, que estão distantes”. O 
presidente, eleito em Junho deste ano 
mas ligado à casa enquanto coralista 
há vários anos, deixa ainda presente 
que apesar do Covid-19 a associação 
continua a estar activa e a precisar dos 
seus sócios para a sua essência, “que é 
juntar os alentejanos e divulgar a sua 
cultura”.

Cante alentejano é a base  
da associação
A 10 de Fevereiro de 1996 nascia A 
Voz do Alentejo, “pelos mais entu-
siastas representantes da comunida-
de alentejana na Quinta do Conde” 
e em particular do cante alentejano. 
Viria ao longo dos anos a sofrer várias 
transformações, até obter o nome que 
hoje conhecemos: Centro Cultural So-
cial e Recreativo A Voz do Alentejo na 

Quinta do Conde. “Foram-se criando 
dinâmicas que resultaram nesta casa, 
que mantém hoje o cunho da cultura 
alentejana”, refere, adiantando que “o 
primeiro artigo dos nossos estatutos 
diz mesmo que o que visa a existên-
cia da casa é a divulgação, a defesa e 
a valorização da cultura alentejana, a 
aproximação e solidariedade de todos 
os alentejanos, designadamente dos 
que moram na Quinta do Conde”.

O Grupo Coral A Voz do Alentejo é, 
nas palavras do actual presidente da 
colectividade, “a raíz fundamental, a 
base, o pilar”. Acaba de editar um DVD, 
“gravado nas nossas instalações, com 

A primeira pedra do edifício 
sede foi lançada em 2008, tendo 
sido a obra inaugurada em 2010. 
Até Março deste ano, nas suas 
instalações realizavam-se aulas 
de karaté e de yoga, bailes, 
oficinas de música tradicional, 

Pratica desportiva e rádio 
ensaios do rancho folclórico, 
entre outras actividades. Na 
sede da colectividade é também 
prestado apoio a outros grupos 
locais e é a partir de lá que são 
realizadas as emissões da Rádio 
da Quinta do Conde.

A O SETUBALENSE, o dirigente ex-
plica que “ao ver outras entidades a 
movimentar-se e a criar dinâmicas de 
adaptação à conjuntura que vivemos, 
não sinto que o mesmo esteja a acon-
tecer no movimento associativo e por 
isso mesmo surge este meu repto pa-
ra que possamos conversar todos”. A 
ideia de Vítor Paixão pretende tornar o 
sector “mais coeso e unido na pesqui-
sa de soluções para este problema”, 
uma vez que “sem faltar ao respeito às 
regras que nos foram colocadas, po-
demos lutar, fazer algo para contornar 
os reflexos que o confinamento tem 
no movimento associativo”.
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Quinta do Conde

Começou para dar 
resposta a uma situação 
familiar, agora o lar 
na Quinta do Conde 
comemora 25 anos

PUBLIREPORTAGEM

Lar Familiar dá resposta 
especializada a demências 
e doenças neurológicas

O Lar Familiar da Quinta do Conde 
nasce precisamente para dar respos-
ta a uma situação familiar. “No início 
dos anos 90, surgiu a necessidade de 
cuidar permanentemente dos meus 
avós maternos”, começa por contar 
Leonel Palma, gerontólogo e respon-
sável pelo lar quintacondense. “De-
pois de alternarmos a estadia entre as 
nossas casas, sugeri que encontrásse-
mos um espaço onde pudessem ficar, 
onde estaríamos com eles durante o 
dia e à noite, contrataríamos os ser-
viços de alguém que lhes pudesse 
prestar os cuidados necessários”, 
continua.

É este o ponto de partida para a 
história deste lar que sopra este ano 
as suas 25 velas. Aos avós de Leonel 
seguiu-se uma tia e não demorou 
muito a que o passa-a-palavra come-
çasse a surtir o seu efeito e o espaço 
começasse a ter procura. 

“Fomos aumentando o número de 
camas e em 1995 já estávamos a fun-
cionar como lar. Em 2000, tivemos 

As instalações têm actualmente capacidade para 23 pessoas 

DR

de nos adaptar às condições da Segu-
rança Social, em 2001 concorremos 
ao Programa de Apoio à Iniciativa Pri-
vada Social e no ano seguinte come-
çámos as obras do lar de acordo com 
o despacho normativo que estabele-
ce as normas reguladoras das condi-
ções de instalação e funcionamento 
dos lares para idosos”, recorda. 

Ao longo do tempo, Leonel de-
senvolveu formação académica em 
Psicopedagogia Curativa, Acção Ge-
rontológica e Engenharia Social, Psi-
copatologia Clínica e Experimental, 
Psicogerontologia e, mais recente-
mente, em Enfermagem. 

