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Abertura

A pandemia que assola o nos-
so mundo e que ainda nin-
guém sabe como e quando 
nos vai deixar tranquilos, 

vai conseguindo consolidar os seus 
efeitos nefastos sobre a saúde hu-
mana –  as mortes continuam nuns 
países às centenas e noutros aos 
milhares por dia. A sua predileção 
pelos idosos é chocante mas ,em boa 
verdade nenhuma idade lhe escapa.

Mas os seus efeitos sobre a eco-
nomia  tornam a situação ainda mais 
destrutiva da sociedade em que vi-
vemos. 

As firmas e fabricas quase sem 
trabalhadores e sem mercados 
ameaçam falência aumentando os 
desempregados, dão aos governos 
uma dor de cabeça e assistimos a 
um aumento da pobreza que agita 
as populações que começam a mani-
festar-se contra as medidas de confi-
namento – único meio que é um tra-
vão ao aumento dos doentes e dos 
falecimentos. O mundo está assim 
sob a ameaça duma desorganização 
total: os empregos escasseiam,  mo-
vimentos do turismo e o intercâm-
bio de mercadorias (importações e 
exportações) diminuem, os capitais 
não têm os lucros a que estavam ha-
bituados, a fome aumenta, os servi-
ços de saúde entram em exaustão,  
as democracias estão ameaçadas 
e os governos autoritários colhem 
adeptos.

Muita gente que pensa começa a 
falar da necessidade de aproveitar 
esta oportunidade única duma re-
construção das nossas vidas de uma 
outra maneira.  

E se pensarmos que já antes da 
pandemia se falava na necessidade 
urgente de mudar a nossa maneira 
de viver em sociedade por causa da 
reação da natureza á delapidação 

Uma oportunidade 
a não perder

OPINIÃO

Mário Moura

que o homem fazia para satisfazer 
as suas exigências de lucro – explo-
rando minerais, perfurando o solo 
para extrair o petróleo, derrubando 
árvores para negócios de madeiras 
e para ter campos de pastagem, al-
terando os climas pelo aquecimento 
global, dos mares e da atmosfera – 
tudo isto ameaçando  a vida sobre o 
nosso planeta. 

E como dizia, se aos efeitos da 
pandemia juntarmos estas amea-
ças ecológicas, o nosso futuro  en-
caminha-se para uma verdadeira 
tragédia.

O Papa Francisco pede “novos há-
bitos de produção e consumo para 
travar a degradação da natureza” 
apelando a uma mudança no mo-
delo económico para o tornar mais 
sustentável e acrescenta “abusar da 
natureza é um pecado grave que nos 
faz mal e nos faz adoecer” falando 
igualmente da necessidade duma 
“revolução pacífica”.  

E diz  “quando não se aprende a 
parar para admirar  e apreciar a bele-
za, não é estranho que tudo se trans-
forme em objeto de uso e abuso sem 
escrúpulos. Também em objeto  que 
se usa e deita fora”.

Numa sociedade em que tudo é 
medido pela sua produtividade, os 
idosos que não produzem são “ma-
terial descartável”, são um peso pa-
ra a sociedade – parece que o vírus 
“pensa” assim e  entrou em força 
pelos lares onde as famílias “des-
carregaram os seus velhos.

Há na realidade muito para mudar 
e é necessário que se não perca esta 
oportunidade da pandemia!  Os po-
líticos que acordem, os jovens que 
defendam o seu futuro! E que o di-
nheiro deixe de mandar no mundo!

Médico

Entre 1957 e 1959, António 
Martinho do Rosário (1920-
1980), escalabitano, exercia 
nas campanhas de pesca do 

bacalhau como médico de frota, ser-
vindo o arrastão “David Melgueiro” 
(1957), o navio de pesca “Senhora do 
Mar” (1958) e o navio-hospital “Gil 
Eannes” (1959). Esta função levou-o 
a transformar em literatura o vivido 
e o sentido, sob o pseudónimo de 
Bernardo Santareno, retratando os 
marítimos num conjunto de cróni-
cas no título “Nos Mares do Fim do 
Mundo” (1959, reeditado em 2016), 
a que associou ainda uma peça de 
teatro, também de 1959, “O Lugre”.

“Nos Mares do Fim do Mundo”, 
misturando a distância geográfica e 
o sofrimento, assume-se o resultado 
de “doze meses com os pescadores 
bacalhoeiros portugueses, por ban-
cos da Terra Nova e da Gronelândia”, 
texto que “foi, em grande parte, es-
crito a bordo”.

Alguns capítulos assumem uma 
escrita diarística, relacionada com 
pequenos acontecimentos, momen-
tos de reflexão, descrição de perso-
nagens ou relato de momentos for-
tes da companha, com a cor da du-
reza, do sofrimento, das angústias. 
A emoção corre atrás das relações 
sociais, ora tensas ora amistosas; 
vive nas histórias pessoais, muitas 
vezes confidenciadas ao médico; 
perde-se na contemplação do mar, 
esteja calmo ou insultuoso; naufraga 
atrás das fragilidades humanas com 
o homem que cai ao mar... Para in-
tensificar essa emoção, predomina 
a frase curta, muitas vezes eivada de 
reticências e de exclamações, aqui e 
ali com o discurso directo dos fala-
res dos pescadores, frequentemen-
te mediada pelo pulsar do próprio 
narrador.

A figura da mulher perpassa ao 
longo da obra, associada à viuvez 
real ou à viuvez trazida pela soli-
dão e pela ausência, dominando o 
penúltimo capítulo, estampada na 
imagem da esposa, da filha ou da 
noiva, apresentada como símbolo 
de companhia, pilar forte para a fa-
mília e para a manutenção da casa 
enquanto a campanha dura, mas 

Bernardo Santareno 
e o “Setúbal”

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

absolvido e ingressou na pesca do 
bacalhau - “Por cá anda, simiesco, 
duma fealdade quasimodeana, o 
fígado e o rosto moídos em álcool, 
uma palavra brejeira sempre nos 
lábios... Coitado do ‘Setúbal’! Com 
mais de quarenta anos que já tem, 
ainda trabalha como moço, ao lado 
de rapazitos com dezassete ou de-
zoito que, sem quebras, o apupam: 
‘Ó Setúbal, queres um bagaço? Atão 
salta, faz mais uma cambalhota!...’” 
É este gesto solidário de desprezo 
e gozo que os outros sentem pelo 
“Setúbal" que indigna o narrador: 
“A minha vontade era chicoteá-los, 
duro e forte, até ver correr sangue!”

Bernardo Santareno leva até ao 
âmago a noção do sofrimento e da 
dor, não só trazidos pelas condições 
de risco e de dureza vividas, mas 
também pela irracionalidade com 
que o homem muitas vezes irriga a 
maldade, chegando a ser ele mesmo 
o actor (e o autor) do desprezo e da 
destruição de si mesmo, quando se 
impunha que interviesse em prol do 
bem-estar da companha e contra a 
solidão, aquele “poço-vertigem, 
aberto no centro da alma”.

Um livro intenso, a (re)ler, tam-
bém pelo que ele representa para 
um tempo importante do que foi a 
actividade pesqueira portuguesa!

Professor

Pela experiência 
do médico 

Martinho do 
Rosário (cujo 
centenário de 

nascimento 
ocorre em 2020) 

passou uma 
figura ligada às 
terras do Sado, 

alcunhado 
“Setúbal”

também com fragilidades como a 
doença ou o adultério.

Pela experiência do médico Marti-
nho do Rosário (cujo centenário de 
nascimento ocorre em 2020) passou 
uma figura ligada às terras do Sado, 
alcunhado “Setúbal”. Mais do que 
saber quem motivou este texto, é 
importante o caso humano: uma 
década antes, numa briga em que 
não faltara o vinho, o “Setúbal”, 
sentindo-se ofendido e agredido 
(navalhada no pescoço), cravou 
uma faca no peito do adversário, que 
morreu. Preso, passados meses foi 
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Women On Water, decide 
o apuramento de equipas 
portuguesas para disputar a 
Champions League internacional 
de vela.
Na competição estiveram 
presentes 11 tripulações e um 
total de 44 velejadores, entre os 

quais os irmãos Luís e António 
Santos, Pedro Vilela e João Santos 
a representar o Clube de Vela 
do Sado. Embora os velejadores 
do Sado tenham terminado 
o primeiro dia de regatas na 
segunda posição, acabaram por 
ser eliminados na meia final.

Clube de Vela 
do Barreiro no 
apuramento para 
a Champions 
League

Manuel Ramos, António Pinho, 
Francisco Rodrigues e Gonçalo 
Ramos, velejadores do Clube 
de Vela do Barreiro, ficaram 
classificados em terceiro lugar 
na regata Liga Vela Portugal – 
Lusíadas Saúde. Campeonato 
que, junto com a regata feminina 

BARREIRO
Gabinete de 
Apoio à Família 
e à Criança 
cede espaço 
à Associação 
Mellitus

O Gabinete de Apoio à Família e à 
Criança da Câmara do Barreiro as-
sinou, recentemente, um protocolo 
de cooperação com a Associação 
Mellitus Criança, com o objectivo de 
“apoiar e dinamizar” a sua actividade. 

Bruno Vitorino, vereador responsá-
vel por esta área naquele município, 
afirma que este acordo “prevê que 
o Espaço Família seja utilizado pata 
acções dirigidas aos pais de crianças 
e jovens com diabetes Tipo 1”, que 
se desenvolve geralmente em crian-
ças, adolescentes, mas também em 
adultos. A associação, refere o autar-
ca, tem “desenvolvido um trabalho 
muito importante, apoiando estas 
famílias” e, com este protocolo, a au-
tarquia pretende a mesma “consiga 
ajudar” mais agregados.

Hélder Martins, representante da-
quela associação, sublinha a necessi-
dade de sensibilizar professores, edu-
cadores e sociedade em geral para 
esta temática. “Há que desmistificar 
o estigma dos diabetes, através da 
informação, procurando colmatar as 
diversas lacunas e dificuldades senti-
das pelas crianças e pais”, bem como 
familiares, em “lidar com a Diabetes 
Mellitus Tipo 1, quer do ponto de vista 
educacional, quer do ponto de vista 
da saúde, familiar e da componente 
social”, acrescenta.

Durante a cerimónia, que contou 
ainda com a presença da responsável 
pela divisão da Educação, Sara Ferrei-
ra, o vereador Bruno Vitorino entre-
gou máscaras comunitárias reutilizá-
veis para as crianças que a associação 
acompanha e presta apoio.

Luís Geirinhas

Constantino dos Santos, 
morto dentro de uma 
habitação, tinha vasto 
património imobiliário 
no concelho de Palmela

CRIME EM TRÓIA

Empresário do Pinhal Novo 
encontrado morto e amarrado 
num condomínio de luxo 

Constantino Fernandes dos Santos, 
com cerca de 70 anos, empresário do 
Pinhal Novo, foi encontrado morto 
dentro de uma habitação na noite de 
segunda-feira, em Tróia. 

A GNR revelou que o corpo foi en-
contrado amarrado, num cenário de 
crime que está a ser investigado pela 
Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal.

O homem foi encontrado no inte-
rior de uma casa, no condomínio de 
luxo Tróia Atlantic Villas, concelho 
de Grândola, na noite de segunda-
-feira, disse à agência Lusa fonte do 
Comando-Geral da GNR.

As autoridades foram alertadas por 
amigos que se deslocaram à habita-
ção depois de concluírem que algo 
se passava uma vez que Constantino 
Santos não lhes atendia o telefone. 
Segundo este relato, quando che-
garam à casa, estes amigos encon-
traram as luzes acesas e os carros 
estacionados.

De acordo com a GNR, o alerta 
foi dado pelas 20h00 e os militares 
acabaram por encontrar o corpo do 
homem, que estava amarrado. No 
local terá sido encontrada uma faca 
que se suspeita ser a arma do crime.

O caso foi entregue à PJ, que “está a 
fazer diligências”, acrescentou a mes-
ma fonte, do Comando-Geral da GNR.

O empresário tinha negócios há 
cerca de quatro décadas, sobretudo 
nos sectores imobiliário e da cons-
trução, com actividade conhecida 
principalmente no Pinhal Novo, onde 
residia com a família.

Além da casa familiar, uma viven-
da de grandes dimensões na zona de 
Batudes, à entrada da vila, Constan-
tino dos Santos era proprietário de 

Empresário, assassinado em Tróia, era proprietário também de imóveis na Rua Infante D. Henrique, no Pinhal Novo

O SETUBALENSE

alguns prédios, o empresário tinha 
terrenos e projectos para construção, 
mas há cerca de uma década que não 
construía. Estava sem actividade na 
construção civil desde 2010 e aguar-

outros imóveis na localidade, como 
um conjunto de casas devolutas na 
Rua Infante D. Henrique.

Conhecido como construtor ci-
vil, no Pinhal Novo, onde construiu 

dava a viabilização de uma urbaniza-
ção no Poceirão. Detinha um outro 
terreno, na zona do Intermarché do 
Pinhal Novo, a aguardar também por 
futuro projecto.

Residência de família de Constantino Santos, em Batudes, Pinhal Novo
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Setúbal

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SETÚBAL

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto do art.º 24.º, n.º 2 e n.º 4 al. b), do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia, 
convoco uma reunião extraordinária da Assembleia Geral, para o dia 28 de Setembro de 2020, pelas 
17.00 horas, no Auditório Charlot, em Setúbal, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
ORDEM DE TRABALHOS 
Ponto 1 - Informações; 
Ponto 2 - Apreciação e votação do Relatório e Contas referente ao exercício de 2019; 
Ponto 3 - Deliberação nos termos e para os efeitos da al. f), n.º 1, do art.º 23.º do Compromisso;  
Ponto 4 - Deliberação nos termos e para os efeitos da al. e), do n.º 1, do art.º 23.º do Compromisso 
De acordo com o determinado no n.º 1, do art.º 26.º do Compromisso, não comparecendo o número 
compromissoriamente estabelecido, para que a Assembleia funcione, realizar-se-á a mesma, em segunda 
convocatória, uma hora mais tarde e no mesmo local, com o número mínimo de trinta Irmãos. 
NOTA: Os projetos dos documentos atinentes à Ordem de Trabalhos serão disponibilizados no início 
dos trabalhos da AG. 
A participação efetiva na Assembleia Geral dependerá de identificação prévia, a efetuar por qualquer 
documento idôneo que contenha a fotografia do Irmão. 
Serão rigorosamente observadas as regras de higiene, ocupação, permanência e distancia-
mento físico, emitidos pela Direcção Geral de Saúde para eventos em espaços desta natureza.  
Mais se informa que é obrigatório o uso de máscara. 
Setúbal, 21 de Setembro de 2020 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Vitor Rosa Pereira, Eng.º

 

PUBLICIDADE

Vice-presidente da 
escola mostra-se 
surpreendida e afirma 
que “as medidas 
necessárias estão em 
vigor"

PROPAGAÇÃO DE COVID-19

Pais queixam-se que a Secundária D. Manuel Martins 
não está a cumprir todas as normas contra 
a pandemia mas a escola garante que cumpre   

O ano lectivo 2020/2021 arrancou 
há menos de uma semana e já sur-
giram alguns os encarregados de 
educação que se queixam de nem 

Vice-directora 
da D. Manuel 
Martins 
garante que 
as medidas 
necessárias 
estão em vigor 
nesta escola

tudo estar bem no cumprimento das 
normas impostas contra a Covid-19 
no regresso às aulas, como tem vin-
do a acontecer, segundo descreve 
Sofia Gomes a O SETUBALENSE, na 
Escola Secundária D. Manuel Mar-
tins, em Setúbal. 

Com uma filha a frequentar o 10.º 
ano, Sofia Gomes garante que “não 
estão a ser cumpridos os distancia-
mentos necessários”. Apesar de já 
ter “tentado ligar para a escola para 
falar com a direcção”, afirma que “a 
chamada não é redireccionada pa-

ra a mesma”. Da parte das auxiliares 
é-lhe dito que “a educação tem de 
partir de casa”. “Até aí tudo certo. O 
problema é que dentro da escola não 
existe controlo e não são realizadas 
chamadas de atenção”, refere.

Segundo a encarregada de educa-
ção, “alguns alunos têm entrado na 
escola sem máscara e o auxiliar que 
está na portaria não os repreende”. 
Por sua vez, “dentro das salas de au-
la, local onde os alunos continuam 
sentados lado a lado, o professor, 
que poderia dar uma indicação pa-

ra que os estudantes fizessem uma 
desinfecção rápida, nada faz”. Inseri-
da numa turma com 28 alunos, Sofia 
Gomes conta que a sua filha “tem ido 
para a escola com medo”.