“Tenho vindo a fazer formação 
de forma contínua, empenhado em 
melhorar e adaptar, de uma forma 
cada vez mais funcional, os cuida-
dos a prestar aos nossos residentes, 
à nossa população”, explica. “Todas 
as formações que realizei até ao mo-
mento e os conhecimentos e apren-
dizagens que delas retirei permitem 
ter um outro olhar, mais clínico, e per-
ceber de forma mais rápida e eficaz as 
situações que ocorrem com os nossos 
residentes”, adianta.

Entre licenciaturas e pós-gradua-
ções, em território nacional e até 
além-fronteiras, as formações que o 
responsável do lar tem vindo a de-
senvolver deram-lhe, assim, o savoir-

-faire necessário à implementação 
de algumas valências no lar, entre 
as quais a particularidade de acolher 
muito mais população com quadro 
demencial. “80% da nossa população 
apresenta um quadro de demência”, 
refere. Para além da capacitação de 
acolher pessoas com todo o tipo de 
demências e doenças neurológicas, 
Leonel diz que o Lar Familiar caminha 
agora “para a especialização da pres-
tação de cuidados para esse tipo de 
população”.

As instalações têm actualmente ca-
pacidade para 23 pessoas e nelas tra-
balha uma equipa composta por nove 
especialistas na área, sem contar com 
a equipa clínica e com a equipa de 
animação sociocultural, cujas activi-
dades se encontram neste momento 
interrompidas devido à pandemia de 
Covid-19. “Na Quinta do Conde, na 
freguesia de Fernão Ferro e em Coi-
na, não existe nenhum lar idêntico”, 
afirma Leonel Palma, garantindo que 
“o Lar Familiar foi feito de raiz, pensa-
do para os seus residentes poderem 
circular à vontade e terem reunidas 
todas as condições necessárias ao seu 
bem-estar. No nosso espaço não há 
nenhuma barreira arquitectónica, 
nem na área de lazer envolvente ao 
edifício principal, da qual também 
podem desfrutar”.

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 
renovados. 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 profissional – 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 
deceções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profis-
sional – 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 com-
preender 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
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

Horário 2ª a 6ª-feira: 08.00/12.30 - 14/18.00h
Sábado: 09.00/12.00h

Rua Jorge de Sousa, 8 | 2900-428 Setúbal
www.precilab.pt | tel. 265 529 400/1

telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408

Bloco ClínicoClassificados

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

Precisa-se de empregada/o 
escritório com conhecimentos

de contabilidade e 
informatica na óptica do utilizador

Resposta ao anúncio:
posturacoragem@gmail.com ANUNCIE NO SEU 

DIÁRIO DA REGIÃO

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

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

CONSTANÇA
SILVA CLEMENTE 

GOMES

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

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

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

(1939 – 2020)
(1945 – 2020)(1935 – 2020)

Participação e 
AgradecimentoParticipação e 

Agradecimento
Participação e 
Agradecimento

          Precisa-se
Empregado/a de mesa

para Restaurante
na Prais em Setúbal

tlm 969 272 368
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Região

PROTESTO
Enfermeiros 
exigem abertura 
da progressão 
de carreiras 

Cerca de 20 enfermeiros protestaram 
ontem, durante a manhã, frente ao 
Hospital Garcia de Orta, em Almada, 
exigindo o “descongelamento das 
progressões” de carreiras e a revisão 
da atribuição de pontos, informou 
fonte sindical.

O protesto teve como principal mo-
tivo “a não concretização do descon-
gelamento das progressões” de car-
reiras, que “já é devida desde 2018”, 
disse à Lusa a dirigente do Sindicato 
dos Enfermeiros Portugueses (SEP) 
Zoraima Cruz Prado.

“Temos colegas que não tiveram 
qualquer atribuição de pontos e, 
por outro lado, temos colegas até 
25 anos de trabalho que, como não 
lhes contam o tempo todo que de-
veriam contabilizar, permanecem na 
primeira posição da tabela, ou seja, 
iam ganhar exactamente a mesma 
coisa”, explicou. Segundo a respon-
sável, o SEP reuniu-se recentemen-
te com a administração do Hospital 
Garcia de Orta, que ficou de “rever 
a atribuição de pontos”, mas até ao 
momento “não aconteceu”.

Na visão de Zoraima Cruz Prado, o 
movimento “correu bastante bem”, 
com uma adesão de cerca de 20 
profissionais, que representaram 
os enfermeiros da instituição e que 
“cumpriram o distanciamento social”, 
devido à pandemia da Covid-19.

O SEU 
ESTABELECIMENTO

ESTÁ ABERTO

ANÚNCIE AQUI
265 520 716

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

PUBLICIDADE

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 

QUINTA DO CONDE 
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Restaurante - (Gerência de Amália Justo)

Encerra às 3ª feiras

Humberto Lameiras

Área Metropolitana de 
Lisboa quer acautelar 
soluções de transportes 
no início do ano 
lectivo 

SOLUÇÕES DE MOBILIDADE

Comissão metropolitana 
reúne hoje com autoridades 
de transportes e comunidades  

Carlos Humberto de Carvalho, pri-
meiro-secretário da Área Metropo-
litana de Lisboa, vai reunir hoje, por 
videoconferência, com as autorida-
des de transportes e as comunidades 
intermunicipais, para partilharem ex-
periências, expectativas e preocupa-
ções centradas nos concursos para 
a contratualização de transporte 
rodoviário.

A reunião, marcada para as 10h00, 
vai ainda a bordar a oferta de serviço 
de transportes públicos a partir do 
início do próximo ano escolar. 

Para a comissão da Área Metro-
politana de Lisboa, é fundamental 
“garantir soluções de transportes 
eficientes e seguras às populações, 
num quadro de acrescidas dificulda-

A comissão metropolitana defende soluções de transportes eficientes e seguras 

TEFAN IANCU

transportes e da mobilidade”, refere 
comunicado deste organismo que 
congrega 18 municípios metropoli-
tanos, entre eles Alcochete, Almada, 
Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, 
Seixal, Sesimbra e Setúbal.

A abertura da reunião será feita 
pelo presidente da Autoridade da 
Mobilidade e dos Transportes, João 
Carvalho, e o encerramento terá a 
intervenção do secretário de Estado 
da Mobilidade, Eduardo Pinheiro.

des”, dentro deste território.
“O contexto pandémico em que 

estamos imersos veio acrescentar 
novas e complexas exigências na 
organização, financiamento e ges-
tão dos recursos no âmbito dos 



necessidades em saúde. A redução 
das desigualdades em saúde é um 
dos objetivos do SNS, esta travagem 
a fundo sem plano de recuperação à 
vista precisa de ser invertida.

Estes números avassaladores são 
uma bomba relógio na saúde da po-
pulação do distrito de Setúbal. O Blo-
co em várias ocasiões tem chamado 
a atenção para este problema. Não 
nos limitamos a alertar, propusemos 
soluções válidas pela saúde de todos. 

Porque ninguém pode ficar para trás 
em tempos de pandemia, o distrito 
de Setúbal precisa da construção 
urgente do novo Hospital do Seixal, 
já aprovada no Parlamento por pro-
posta do Bloco; da reorganização 
hospitalar para permitir o recomeço 
da atividade programada e um pro-
grama específico para recuperar tudo 
o que não foi efetuado. Além disso, 
é indispensável integrar os 8400 
profissionais da Saúde já previstos 

no âmbito do OE2020.
A pandemia mostrou que se não 

contarmos com serviços públicos 
robustos, estamos mais vulneráveis 
a todos os males. Isto vale para a pan-
demia e para qualquer crise económi-
ca. O reforço do SNS é prioridade e o 
verão, antes da próxima campanha da 
gripe é a altura ideal para trabalhar e 
corrigir esta situação. Já vamos tarde, 
mas ainda é possível.

A Câmara Municipal de Alcácer vai 
reforçar o apoio no transporte de 
géneros alimentares, que vêm do 
Banco Alimentar de Vila Nova de Santo 
André para as instituições particulares 
de solidariedade social do concelho.
Este serviço já vinha a ser prestado 
pela autarquia, mas passa agora a 

realizar-se duas vezes por mês e 
abrange a Associação Unitária de 
Reformados Pensionistas Idosos 
do Concelho de Alcácer, o Centro 
Comunitário dos Bairros de São João 
e Olival Queimado, o Centro Social 
de Santa Susana e o Centro Social e 
Paroquial da Comporta.
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Alcácer reforça 
apoio ao 
transporte 
de bens 
alimentares

PUBLICIDADE

A resposta à pandemia de CO-
VID-19 colocou-nos perante 
um desafio sem preceden-
tes, em todas as dimensões 

das nossas vidas. O SNS reorganizou-
-se, a economia entrou em suspensão 
e os cidadãos responderam com o es-
forço do confinamento, com o lema 
“vamos achatar a curva”. Evitamos 
o colapso e a tragédia italiana ou es-
panhola.

Essa primeira resposta sanitária 
permitiu-nos aguentar o primeiro em-
bate, mas o que se lhe seguiu levanta 
desafios ainda mais exigentes. Um 
deles é lidar com os efeitos indiretos 
na saúde causados pela pandemia. 
Segundo declarações recentes da 
ministra da saúde, com a suspensão 
da atividade programada ficaram 
por realizar 902 mil consultas e 85 
mil cirurgias. 