É também este o sentimento que 
uma outra encarregada de educa-
ção, que prefere não ser identifi-
cada diz sentir quando deixa a sua 
filha, a frequentar o 7.º ano, na Es-
cola Secundária D. Manuel Martins. 
“Não há ninguém a medir a tempe-
ratura à entrada e nas salas não há 
o distanciamento social que deveria 
de existir. Esta é uma situação no-
va que me assusta muito”, afirma. 
Além disso, segundo descreve, “os 
alunos deveriam de se manter sem-
pre na mesma sala”, mas no caso da 
sua filha, colocada numa turma com 
23 estudantes, “esta muda de sala 
duas a três vezes por dia”. 

Para Idalécia Neves, vice-directora 
do estabelecimento de ensino, “a 
situação exposta não é a revista na 

escola, que tem accionado um pla-
no de contingência”. “Assisto com 
perplexidade às declarações dos en-
carregados de educação e não vejo 
que isso seja inteiramente correcto 
pois as medidas necessárias estão 
em vigor”, afirma. 

Para além de terem “colocado 
sinaléticas no chão e desfasado os 
horários das aulas, dos intervalos e 
do refeitório”, Idalécia Neves explica 
que “os alunos foram avisados para 
entrarem na escola apenas quando 
necessário e para não permanece-
rem na mesma fora do seu horário 
escolar”. São, também, “constante-
mente sensibilizados pelos profes-
sores para a gravidade da pande-
mia”. “Nós estamos solidários com 
os encarregados de educação, mas 
tem de ser um trabalho conjunto. 
Podem sempre colaborar com as 
suas questões. Estamos disponíveis 
para ouvi-los”, diz. 
M.C.C.

DR
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social Facebook. A prova, integrada 
no Campeonato Portugal de 
Montanha, vai decorrer novamente 
no Parque Natural da Serra da 
Arrábida, num percurso com cerca 
de três quilómetros. 
De acordo com a mesma nota, “será 
cumprido o plano de contingência 

elaborado pela Federação 
Portuguesa de Automobilismo e 
Karting (FPAK), e cumpridas todas 
as normas da Direcção-Geral da 
Saúde que estiverem em vigor na 
altura do evento". "Tentaremos 
regressar e fazer o que gostamos nos 
próximos dias 7 e 8 de Novembro”.

Rampa PêQuêPê 
regressa à 
Arrábida nos 
dias 7 e 8 de 
Novembro

Depois de ter sido adiada diversas 
vezes devido à propagação da 
Covid-19, a 29.ª edição da Rampa 
PêQuêPÊ foi agora reagendada 
para os dias 7 e 8 de Novembro, 
revelou o Clube de Motorismo de 
Setúbal através de comunicado 
publicado na sua página na rede 

Local esteve interdito 
inclusive para a 
presidente da Câmara 
Municipal Maria das 
Dores Meira

ESPAÇO A SER UTILIZADO PELOS PEÕES

Autarquia assinalou Dia Europeu sem Carros 
com o encerramento da Praça de Bocage

A Câmara Municipal de Setúbal en-
cerrou ontem, entre as 08h00 e as 
17h00, a Praça de Bocage, em come-
moração ao Dia Europeu sem Carros, 
com o objectivo de realçar o espaço 
enquanto local a ser utilizado pelos 
peões. A iniciativa, que manteve 
bloqueado o acesso à Avenida 5 de 

Outubro, junto à Adega dos Passa-
rinhos, fez-se notar ao longo do dia. 

Segundo os trabalhadores res-
ponsáveis pelo trânsito na zona, 
“verificou-se, desde as 08h00, uma 
diminuição significativa do fluxo de 
tráfego na Avenida Luísa Todi relati-
vamente aos restantes dias”. Embora 
de forma menos acentuada, também 
o número de carros a circular na Ave-
nida 5 de Outubro diminuiu perto da 
hora de almoço. 

Na Praça de Bocage, uma visão 
geral do movimento ao meio dia 
demonstrou uma quantidade não 
habitual de estacionamentos vagos. Acesso à Avenida 5 de Outubro encerrado entre as 08h00 e as 17h00

DR
Relativamente ao número de pessoas 
a circular na praça, testemunhos de 
lojistas e transeuntes revelaram a O 
SETUBALENSE que não existiu uma 
afluência especial de peões, mas que, 
“pelo contrário, o espaço esteve qua-
se às moscas”. 

De acordo com o gabinete da pre-
sidência da autarquia, “a Câmara Mu-
nicipal de Setúbal decidiu encerrar 
apenas a Praça de Bocage devido à 
sua enorme importância enquanto 
principal espaço de confluência de 
peões e veículos”, tendo estado en-
cerrada também para Maria das Do-
res Meira, presidente do município.
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Barreiro

Já está disponível na internet, uma 
página de Facebook que tem por ob-
jectivo “homenagear os barreirenses 
que combateram na guerra do Ultra-
mar”, numa acção que se insere num 
conjunto de iniciativas promovidas 
pela Câmara Municipal, para recordar 
aqueles que “lutaram pelo seu País” 
e em “que muitos outros deram a 
sua vida a cumprir o serviço militar 
obrigatório”.

“Foram muitos homens, e res-
pectivas famílias, que sofreram com 
esta guerra, sendo este um reconhe-
cimento mais do que justo por parte 
de todos nós”, sublinha a este pro-
pósito o vereador Bruno Vitorino. O 
autarca propôs, em sessão de câmara 

DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS

Combatentes do Ultramar  homenagiados pelo município
realizada no último mês de Junho, a 
criação de uma comissão “compos-
ta por diferentes personalidades” do 
concelho, para organizar um conjunto 
de eventos que homenageassem es-
tes combatentes.

A Guerra do Ultramar, também 
conhecida por Guerra Colonial, opôs 
as Forças Armadas Portugueses às 
forças dos movimentos de libertação 
das então províncias ultramarinas de 
Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, 
tendo “forçado cerca de um milhão 
de portugueses a envolverem-se no 
conflito militar em África”, lembra a 
proposta aprovada por unanimidade.

“O Barreiro não foi excepção e viu 
muitos dos seus homens sairem da 

sua terra e partirem rumo ao desco-
nhecido para defenderem o seu País, 
quase todos obrigados pelo Estado e 
sem que se tivessem voluntariado pa-
ra tal”, pode ler-se no documento. Na 
proposta, a autarquia considera “que 
tem a obrigação de honrar a memória 
dos seus munícipes que morreram 
em combate ou que faleceram desde 
então, bem como homenagear em 
vida aqueles que conseguiram sobre-
viver à guerra”.

No mesmo documento, a câmara 
propõe-se a construir um Memorial 
aos Combatentes da Guerra do Ul-
tramar e a realizar um conjunto de 
iniciativas sobre a história daquele 
conflito e da participação dos bar-

Luís Geirinhas

Colectividades 
agraciadas com 
Medalhas de Bons 
Serviços e Dedicação

LUSO ACOLHEU CERIMÓNIA

Câmara distingue Movimento Associativo Popular

O município do Barreiro distinguiu 
o movimento associativo concelhio, 
durante a tarde do último sábado, 
nas instalações do pavilhão do Lu-
so Futebol Clube, com a realização 
de uma cerimónia de atribuição de 
Medalhas de Bons Serviços e Dedi-
cação a algumas das colectividades 
que, este ano, assinalam 25, 50, 100 
e 150 anos de actividade em prol da 
comunidade local.

Frederico Rosa, presidente da 
autarquia, dirigiu-se aos represen-
tantes das instituições ali presentes, 
tendo recordado o papel das mes-
mas enquanto “ponto de encontro 
para as diversas gerações”. Para o 
edil este é “um desafio que se vai 
colocar com mais força e com nova 
propriedade”, perante o momento 

actual da pandemia. A doença, na 
sua perspectiva, veio trazer “novas 
realidades e novos desafios que te-
mos todos juntos de enfrentar”.

De olhos postos no futuro, salien-
tou que “é no presente que temos 
de resolver os problemas e fazer 
tudo para continuarmos a nossa 
actividade, seja em que moldes 
for e de porta aberta”, situação que 
representa também “uma porta de 
esperança para o que aí vem”, dis-
se. O presidente considerou que a 
Câmara Municipal teve, sobretudo 
nos últimos meses, um “programa 
ímpar, para podermos resolver 
problemas estruturais de diversas 
colectividades”. Na altura defendeu 
ainda que graças aos apoios dados 
durante este período, estas institui-
ções conseguiram obter “o meca-
nismo que esperavam para resolver 
problemas do seu património”.