O distrito de Setúbal sempre foi uma 
região carenciada no acesso à saúde. 
Conjuga uma insuficiência crónica com 
necessidades não satisfeitas e enor-
mes desigualdades em saúde. Vive-
mos num distrito onde a cobertura 
por médicos e enfermeiros de família 
está muito longe do necessário, não 
apenas nas zonas urbanas mais den-
sas como no ACES Almada/Seixal, mas 
também em freguesias com grande 
crescimento populacional, como a 
Quinta do Conde, ou municípios me-
nos densos, como a Moita. O acesso 
aos cuidados de saúde em contexto de 
urgência retrocedeu à década de 80 
do século passado, como demonstra o 
encerramento noturno das urgências 
pediátricas e obstétricas do Hospital 
Garcia d’Orta. 

É neste contexto que a suspensão 
da atividade programada penaliza de 

O SNS tem de ser o 
nosso amor de verão

OPINIÃO

Joana Mortágua
Mário André Macedo

Deputada e Enfermeiro

forma assimétrica a população do 
distrito. Em maio do ano passado, os 
hospitais da península de Setúbal ti-
nham realizado 13639 cirurgias, este 
ano foram realizadas menos quatro 
mil cirurgias, uma drástica redução 
perto dos 33%. Esta situação terá ten-
dência a agravar nos próximos meses 
porque estão a ser inscritas para ativi-
dade cirúrgica programada cada vez 
menos pessoas. Dito de outra forma, 
os hospitais da região estão a operar 
menos, mas a entrada de pessoas em 
lista de espera é quase nula.

A nível de consultas de especialida-
des, tipicamente uma das dimensões 
mais frágeis do nosso SNS, assistimos 
igualmente a uma acentuada quebra 
da produção hospitalar. No ano pas-
sado, estão registados 313.852 episó-
dios de consulta de especialidade em 
contexto hospitalar. Este ano, foram 
realizadas apenas 258.828 consultas, 
uma preocupante diminuição de 60 
mil consultas.

Este impacto estendeu-se às ativi-
dades de prevenção e promoção da 
saúde. Foram administradas menos 
quatro mil vacinas este ano em relação 
ao período homólogo do ano passado. 
Foram emitidos menos 206 mil pedi-
dos de análises laboratoriais, menos 
40 mil pedidos de exames de cardiolo-
gia e 10 mil pedidos de anatomia pato-
lógica, responsável pela identificação 
– entre outras coisas – de patologias do 
foro oncológico.

A equidade em saúde é das primei-
ras vítimas da falta de investimento 
em saúde. Mas os seus efeitos sen-
tem-se mais naqueles já de si mais 
carenciados, com mais necessidades 
e com menos meios para procurar for-
mas alternativas de satisfazer as suas 
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Desporto Neste sentido, o clube convida 
todos os jovens e encarregados de 
educação a conhecerem o projecto 
e experimentarem os treinos de 
forma totalmente gratuita com 
todas as medidas de segurança 
e recomendações indicadas pela 
DGS. Apesar da pandemia que 

AD Quinta do 
Conde convida 
jovens a praticar 
futebol

A Associação para o 
Desenvolvimento da Quinta do 
Conde está com um novo projecto, 
totalmente inovador, com nova 
estrutura no futebol de formação, 
coordenação e treinadores com 
uma vasta experiência em grandes 
clubes nacionais e internacionais.

Ricardo Lopes Pereira

Continuidade de Lito 
Vidigal é uma incógnita. 
Renato Paiva é hipótese

DECISÃO CONHECIDA NOS PRÓXIMOS DIAS

Presidente do Vitória centra 
atenções no dossier treinador

Assegurada a continuidade do Vitória 
FC na I Liga em 2020/21, as atenções 
do universo sadino viram-se agora 
para a escolha do homem que vai 
assumir o leme da equipa na próxima 
temporada. Numa altura em que não 
é certa a continuidade de Lito Vidigal 
no cargo, o nome de Renato Paiva, 
treinador do Benfica B, volta a ganhar 
força, uma vez que o técnico nunca 
deixou de estar entre as preferências 
do presidente Paulo Gomes.

Apesar de o dirigente ter elogiado 
Lito Vidigal logo após o triunfo de do-
mingo, por 2-0, sobre o Belenenses 
SAD, que garantiu a permanência, o 
dirigente não confirmou a continui-
dade do técnico que comandou os 
sadinos na recta final do campeonato. 
“Lito foi uma aposta certa. Veio por 
quatro jogos, não sabemos o que vai 
acontecer na próxima temporada”, 
disse à Sport TV.

Nesse mesmo dia, já na sala de 
imprensa, o treinador também op-
tou por não esclarecer o seu futuro. 
“No meio disto tudo vamos falar dis-
so? Não é altura de falar nisso, nem 
convém. Foi uma época difícil, muito 
dura, agora há que desfrutar este mo-
mento”, disse na altura, adiando o as-
sunto para os próximos dias, quando 
houver uma reunião decisiva entre o 
presidente e o treinador.

É neste cenário de indefinição 
que o nome de Renato Paiva volta a 
estar em cima da mesa para liderar 
a equipa técnica vitoriana. De resto, 
entre todas as vezes que o clube mu-
dou de treinador e Meyong assumiu 
o cargo interinamente nas fases de 
transição, o técnico do Benfica B foi 
sempre apontado como um desejo 
das direcções lideradas por Vítor Hu-

Paulo Gomes mostrou, anteriormente, interesse por Renato Paiva 

DR

o espanhol Julio Velázquez como 
homem do leme. Recordamos em 
seguida o que O SETUBALENSE es-
creveu sobre o tema na edição de 30 
de Outubro de 2019, lembrando que 
o facto de Paulo Gomes ser agora o 
líder máximo do clube ter a última 
palavra sobre quem deve eleger pa-
ra o cargo.

Em entrevista concedida à Tribuna 
Expresso, em 26 de Agosto de 2018, 
Renato Paiva não escondeu a admi-
ração que sente pelo Vitória FC. “Se-
túbal é uma cidade, que tem um rio 
maravilhoso, restaurantes de peixe 
fantásticos, praias extraordinárias e 
um clube que se chama Vitória Fute-
bol Clube. [pausa] Eh pá... Cheguei 
a Setúbal em 1982, com 12 anos (…) 

Posso dizer que é um sonho e um ob-
jectivo treinar o Vitória, porque é um 
clube onde fui atleta e foi o clube que 
me abriu a porta para o treino (…) O 
Vitória é um clube com uma história 
enorme e tem uma coisa com que me 
identifico bastante: tem uma massa 
adepta que se ganhas mas não jogas 
como eles gostam não tens muita 
sorte em Setúbal”, disse.

E acrescentou na altura: “Ou seja, o 
adepto do Vitória quer que a equipa 
jogue, não se contenta só em ganhar. 
Eu percebo: quem teve Jacinto João, 
quem teve Jaime Graça, Tomé, sei 
lá, tantos jogadores de qualidade... 
Quem teve isto habituou-se a ter 
qualidade. Eu assisti a um Vitória 4, 
FC Porto 4. 4-4 e não era hóquei em 
patins, era futebol, e aquelas ban-
cadas... o Malcolm Allison treinou o 
Vitória num dos anos de futebol mais 
fantástico do clube, futebol espec-
tacular mesmo. O adepto do Vitória 
identifica-se com o jogo de qualidade 
e isso tem muito a ver com a forma 
como eu vejo o jogo. Portanto, sem 
me querer estar a oferecer, obvia-
mente [risos], é um casamento que 
poderá dar certo”, disse em Agosto 
de 2018.

Caso se concretize a contratação 
de Renato Paiva não seria a primeira 
vez que trabalharia no Bonfim. “O pri-
meiro estágio que fiz foi com o Carlos 
Carvalhal, no Vitória, porque moro 
em Setúbal e o Vitória estava na 2ª 
Liga naquela altura [2003/04]. Fiquei 
o ano inteiro a ver treinos e jogos. Foi 
há 16 anos. Já estava a treinar no fut-
sal do Vitória, como adjunto, depois 
de deixar de jogar, e comecei logo ali 
a meter a mão na massa. Fiz os trei-
nos todos e o Carvalhal até brincava a 
dizer que eu era mais pontual do que 
alguns jogadores [risos]. Estava eu no 
banco de suplentes, a ver o treino, e o 
director desportivo ao meu lado era 
o Quinito, portanto vê bem a riqueza 
daquelas manhãs. A partir daí, muita 
coisa começou a fazer sentido para 
mim”, disse, lembrando que ingres-
sou no Benfica no ano do Trapattoni 
[2004/05], estando desde então 
ligado às águias.

go Valente, até Janeiro de 2020, e de 
Paulo Gomes daí para cá.

O líder dos vitorianos considera 
que a capacidade do timoneiro, de 50 
anos, que há mais de década e meia 
trabalha com escalões de formação 
representaria uma mais-valia na po-
lítica de aposta em jovens talentos. 
Apesar de ter a ambição de se estrear 
na I Liga, os dois anos de contrato que 
Renato Paiva tem com as águias não 
são menosprezados pelo treinador, 
que só equaciona iniciar um novo 
ciclo num projeto estável. 

Mesmo na altura em que Paulo Go-
mes era vice-presidente da direcção, 
o nome de Renato Paiva já estava en-
tre as preferências do ‘vice’ de Vítor 
Hugo Valente, dirigente que elegeu 

NOVA ÉPOCA
Desportivo Fabril 
apresentou mais 
quatro reforços 

Nos últimos dias o Grupo Desportivo 
Fabril apresentou mais quatro joga-
dores para a equipa principal de fu-
tebol que se prepara para participar 
em mais uma edição do Campeonato 
de Portugal.