Frederico Rosa frisou que são 
necessários mais equipamentos 
desportivos no concelho e, des-
de logo, mais “investimento” para 
que “a confiança e a vontade para 
retomar o ciclo virtuoso”, possam 
permitir “olhar para o futuro com 
as ferramentas necessárias para so-
lucionar os problemas do passado”. 

e Recreativo da Verderena foi agra-
ciado com uma medalha pelos seus 
25 anos de existência.

Associações jovens têm vindo    
a aumentar cada vez mais
Sara Ferreira, vereadora que tutela 
a divisão do Associativismo, realçou 
que o concelho é não apenas rico em 
clubes e colectividades, mas tam-
bém uma comunidade onde existem 
cada vez "mais associações jovens”.

Em 2020, lembrou, o município 
decidiu ajudar o movimento associa-
tivo através de um “apoio à tesoura-
ria, porque percebemos as grandes 
dificuldades por que todos estavam 
a passar, com perda de receita e au-
mento da despesa”. A edilidade, 
frisou, decidiu lançar uma linha de 
apoio extraordinário, dando conti-
nuidade às sessões de formação não 
presenciais e via online.

Entretanto, durante a tarde do 
próximo sábado, 26, numa iniciati-
va da Câmara Municipal dirigida à 
população em geral, será concebido 
um Mural de Azulejos, no Parque 
da Cidade, que tem por objectivo 
homenagear o movimento associa-
tivo do concelho, constituído por 
dezenas de logotipos.

Frederico Rosa quer mais equipamentos desportivos no concelho
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Defendeu igualmente que é preciso 
“ter mais gente nova” a frequentar 
aqueles espaços, para fruição das 
áreas renovadas que, por sua vez, 
sentem “o apelo de querer dar algo 
à sociedade” por serem “a bandeira 
de um Barreiro de futuro”.

Ao longo da cerimónia, foram me-
dalhadas a Sociedade Democrática 
União Barreirense “Os Franceses” e 
a Sociedade de Instrução e Recreio 

Barreirense “Os Penicheiros”, que 
comemoraram este ano os seus 150 
anos, bem como ao Luso Futebol 
Clube, que em 2020 completou o 
seu centenário.

A autarquia atribuiu ainda ao 
Centro Cultural e Recreativo Ju-
ventude do Lavradio uma distinção 
pelos seus 50 anos, à semelhança 
do Clube Desportivo e Recreativo 
“Os Carliz”. Já o Grupo Desportivo 

reirenses no mesmo.
O vereador solicita a todos os que 

queiram acompanhar as informações 

sobre as iniciativas que estão a ser 
programadas, que o façam através 
das redes sociais. L.G.

DR

Nova página de Facebook já está disponível



O pavilhão do Galitos Futebol Clube 
acolhe esta noite, a partir das 21h00, 
a sessão ordinária da Assembleia 
Municipal do Barreiro, que terá 
continuação amanhã e no próximo 
dia 29. De acordo com a autarquia, 
provisionalmente, será realizada no 
dia 30 de Setembro, à mesma hora e 

no mesmo local.
Refira-se que a participação da 
população, que ocorre durante o 
“Período de Intervenção do Público” é 
presencial e que teria de ser efectuada 
até esta terça-feira. “Apenas estes 
inscritos poderão estar presentes 
no local”, esclarece a autarquia. 
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Pavilhão do 
Galitos acolhe 
reuniões da 
Assembleia 
Municipal

Ana Martins Ventura

A Baía do Tejo incentiva 
reinterpretação do 
espaço industrial do 
Barreiro através da 
produção artística

CASA DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS E ARQUIVOS

Baía do Tejo recebe sete iniciativas no âmbito 
das Jornadas Europeias do Património

Nos dias 25, 26 e 27 a Baía do Tejo 
une-se às Jornadas Europeias do 
Património, enquanto entidade 
promotora das indústrias criativas e 
arquivos nacionais, que tem sediados 
no Parque Empresarial do Barreiro. 
A iniciativa promovida pela Direção 
Geral do Património Cultural destaca-
-se com maior actividade no sábado 
(26), através de sete actividades a 
decorrer em simultâneo no Parque 
Empresarial da Baía do Tejo.

A PADA STUDIOS apresenta a 
exposição colectiva de artistas na-
cionais e internacionais “O que não 
temos podemos criar” produzida a 
partir de uma candidatura ao fundo 
de emergência do Ministério da Cul-
tura, para apoiar a produção artística 
durante a pandemia.

“Uma alusão à mensagem pela qual 
ficou conhecido Alfredo da Silva, ho-
mem da CUF que durante décadas 
ocupou este território: ‘o que o país 
não tem a CUF cria’. Uma clara refe-
rência ao contexto desta pandemia, 
que requer engenho para criar e re-
criar projectos”, afirma a Baía do Tejo.

No âmbito deste projecto são apre-
sentadas onze iniciativas dedicadas 
às artes plásticas e dança, no antigo 
armazém da empresa SOTINCO, onde 
predominará o “ambiente industrial”. 
No PADA Studios também estará 
patente a exposição “Aerossol”, de 
Joana da Conceição.

Uma iniciativa organizada pela 
OUT.RA - Associação Cultural, esta 
produção da artista plástica e multi-
média tem entrada livre e está aberta 
ao público entre as 15h00 e as 20h00 
deste sábado, ficando depois patente 
até 17 de Outubro, com visitas entre 
as 12h00 e 17h00.

O edifício AQUATRO, na Rua Indus-

Museu Industrial da Baia do Tejo será o palco de uma conversa entre Pacheco Pereira e Manuel Soares de Oliveira
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trial Alfredo da Silva receberá tam-
bém duas exposições. Uma do colec-
tivo Sul e Sueste, intitulada “Quantos 
ÁQUATRO cabem no ÁQUATRO”, pa-
tente nos dias 26 e 27 e uma mostra 
do Instituto Universitário de Lisboa 
(ISCTE) sobre contributos que resul-
taram da conferência internacional 
“TUR – Techonopolitics in Urban 
Regeneration”, realizada durante a 
Universidade de Verão deste ano.

Também o colectivo SPA, sediado 
no parque empresarial, estará de 
portas abertas com diversas mostras.

A Ephemera participa nas Jorna-
das Europeias do Património com 
a exposição “Cartazes Políticos, Pa-
trimónio da Democracia”, exibida 
sábado entre as 14h e as 18h, junto 
ao edifício deste arquivo.  E sobre o 
mesmo tema seguir-se-á uma con-
versa entre Pacheco Pereira, Manuel 
Soares de Oliveira e Sérgio Saraiva, 
administrador da Baía do Tejo. Um 
evento agendado para as 18h00, ten-
do como palco o Museu Industrial da 
Baía do Tejo. Além de receber esta 
tertúlia, o museu estará de portas 
abertas, para visitas livres entre as 
14h00 e as 19h00.

BREVES

A freguesia de Santo António da 
Charneca tem uma nova rotunda, 
no cruzamento dos restaurantes 
Manuela Borges e Acordeon, 
concluída no âmbito de uma 
intervenção realizada pela 
Câmara do Barreiro. De acordo 
com o vereador responsável pela 
Obras Municipais, Rui Braga, estas 
intervenções visam melhorar 
o trânsito em vários pontos do 
concelho “fazem toda a diferença 
na segurança de todos”.

No âmbito da simplificação 
e desmaterialização de 
procedimentos, a Câmara 
do Barreiro implementou 
um novo sistema que facilita 
a comunicação entre o 
município, as famílias e as 
escolas, que poderão passar a 
utilizar a plataforma electrónica 
SIGA – Sistema Integrado de 
Gestão e Aprendizagem. Esta 
medida tornará os processos 
relaccionados com a educação 
menos burocráticos.

O Barreiro acolhe no próximo 
dia 27, no âmbito do programa 
“Reserva o Verão em Família”, 
a tertúlia “Otelo, Padrinho, a 
Cinderela e os Mosqueteiros, o 
que têm em comum?”, no Centro 
de Educação Ambiental (CEA). O 
encontro, com inscrições abertas 
através da linha verde do CEA 
(800 912 070), pretende reflectir 
sobre uma visão Darwinista nos 
clássicos da literatura”.

SEGURANÇA
Santo António 
ganha nova 
rotunda

ESCOLAS
Plataforma 
simplifica 
processos

ENCONTRO
CEA acolhe 
tertúlia no 
domingo
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          OPORTUNIDADE 
Créditos de 5.000,00 a 1.500,00€
Empresas e Pessoal 
Compre Casa, Viaturas, Reforme ou Construa.
Amplie sua empresa, Faça Capital
prazo de 12 meses a 360 meses
tan :1,23% Taeg: 1.58% * a partir.
5,000,00€ em 60 meses de 99,99 mtic:5.999.40
Créditos a todos em até 72 horas.
Contatos: site - www.auxifip.co
Tel: 005-531-998734320 ou 005-531-971113425
EMAILS:  contact@auxifip.co
REGISTADA E AUTORIZADA.

Classificados
PUBLICIDADE

Espaço de excelência para 
indústrias criativas
Sérgio Saraiva considera que "o esforço 
feito na atracção de clientes de diversas 
áreas, nomeadamente, nas da cultura 
e do conhecimento, tem permitido ao 
Parque Empresarial da Baía do Tejo re-
ceber novas empresas, precisamente 
destas áreas mais criativas".

Indústrias que trazem maior notorie-

dade ao Barreiro, através de projectos 
que “contribuem para uma nova visão 
do território, reinterpretando-o com a 
marca deixada pelas suas actividades".

Motivos que levam a Baía do Tejo a 
ver “com muito agrado a presença de 
empresas de cariz industrial, logístico 
e comercial, a coabitar com ateliers 
criativos e importantes arquivos de 
diferentes entidades".
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Barreiro

PUBLICIDADE

Luís Geirinhas

Contador de histórias 
Jorge Serafim animou 
o início do ano lectivo a 
partir das redes sociais

COMUNIDADE EDUCATIVA

Autarquia quer que regresso às aulas
seja feito com “confiança”

A Câmara do Barreiro está a promover 
até ao próximo dia 25, a tradicional 
recepção à comunidade educativa 
que, este ano, ficará marcada pela 
temática “Regressar à Escola com 
Confiança”. Desde o início desta se-
mana, a iniciativa tem reunido um 
conjunto de actividades que contam 
com o “envolvimento de dezenas de 
instituições e centenas de professo-

SEM ABRIGO
Nova equipa
de apoio já está 
em actividade

O município do Barreiro já tem em 
funcionamento, desde o início deste 
mês, uma equipa de técnicos dedicada 
ao apoio a pessoas em situação sem abri-
go, com vista a “dar uma resposta ainda 
mais adequada às necessidades da popu-
lação”, revelou a vereadora Sara Ferreira, 
que tutela a divisão dos Assuntos Sociais.

No decorrer da última reunião deste 
executivo, em resposta a um dos mu-
nícipes presentes, a autarca sublinhou 
que a “referenciação de uma pessoa em 
situação de sem abrigo” a viver nas ar-
cadas da Avenida de Santa Maria, ainda 
“não estava identificada”, todavia, após 
aquela sinalização, seria iniciado todo 
o processo para encontrar soluções.

A autarca afirma que a câmara está 
a conseguir dar “respostas mais céle-
res” a algumas situações mas, outras, 
revelam-se “mais complicadas”. LG

res” do concelho, mas também, de 
alunos, pessoal docente e não docen-
te, associações de pais, encarregados 
de educação e familiares.

À semelhança do presidente do 
município, Frederico Rosa, que deu 
as boas-vindas às crianças daquela 
comunidade, também a vereadora da 
Educação, Sara Ferreira, salientou que, 
nesta altura, todos estão a trabalhar 
empenhadamente para que o presen-
te ano lectivo corra da “melhor forma 
possível”, isto apesar deste regresso 
ser bastante “desafiante”, dada a ne-
cessidade da autarquia “assegurar as 
regras impostas pela Direcção-Geral de 
Saúde”, nomeadamente, em espaços 
de recreio dos alunos e nos refeitórios, 
para além das próprias salas de aula.

Através do canal oficial da câmara 

municipal no Youtube, o regresso à 
escola ficou igualmente marcado por 
uma publicação que contou com a 
presença de Jorge Serafim, contador 
de histórias e de contos de tradição 

oral. Sendo este um período atípico, 
as actividades incluídas no programa 
foram adaptadas aos novos tempos, 
mas em linha com o que vindo a ser 
realizado em outros anos.

Contador de histórias Jorge Serafim participou no regresso às aulas

DR
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SesimbraDe acordo com os dados revelados 
pela DGS na passada segunda-
feira, Sesimbra registou 23 novos 
casos, atingindo um total de 
170 infecções desde o início da 
pandemia. Este aumento é o maior 
já registado no município, que foi 
também o concelho do distrito de 

Setúbal mais afectado pelo novo 
coronavírus na última semana, 
com um aumento percentual de 
13,5%. Seguiu-se Alcochete com 
uma subida de 13,4% do número 
de casos, enquanto que Montijo e 
Barreiro foram os menos afectados, 
com um aumento de 5,3%.

Concelho 
regista maior 
aumento 
de Covid 19 
na região

Miguel Nunes Azevedo

Em causa está o aterro 
ilegal junto à praia 
do Ribeiro do Cavalo, 
cujo funcionamento 
continua a resultar em 
“cheiro nauseabundo" 

MOÇÃO APROVADA

Assembleia exige análise à 
qualidade do ar no Zambujal

Passado mais de um ano de contes-
tação, o aterro a operar ilegalmente 
junto à praia do Ribeiro do Cavalo, 
na localidade de Zambujal, continua 
a motivar críticas e a Assembleia 
de Freguesia exige às autoridades 
competentes uma análise à qualida-
de do ar, de modo a averiguar quais 
os riscos que este cenário poderá 
estar a apresentar à população.

“Há mais de um ano que a po-
pulação da freguesia do Castelo, 
nomeadamente os habitantes da 

Moradores estão indignados e já lançaram uma petição a exigir o fim dos despejos na antiga pedreira
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aldeia do Zambujal e arredores, se 
queixam do cheiro nauseabundo e 
intenso, acompanhado de fumos”, 
pode ler-se na moção aprovada por 
unanimidade na última reunião da 
assembleia, onde é sublinhado que 
a licença foi revogada “há mais de 
um ano” e o encerramento e sela-
gem do aterro foram impostos pelo 
Ministério Público. “Não se obser-
vam, até à data, quaisquer evidên-
cias da implementação das medidas 
impostas com vista a evitar e mini-
mizar os efeitos negativos para o 
ambiente e para a saúde pública”, 
acrescenta.

“A resposta do Governo às ques-
tões emitidas pela Junta de Fregue-
sia do Castelo, sobre para quando a 
suspensão de recepção e para quan-
do a selagem definitiva e eficaz do 
aterro de resíduos lá depositados, 
foi nula. Não há actuação de qual-
quer entidade que vislumbre o fim 
deste processo e que implemente as 
medidas impostas com vista a evitar 
e minimizar os efeitos negativos”, re-
vela a moção, que conta que os mo-
radores “não podem abrir as janelas” 

e “as crianças não podem brincar na 
rua” devido ao “cheiro insuportável”.

Perante a situação actual, a As-
sembleia de Freguesia exige que 
sejam feitas análises à qualidade 
do ar que respiram os habitantes 
da localidade e arredores. “Trata-se 
de um atentado à saúde pública, que 
tem de ser avaliado e tratado o mais 
rápido possível! Todos temos direito 
a respirar um ar saudável e saber o 
que respiramos”, reforça. 

Recorde-se que os problemas 
com este aterro começaram no ano 
passado e, de acordo com o muni-
cípio, permanecem sem alteração. 
A licença para operar foi revogada 
pela CCDR-LVT, cenário que não 
travou as operações, e desde então 
a autarquia tem recorrido a várias 
entidades para denunciar o caso, 
que inclusive motivou a visita da 
deputada Mariana Silva, do Partido 
Ecologista Os Verdes. Mais recen-
temente, um grupo de moradores 
lançou uma petição pública a exigir 
o encerramento dos despejos na an-
tiga pedreira, que reuniu centenas 
de assinaturas. 