Os últimos a chegar foram Martim 
Mira (ex-Comércio Indústria), João 
Araújo (ex-Atlético),Diogo Palma 
(ex-Barreirense) e João do Carmo 
(ex-Charneca de Caparica) que se 
juntaram aos 12 que também já ha-
viam colocado o preto no branco.

Todos eles chegam dos campeo-
natos distritais, o médio Martim 
Mira, de 21 anos, do Comércio In-
dústria, depois de ter passado pelo 
Palmelense, V. Setúbal, Almada e 
Barreirense.

João Araújo, médio ofensivo de 
22 anos, nasceu no Brasil mas tem 
dupla nacionalidade. No Brasil repre-
sentou o Internacional e o Fragata 
nas camadas jovens e em Portugal 
jogou no Oliveira do Bairro, Sacave-
nense e Atlético.

Diogo Palma, médio de 20 anos, 
está de regresso ao Fabril onde jo-
gou na época de 2015/16, na equipa 
de Juvenis. Representou também 
o Amora, Cova da Piedade e Barrei-
rense na época passada, onde foi 
orientado pelo treinador da equipa 
do Lavradio, João Miguel Parreira.

João do Carmo, médio de 30 anos, 
que começou a jogar no Ginásio de 
Corroios e passou depois pelo Ben-
fica, Est. Amadora, C. Piedade, Pes-
cadores, Almada, Alfarim e Charneca 
de Caparica.

Entretanto, resolvida está tam-
bém a questão da equipa técnica 
dos juniores que irá disputar o 
Campeonato Distrital da 1.ª Divisão. 
Humberto Santos, de 39 anos, que 
na última temporada havia sido ob-
servador e analista da equipa sénior 
foi o treinador escolhido para líder 
do grupo que inclui como treinado-
res adjuntos Ricardo Rebelo e Pape 
Sougou, que passou por clubes co-
mo o Vitória FC, Olympique de Mar-
selha e Sheffield Wednesday, entre 
outros. João Silva será o treinador 
de guarda-redes.

José Pina
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afectou o mundo a nível global a 
ADQC não pára e está em sintonia 
com todas as recomendações e 
medidas para voltar aos treinos 
assim que possível. As inscrições 
encontram-se abertas para jovens 
nascidos no ano de 2009, que irão 
integrar o escalão de Infantis “B”.

O Grupo Desportivo de Sesimbra, 
que na próxima temporada vai estar 
envolvido em três frentes desporti-
vas, primeira eliminatória da Taça de 
Portugal, Campeonato Distrital da 1.ª 
Divisão e Taça AF Setúbal, já tem o 
seu plantel praticamente definido.

Do grupo de 22 jogadores fazem 
parte 17 que transitam da época pas-
sada aos quais se junta um júnior pro-
movido Ricardo Sebastião, e quatro 
reforços: Miguel Correia e Daniel Lou-
renço, ambos ex-Barreirense, Fred 
Correia (ex-Alcochetense) e Frederico 
Carvalho “Fredy”, que representava a 
equipa de futsal do União da Quinta 
do Conde.

Miguel Correia é avançado, tem 31 
anos e está de regresso a Sesimbra, 
clube que representou entre 2013 e 
2016. Formado no Barreirense, jogou 
também no 1.º de Maio Sarilhense. 

Daniel Lourenço é também avan-
çado (extremo), tem 27 anos e é tam-
bém um produto do Futebol Clube 
Barreirense onde alinhou sempre à 
excepção de três épocas em que re-
presentou o Banheirense. 

Fred Correia tem 24 anos, é defesa 
mas pode também ser utilizado como 
extremo, chega do Alcochetense mas 
antes havia passado pelo Barreirense, 
Cova da Piedade e Vitória de Setúbal. 

O plantel, colocado à disposição de 
Pedro Amora (treinador principal) e 
Pedro Macedo (adjunto) tem uma 
média de idades de 28,93 anos e 1, 
78m de altura:

 Guarda-redes: Sérgio Mata, Diogo 

EM TRÊS FRENTE DESPORTIVAS

GD Sesimbra mantém 
estrutura da época passada 

Ribeiro
Defesas: Tiago Neto, Pedro Ful-

gêncio, Pedro Gonçalves, Sandro 
Neves, Nelson Mota, Fred Correia 
(ex-Alcochetense)

Médios: Ricardo Sebastião (ex-jú-
nior), Pedro Gomes, Joel Carvalho, 
Bruno Casaca, Nuno Borges, Bala, 
Bernardo Paulo, Diogo Formiga, 
Frederico Carvalho (ex-U. Quinta do 
Conde)

Avançados: Bernardo Mata, Nuno 
Moreira, Miguel Correia (ex-Barrei-
rense), Daniel Lourenço (ex-Barrei-
rense), Gonçalo Quinta-Feira.