OBRA CUSTA 302 MIL EUROS

ESTE DOMINGO

Azoia vai ter percurso pedonal
na Estrada Municipal 569

Regata de aiolas volta à baía 
para manter tradição

A construção de um percurso pedo-
nal na Estrada Municipal (EM) 569, na 
aldeia de Azoia, foi adjudicada pela 
autarquia. Presente no projecto es-
tá a execução de passeios ao longo 
de 2,4 quilómetros, entre o acesso 
à Aldeia Nova da Azoia, na Rua da 
Caldeira, e a Rua do Morne, junto do 
Cabo Espichel. 

O objectivo desta obra passa por 
melhorar as ligações pedonais e o 
acesso às habitações, estabelecimen-
tos comerciais e paragens de trans-

A Baía de Sesimbra volta a receber, 
no próximo dia 27, domingo, a 26.ª 
edição da tradicional Regata de Aio-
las a dois remadores, a mais antiga e 
uma das mais emblemáticas provas 
desportivas do município. A partida 
tem lugar na Praia da Califórnia, pelas 
11h00, na zona nascente, e termina 
na Praia do Ouro.

A prova, muito acarinhada pela 
população, nos últimos anos tem 
contado com a presença de mais 
de duas dezenas de aiolas e tem 
conseguido manter a tradição. Este 
ano, devido à situação pandémica, a 

portes públicos. Esta intervenção 
surge na sequência de outras seme-
lhantes nos arredores, entre as quais 
as obras na Avenida 25 de Abril, entre 
a Corredoura e o Zambujal. 

O percurso pedonal na EM 569 re-
presenta um investimento de cerca 
de 302 mil euros e está integrado no 
Plano de Acção de Mobilidade Urba-
na Sustentável (PAMUS), apoiado pe-
lo programa Portugal 2020, ao abrigo 
de uma candidatura apresentada pela 
autarquia.

tradição será cumprida com algumas 
condicionantes, sendo uma delas a 
impossibilidade de realizar o habi-
tual almoço de convívio que suce-
de à regata. Distanciamento físico 
de dois metros entre pessoas não 
componentes da sua tripulação, o 
uso de máscara, a higienização da 
embarcação, o respeito pelas mar-
cações e indicações de circulação, a 
limpeza das mãos antes e depois da 
competição e uso de equipamento 
de protecção individual são algumas 
das normas que os participantes de-
vem cumprir. 

DR

A regata é a mais antiga das provas desportivas do municipio
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Quinta 
do Conde

Assembleia 
de Freguesia 
reúne hoje

A sessão ordinária de Setembro da 
Assembleia de Freguesia da Quinta 
do Conde realiza-se esta noite, 
pelas 21h00, na sede do Grupo 
Desportivo e Cultural do Casal do 
Sapo. Será permitida a presença de 
público, condicionada a inscrição 
prévia e limitada ao máximo de 10 

pessoas. As inscrições deverão ser 
submetidas até às 15 horas do dia de 
hoje, através do seguinte endereço 
electrónico: assembleia.freguesia@
jf-quintadoconde.pt. A Assembleia 
de Freguesia apela “à melhor 
compreensão e maior participação 
possível”.

Inês Antunes Malta 

Inês Antunes Malta 

Abertura do edifício 
na totalidade 
está prevista para 
o início de 2021

NOVO ANO LECTIVO

Escola Básica arranca com duas salas 
do pré-escolar ainda este mês

Em altura de regresso às aulas, Ví-
tor Antunes, presidente da junta de 
freguesia quintacondense, faz um 
balanço deste arranque de ano lec-
tivo no território e revela que a EB 
Conde 2 vai para já funcionar com 
apenas duas salas de pré-escolar.

“Este regresso às aulas, marcado 
pelas contingências que são conhe-
cidas, não me parece que seja subs-
tantivamente diferente daquilo que 
está a acontecer no resto do país. 
Felizmente não nos apercebemos 
ainda de problemas que obriguem 
a qualquer tipo de suspensão ou pa-
ragem”, começa por dizer o edil a O 
SETUBALENSE, ressalvando que “a 
Quinta do Conde, sobretudo ao ní-
vel das escolas após o 1.º ciclo, que 
são responsabilidade do Governo, 
regista índices de frequência mui-
to elevados e isso pode complicar 
a situação”. 

Neste sentido, e para que corra  
tudo pelo melhor, Vítor Antunes 
apela a uma “atitude muito cola-

Mapa da ampliação da Escola Básica da Quinta do Conde
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Básica n.º 2 da Quinta do Conde. 
Nas palavras do presidente da 
freguesia, “a obra em si só será 
totalmente concluída no início do 
segundo período do ano lectivo, 
ou seja, no início do próximo ano, 
altura em que o edifício da escola, 
que contempla a Escola Básica e o 
Jardim-de-Infância, será aberto na 

sua totalidade”.
As obras, iniciadas no ano passa-

do, vão permitir que os utilizadores 
do equipamento usufruam de oito 
salas de aula, duas delas destina-
das a jardim-de-infância e seis para 
o ensino básico, de uma biblioteca, 
de uma sala polivalente e de um 
campo de jogos. 

A primeira acção promovida pelo 
grupo TrEVo – Transição Ecológica 
Voluntária, pertencente ao Grupo 
Comunitário da Quinta do Conde, 
teve lugar este fim-de-semana pa-
ra assinalar o Dia Internacional da 
Limpeza Costeira, 19 de Setembro, 
e o Dia Internacional da Limpeza, 
a 21 deste mês. 

#NOSSOCHÃOSEMLIXO

Grupo ecológico lança-se com caminhada
Com o mote “#NossoChãoSe-

mLixo”, a caminhada contou com 
o apoio logístico da junta de fre-
guesia e com a participação do 
seu presidente, Vítor Antunes. O 
autarca considerou que a inicia-
tiva correspondeu às expectati-
vas, uma vez que foi cumprido o 
programa estabelecido na tota-
lidade. “Foi uma iniciativa muito 
simpática. Reunimos cerca de 19 
pessoas e do meu ponto de vista 

foi bastante agradável”, conta a O 
SETUBALENSE, sublinhando: “Foi 
a primeira vez que fizemos algo as-
sim na Quinta do Conde. O grupo 
ecológico foi criado recentemente 
e esta foi a sua primeira acção”.

Com partidas dos extremos nor-
te e sul do Pinhal do General, os 
participantes confluíram para o 
Parque dos Pinheiros, recolhendo 
resíduos de plástico, metal ou vidro 
pelo caminho.

O objectivo da acção, que de-
correu também em parceria com 
a LOC/MTC e com o grupo Tokan-
dar, passou por “sensibilizar a co-
munidade para a responsabilida-
de individual de manter o espaço 
público limpo, colocando o lixo no 
seu devido lugar, relembrando que 
mesmo em localidades distantes 
do mar o lixo que é lançado para o 
chão tem em grande parte como 
destino as ribeiras e os oceanos”.

OBRAS

Corredor 
pedonal 
adjudicado
A requalificação dos acessos pedonais 
entre a Avenida de Negreiros, na zona 
sul da Quinta do Conde, e a Estação 
Ferroviária de Coina, junto à Estrada 
Nacional 10, foi adjudicada pela Câ-
mara Municipal de Sesimbra. 

Este é um importante incentivo à 
mobilidade pedonal suave ao longo 
de um corredor com quase três qui-
lómetros, que serve o núcleo urbano, 
espaços verdes e de lazer, zonas co-
merciais, escolas e também paragens 
de transportes públicos.

O projecto divide-se em três troços 
e engloba a reformulação de passeios 
existentes em algumas zonas. 

Um dos troços desenvolve-se a 
partir da Avenida de Negreiros, junto 
ao terreno para onde está prevista a 
construção do futuro Parque Urbano 
da Quinta do Conde, e prolonga-se pe-
la Rua Rio Guadiana, até à Rua António 
Sérgio, que será também requalificada 
no âmbito de outra intervenção.

A partir desta zona, o percurso 
continua pelos passeios das avenidas 
Norton de Matos e Cova do Vidros, 
até ao Parque Radical, onde começa 
mais uma parte do corredor até ao Nó 
Desnivelado. O troço final inicia-se no 
Jardim do Pinheiro e estende-se pela 
EN10, até ao viaduto próximo da Es-
tação de Coina.

Importa ainda referir que esta inter-
venção faz parte do HUB10 - Platafor-
ma Humanizada e Conexão Territorial, 
programa conjunto dos municípios da 
Arrábida (Sesimbra, Palmela e Setú-
bal), centrado na Estrada Nacional 10, 
com extensão à Estrada dos Quatro 
Castelos, e que conta com o apoio do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional - Portugal 2020. Representa, 
no total, um investimento na ordem 
dos 460 mil euros.

borante e construtiva” por parte 
dos encarregados de educação, 
sobretudo nos momentos em que 
entregam os seus filhos na escola.

Até ao final do mês está ainda 
prevista a abertura de duas salas 
de pré-escolar da Escola Básica 
do “Conde 2”, tecnicamente de-
signada por Ampliação da Escola 

DR
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FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

ARNALDO 
JOSÉ CANAS 

PENA

MANUEL 
INOCÊNCIO VAZ 

DA COSTA

CARLOS ALBERTO 
TAVIRA

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Fernando Bernardino da Concei-
ção Dias. A família vem por esta via agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Arnaldo José Canas Pena. A fa-
mília vem por esta via agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Manuel Inocêncio Vaz da Costa. Mais se infor-
ma que o corpo se encontra em câmara ardente 
na capela do Socorro, realizando-se o funeral pelas 
12h00 no crematório de Setúbal. A família vem por 
esta via agradecer a todas as pessoas que se digna-
ram a acompanhar o funeral ou que, de qualquer 
outra forma, manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Carlos Alberto Tavira. Mais se informa que o 
corpo se encontra em câmara ardente na capela da 
Anunciada, realizando-se o funeral pelas 13h00 no 
crematório de Setúbal. A família vem por esta via 
agradecer a todas as pessoas que se dignaram a 
acompanhar o funeral ou que, de qualquer outra for-
ma, manifestaram as suas condolências.

(1946 – 2020)(1944 – 2020)(1951 – 2020)(1945 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Necrologia

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 228AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA

TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 14/09/2020
JOSÉ FERNANDO DA SILVA 

ROSA MENDES
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua família, tem o doloroso dever de participar o 
falecimento do seu ente muito querido e de agradecer 
reconhecidamente a todos os que se dignaram a 
acompanhá-lo á sua última morada, bem como aos 
que das mais diversas formas lhes manifestaram pesar. 
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Região aluno. Esta iniciativa tem vindo a 
ser realizada todos os anos lectivos. 
Entretanto, depois da insistência do 
executivo, a rede rodoviária do Torrão 
foi complementada, ontem, com 
mais um autocarro, que tem o horário 
de saída de Alcácer do Sal às 11h30 e 
chegada ao Torrão às 12h15.

Torrão distribui 
kit escolar 
aos alunos do 
agrupamento 

O executivo da Junta de Freguesia 
do Torrão entregou material 
escolar para todos os alunos do 
Agrupamento de Escolas do Torrão. 
Este material foi entregue ao director 
do Agrupamento, Rui Figueiredo, que 
posteriormente fará a distribuição 
de cada saco com o kit escolar a cada 

Desde os transportes 
até aos espaços 
escolares, a autarquia 
afirma garantir normas 
da Direcção-Geral da 
Saúde

PLANOS DE CONTINGÊNCIA

Grândola reforça qualidade e segurança 
das escolas contra pandemia  

A Câmara Municipal de Grândola re-
forçou a qualidade e a segurança nas 
escolas do concelho para garantir o 
cumprimento das normas da Direc-
ção-Geral da Saúde face à pandemia 
de Covid-19.

As medidas começam logo pela 
“articulação com os diferentes par-
ceiros do transporte escolar” para o 
“reajuste dos percursos e horários 
dos circuitos de transporte de mo-
do a garantir o cumprimento do dis-
tanciamento social entre as crianças 
que o utilizam”, refere a autarquia em 
comunicado, emitido ontem.

Quanto ao espaço nos estabele-
cimentos de ensino, o regresso da 
comunidade escolar ao ensino pre-
sencial foi “trabalhado em estreita 
parceria e proximidade com o agru-
pamento de escolas e com as auto-
ridades de saúde locais”, de forma a 

Todas as escolas foram alvo de reorganização de serviços

DR

e espaços aos novos desafios de or-
ganização educativa”, acrescenta.

Ainda segundo a autarquia, foi de-
finida a criação de circuitos, a reorga-
nização dos serviços de refeições, a 
colocação de sinalética, a aquisição 
de novo mobiliário, o reforço do equi-
pamento digital e a distribuição junto 
das escolas dos materiais necessários 
à desinfecção dos espaços e dos uti-

lizadores dos mesmos.
Além da distribuição de equipa-

mento de protecção individual ao 
pessoal não docente, foram entre-
gues dispensadores de álcool gel, 
borrifadores para desinfecção de 
superfícies, pulverizadores para de-
sinfecção dos espaços exteriores de 
recreio e tapetes com desinfectante 
para colocar à entrada das escolas.

O presidente da Câmara de Santiago 
do Cacém considera que o surto de 
Covid-19 no concelho está controla-
do, após o primeiro dia sem registo de 
novos casos, tendo decidido reabrir os 
equipamentos municipais.

“De acordo com a informação do 
delegado de saúde, aparentemente 
o surto está controlado, ou seja, as 
pessoas estão relativamente todas 
identificadas e os milhares de testes 
que foram feitos permitiram identificar 
muitos casos assintomáticos”, afirmou 
ontem o presidente Álvaro Beijinha, à 

HÁ 11  DIAS SEM TESTES POSITIVOS

Álvaro Beijinha diz que surto de Covid-19  
em Santiago do Cacém está controlado 

Lusa. Os dados do autarca reportam-se 
à última segunda-feira. "No concelho 
não tivemos casos positivos, pela pri-
meira vez, em vários dias”.

Ou seja, segundo refere, ao fim 
de 11 dias este concelho do litoral 
alentejano não registou novos casos 
positivos de Covid-19, mantendo-se 
nos 64 casos activos, 36 recuperados 
e um óbito.

“Mesmo que possa surgir um ou 
outro caso, porque ainda estão a ser 
realizados testes relacionados com 
este surto, embora em menor nú-

mero, a Câmara entendeu reabrir os 
equipamentos municipais tendo em 
conta que o surto está controlado”, 
acrescentou.

O auditório municipal António Chai-
nho, o Arquivo Municipal, a Biblioteca 
Municipal Manuel da Fonseca, o Moi-
nho Municipal da Quintinha e o Museu 
Municipal de Santiago do Cacém, en-
cerrados desde 15 de Setembro, por 
precaução devido ao surto, reabriram 
ontem ao público, com a adopção das 
regras impostas pela Direcção-Geral 
da Saúde.

Álvaro Beijinha admite ter vivido 
“dias complicados”, ao passar de qua-
tro para 64 casos positivos, “em pouco 
mais de dez dias”, para lembrar que 
a normalidade “ainda está longe” de 
ser retomada.

“A maioria destes casos estão re-
lacionados com um surto que surgiu 
através de um ginásio, mas graças ao 
trabalho da autoridade de saúde, que 
realizou um mega-rastreio no conce-
lho de Santiago do Cacém e num con-
celho vizinho, foi possível evitar mais 
contágios”, concluiu.

ALCÁCER DO SAL
Autarquia 
investe mais 
de €700 mil na 
remodelação de 
infra-estruturas 
em Foros de 
Albergaria

A remodelação de infra-estruturas 
em Foros de Albergaria, uma obra 
que implica o investimento 716 
882,78 euros por parte da Câmara 
de Alcácer do Sal, vai avançar. O pre-
sidente da autarquia, Vítor Proença, 
já assinou o auto de consignação da 
empreitada.    

Para o executivo municipal esta 
é “uma obra importante” que vai 
promover a reabilitação de arrua-
mentos urbanos, a renovação da 
rede de abastecimento de água e 
a remodelação da rede de esgotos 
domésticos e pluviais dos arrua-
mentos na povoação de Foros de 
Albergaria. 

Ao nível dos arruamentos, o ob-
jectivo da obra é “criar um ambiente 
de equilíbrio entre a circulação auto-
móvel e os utilizadores pedonais”. 

Quanto à renovação da rede de 
abastecimento de água, “tem como 
finalidade aumentar a fiabilidade da 
infra-estrutura da povoação, dando 
resposta ao seu crescimento, pelo 
aumento da procura”. 

A autarquia destaca ainda, em co-
municado, a “implantação da rede 
para combate a incêndio por inter-
médio de marcos na rede geral de 
distribuição”. 