Entretanto, será de referir que 
“os amigos do alheio” continuam a 
vandalizar as instalações do clube. 
Depois do assalto ao Estádio Vila 
Amália agora foi a vez de causarem 
prejuízos no Complexo Desportivo 
da Maçã, onde danificaram os bancos 
de suplentes.  J.P.

Pedro Amora 
continua como 
treinador 
principal

BARREIRENSE
Chegaram três norte-americanos 
para atacar o campeonato 
Do Barreirense chegam as primeiras 
novidades no que respeita à sua equi-
pa de basquetebol que na próxima 
temporada vai voltar a competir na 
Liga Portuguesa.

Os alvi-rubros garantiram a con-
tratação dos norte-americanos Tony 
Lewis, Richaud Gittens, Dakota Quinn 
e do português Miguel Correia, um 
jovem de 19 anos que alinhava na 
equipa “B” do FC Porto. 

Tony Lewis, poste, 2,08 metros de 

altura, e Richaud Gittens, base, de 24 
anos, 1,93m de altura, chegam direc-
tamente das universidades de Corpus 
Christi Islanders e Seattle Redhawks, 
respectivamente. 

Dakota Quinn, poste, 2.06m de 
altura, terminou o percurso univer-
sitário em 2017/18 mas não competiu 
nas duas últimas temporadas. Depois 
de ter representado o Kentucky Wes-
leyan Panthers, este é o seu primeiro 
contrato profissional.  J.P.

EDITAL 

MARIA DAS DORES MARQUES BANHEIRO MEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DO CONCELHO DE SETÚBAL: -----------------------------------------------------------------------------------------
--- FAZ PÚBLICO QUE, o Município de Setúbal levará a efeito, no dia 26 de agosto de 2020, pelas 11,00 horas, 
na Sala de Sessões do edifício da Câmara Municipal, nos Paços do Município, sito em Praça de Bocage, perante a 
Comissão designada para o efeito, a HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE UM PRÉDIO URBANO, SITOS 
EM RUA GUILHERME GOMES FERNANDES, N.º 3, DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL.------------
--- Todos os elementos respeitantes a este processo estão disponíveis para consulta pública, na página oficial da Câmara 
Municipal de Setúbal, em www.mun-setubal.pt ou, em alternativa, junto do Serviço de Gestão Patrimonial, instalado 
no edifício dos Paços do Município, em Praça de Bocage, Setúbal, dentro do horário das 9h30 às 16h30.-----------------
--- Que a comissão encarregue de promover e conduzir a presente hasta pública seja composta pelos seguintes 
elementos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Membros efetivos: Presidente – Paulo Hortênsio; 1.º Vogal efetivo – Joaquim Branco; 2.º Vogal efetivo 
– Helena Moreira; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Membros suplentes: Vogais – Clemente Rodrigues e Vânia Raminhos; --------------------------------------------
--- Os membros suplentes da comissão substituirão, nas faltas e impedimentos, os membros efetivos, sendo 
que o presidente será substituído pelo 1.º vogal efetivo; ------------------------------------------------------------------
--- A supra mencionada Hasta Pública, será sujeita às seguintes condições, aprovadas pela Câmara Municipal, em 
reunião pública, realizada em 18 de março de 2020: ----------------------------------------------------------------------

1. O valor base de licitação do edifício é de: ------------------------------------------------------------------------

Prédio Descrição Predial
(N.ª Sr.ª Anunc.)

Art.º Matricial 
(UFS)

ÁREA IMPL.
(M2) Situação Valor de Base

de Licitação

Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 
N.º3

468 1242 1000,60m²
Composto 

por R/C e 1º 
andar;

€1500 000,00

2. Os imóveis a alienar destinam-se “armazém e atividade industrial”, carecendo a utilização dos mesmos, 
para fim diverso daquele a que se destinam, das licenças e/ou autorizações que se afigurem legalmente 
exigíveis, cuja obtenção será da exclusiva responsabilidade do adquirente; ---------------------------------

3. O prédio será alienado no estado de conservação em que se encontra, não podendo o adquirente alegar 
vícios ou defeitos para a eventual não celebração de escritura de compra e venda; ------------------------- 

4. Os interessados poderão requerer cópia das peças do presente procedimento, estando a emissão das mesmas 
sujeitas ao pagamento dos valores devidos, calculados de acordo com o previsto no Regulamento de Taxas e 
Outras Receitas do Município de Setúbal e respetiva Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais; -------------

5. Qualquer eventual pedido de esclarecimentos a solicitar no âmbito do presente procedimento, deverá 
ser requerido, até ao 10º dia útil a contar da publicação do anúncio, através de correio eletrónico, en-
dereçado a seag@mun-setubal.pt, ou por carta, dirigida à presidente da Câmara Municipal de Setúbal, 
identificando-se o assunto “HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE PRÉDIO URBANO, SITO EM 
RUA GUILHERME GOMES FERNANDES, N.º 3, DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL”, 
devendo a comissão dar a devida resposta, no prazo de 10 dias úteis; -----------------------------------------

6. No dia da realização do ato público, a requerimento dos interessados, poderão ser comunicados os 
mesmos esclarecimentos, por parte da comissão, aos restantes interessados; --------------------------------

7. Podem ainda os interessados solicitar marcação de visita ao imóvel, com a antecedência mínima de 2 
dias úteis, através do telefone n.º 265541619 ou através de correio eletrónico, endereçado a serviço.
patrimonio@mun-setubal.pt, decorrendo tal visita em termos a determinar pelos serviços e sempre em 
dias e horário normal de funcionamento dos serviços, até ao dia 21 de agosto de 2020;-------------------

8. À hasta pública pode assistir qualquer interessado e o público, em geral, podendo intervir na praça, 
concorrendo à arrematação, qualquer interessado e/ou preferentes, pessoas singulares, em nome próprio 
ou legalmente representadas, ou pessoas coletivas, através dos seus representantes legais, com poderes 
bastantes para o efeito; ----------------------------------------------------------------------------------------------

9. 9. Os eventuais preferentes deverão identificar-se antes do início da praça, com documentos comprovativos 
de tal condição; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. A seleção do adjudicatário será efetuada mediante licitação verbal, a realizar no próprio ato da hasta 
pública, nos termos especificados no presente programa de procedimento; --------------------------------

11. Podem intervir na praça os interessados, incluindo eventuais titulares de direito de preferência, ou seus 
representantes, devidamente identificados e, no caso de pessoas coletivas, habilitados com poderes 
bastantes para arrematar; --------------------------------------------------------------------------------------------

12. A licitação poderá ser feita pelos interessados, que assim manifestem vontade em participar na praça, 
devendo previamente apresentar os respetivos documentos identificativos e comprovativos habilitantes, 
sob pena de constituir causa de não admissibilidade de arrematação; -----------------------------------------

13. Os interessados obrigam-se a prestar, relativamente a toda a documentação entregue, os esclarecimentos 
que a comissão considere necessários; ----------------------------------------------------------------------------

14. Poderão ser prestados todos os esclarecimentos sobre o presente procedimento e seu objeto, a todos os 
interessados, porém, uma vez iniciada a licitação, não serão dadas quaisquer explicações; ---------------

15. Não serão aceites lances inferiores a €500,00 (quinhentos euros); --------------------------------------------
16.  É dada por terminada a licitação quando o presidente da comissão tiver anunciado por três vezes o lanço 

mais elevado e este não for coberto; --------------------------------------------------------------------------------
17. Haverá lugar ao exercício de eventuais direitos de preferência e, apresentando-se a preferir mais de um 

preferente legal com igual direito, reabre-se nova licitação entre eles, nos termos do numero anterior; -------
18. Todos os interessados ficam obrigados a manter os valores resultantes das suas licitações, pelo prazo de 

noventa dias, a contar da data do ato público; -------------------------------------------------------------------
19. Uma vez concluída a licitação, a comissão adjudica provisoriamente os respetivos imóveis a quem 

tenha oferecido o preço mais elevado, ou ao preferente que tiver exercido esse direito; -------------------
20. O respetivo adjudicatário provisório deve, de imediato, efetuar o pagamento de 10% do valor da corres-

pondente adjudicação, junto da Tesouraria da Câmara Municipal de Setúbal, importância que vale como 
sinal, sem prejuízo de ser admitido o pagamento integral do valor da adjudicação; ------------------------

21. O adjudicatário provisório, deve comprovar que tem a situação tributária e contributiva regularizada, 
no prazo de 10 dias a contar da data da adjudicação provisória; ------------------------------------------------

22. A respetiva alienação será formalizada através de escritura pública de compra e venda, no prazo máximo 
de 60 dias seguidos, a contar da data da notificação da adjudicação definitiva, efetuando-se em simultâ-
neo o pagamento do valor de adjudicação remanescente; -----------------------------------------------------

23. Reserva-se à Câmara Municipal de Setúbal o direito de não adjudicar os imóveis, sem que daí decorra 
qualquer obrigação de indemnização, seja a que título for; e ----------------------------------------------------

24. Caso a hasta pública tenha ficado deserta ou quando não haja lugar à adjudicação definitiva ou esta 
seja anulada por motivos não imputáveis à Câmara Municipal, poderá esta proceder à alienação dos 
respetivos prédios por ajuste direto. -----------------------------------------------------------------------------------

--- E para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos 
do costume. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A PRESIDENTE DA CÂMARA,

Maria das Dores Meira
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