Outro aspecto é a renovação das 
redes de esgotos domésticos e plu-
viais da área que tem como objectivo 
a “melhoria do desempenho da rede, 
considerando a separação dos es-
gotos domésticos face aos esgotos 
pluviais, com vista à garantia da qua-
lidade do esgoto pluvial descarre-
gado directamente na linha de água 
que flui a nascente do aglomerado”. 

A cerimónia decorreu no salão 
nobre dos Paços dos Concelho e 
contou com a presença da vereadora 
Ana Soares e da representante da 
empresa José Marques Gomes Galo, 
que efectuará os trabalhos.

Humberto Lameiras

garantir que “todas as escolas sejam 
espaços seguros”.

“Além da definição dos planos de 
contingência de cada espaço educa-
tivo, com o acompanhamento regu-
lar dos serviços municipais de higie-
ne e segurança e de protecção civil, 
tem sido desenvolvido um intenso 
trabalho de reorganização interna e 
a adaptação dos diferentes serviços 
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Recentemente, em reunião da 
Conferência de Líderes - órgão 
composto pelo Presidente da 
Assembleia da República (AR) e 

pelos presidentes dos grupos parlamen-
tares, ao qual compete apreciar e regular 
diversos assuntos com relevância para 
o funcionamento da AR -, foi alterada a 
grelha de tempos para as intervenções 
nos debates parlamentares, com claro 
benefício para os maiores partidos e em 
detrimento dos restantes. No caso das 
deputadas não inscritas parece-me fla-
grante a tentativa de calar as vozes de 
duas mulheres legitimamente eleitas, 
ao não sermos sequer mencionadas nas 
referidas grelhas. Ou seja, por motivos 
que desconhecemos, vemos diminuí-
das para um nível inaceitável as nossas 
possibilidades de intervenção.

Ora vejamos, antes das alterações 
ao regimento, enquanto deputada 
não inscrita, tinha o direito a produzir 
duas declarações políticas por sessão 
legislativa (sendo que uma sessão legis-
lativa decorre habitualmente entre 15 
de Setembro e 15 de Julho), a intervir 
por um minuto no processo legislati-
vo comum, nas grelhas normais, nos 
debates temáticos, na discussão das 
Grandes Opções do Plano e na discus-
são da Conta Geral do Estado, e por três 
minutos nas discussões do Orçamento 
do Estado na generalidade e na especia-
lidade. Actualmente, após o regimento 
alterado, posso apenas solicitar ao Pre-
sidente da AR intervir até um máximo 
de cinco debates em reunião plenária 
por sessão legislativa. Acresce que o 
Governo e os dois maiores partidos 

(PS e PSD) ganham cada vez mais voz 
ao passar a ter 5 minutos, os terceiro e 
quarto seguintes (BE e PCP) têm agora 
4 minutos, os restantes (CDS-PP, PAN 
e Os Verdes) três minutos e os deputa-
dos únicos representantes de partido 
apenas um minuto. Anteriormente, 
cada Grupo Parlamentar e o Governo 
dispunham de três minutos de forma 
geral. Pessoalmente, vejo aqui uma 
enorme regressão no sistema político 
representativo que importa não deixar 
passar em branco. 

No nosso sistema, é o deputado que é 
eleito e toma posse do mandato (e não 
o partido). Desta forma, salvaguarda-
-se a independência da Pessoa eleita em 
relação à máquina partidária, numa clara 
afirmação de que o trabalho do depu-
tado será em prol de quem o elegeu e 
não do partido. 

Na sessão legislativa anterior o surgi-
mento de duas deputadas não inscritas 
talvez seja o exemplo de que podemos 
pugnar pelas nossas convicções de for-
ma mais independente, mesmo quan-
do isso pressupõe, de algum modo, ir 
contra os nossos pares. Talvez o poder 
instituído tenha receio que esta toma-
da de posição possa abrir precedentes 
perigosos inspirando posturas seme-
lhantes. De qualquer modo, as mais 
recentes alterações regimentais, creio, 
contribuem inequivocamente para o 
empobrecimento dos valores demo-
cráticos, além de manchar o exemplo 
das suas principais instituições.

De ser deputada não 
inscrita 

OPINIÃO

Cristina Rodrigues

Deputada não inscrita

Alcochete é a Porta.
Existe a Marinha da Porta, 
perto da Base Aérea nº 
6, e no livro biográfico de 

Santo António, que possuo, vem 
referido junto ao Pau Queimado no 
Montijo e ao Samec ( Samouco ).
Samekh significa Anjo.
O Cão foi um nome que li numa placa 
na A2, que identificava a Ribeira do 
Vale do Cão junto a  Alcácer e num 
mapa dos rios junto a Setúbal, à Ri-
beira de Arcão e à Vala do Negro. 
O Cão, filho primogénito de Noé, 
apóstata e o maior de todos os falsos 
deuses, Júpiter, é, segundo o Livro 
das Origens inscrito na Pedra da 
Chabaka teve, num ritual dos faraós 
dedicado a  Osíris, a sua Proclamação 
do Trono (Kht p’r)  no Catapereiro e o 
seu funeral na Entronização de Cam 
(Entroncamento) . Este último é um 
lugarejo de Alcochete, A primeira lo-
calização dista uns 10 km da segun-
da, já no concelho de Benavente, O 
inglês A,H., declara que o Cão terá 
sido enterrado em Babel. Logo, Alco-
chete é o mesmo que Babel. O inglês 
diz ainda que a Tróia do Homero é 
igual à Babel de Moisés.
No livro da Ilíada, durante a invasão 
de Tróia pelos gregos, o rei de Tróia, 
Príamo diz a Heitor, seu filho pri-
mogénito que existem milhares de 
línguas em Tróia. Babel é pois ,a terra 
da Confusão de línguas. A Confusão 
também existe no topónimo Sarilhos 
próximo de Alhos Vedros.
Cão é conhecido por por Ham em 
inglês, o rei do Egipto denominado 
Menes. O filho de Cão, Cush é na 
Ilíada Príamo , Pri= fruto, Ham = Cão 
Moisés poderá estar ligado a Moi-
sém, antiga quinta de Alcochete, que 
quer dizer o mesmo que Moisés. Se 
Moisés casou com Sephora, e sen-
do Sephora uma sefe, povo que vive 
junto ao rio Tejo e povo irmão dos 
Cempsis identificados junto ao Cabo 
Espichel. Então Moisés estaria por 
aqui também. 
A Guerra de Tróia resultou de uma 
incompatibilidade religiosa entre o 
pai Cush e o filho Sebá. O primeiro 

defendia o Uno, o Echad alcoche-
tano, enquanto o segundo era poli-
teísta. Sebá terá fundado a Sebonha, 
topónimo sediado em S. Francisco 
celebrizado como um conjunto de 
sete cidades, número mágico de 
Cush, que se autogeriam.
Sebá é o Bachus= Ba + Chus, que 
significa “de Cuche”.
O Baco, o Deus do Vinho segundo 
os Romanos, é o filho primogénito 
de Cuche. O filho de Sebá segundo 
o inglês é Agamemnon, coman-
dante em chefe das tropas que 
invadem Tróia. As terras de Aga-
memnon estão descritas na Ilíada e 
parecem identificar-se como: Hire 
(Vila França de Xira), Pedasus, (Pe-
gões), Cardamile (Cartaxo), Epeia 
(Palmela), Pheras(S. Francisco) , 
Enope (Santarém), Todas tinham 
e têm um excelrnte vinho assim co-
mo Alcochete. Pilos no limite do 
seu território é Peniche, terra de 
areias. Todas estas terras são uma 
imagem de localidades gregas que 
existem nos dias de hoje.
O Chininá, dueto formado por dois 
músicos, um tocando um tambor 
e outro gaita de foles traduz-se em 
sumério, por Ishtar de Ninive que é 
anunciada também pela Ishtar nórdi-
ca na Páscoa. Esta tem o nome “Eas-
ter” que em inglês significa “Páscoa”.
Nimrod, filho bastardo de Cuche, 
exaltado e depois amaldiçoado na 
Bíblia veio para a Terra de Shinar 
(talvez significando, como dedica-
da ao Deus-Lua) e depois foi para a 
Assíria, onde fundou Ninive.
Chet = Echad = Deus, Elohim, Jeo-
vah, Serpente

 + Porta da Vida, a porta a que o 
sangue dos sacrifícios dava Vida.
Portanto Chet = Porta de Deus
Diz-se que “Antes de ser Alcochete 
já era Alkachete”
El-Ka  - Ka em sumério é Porta, El 
= Deus, o que dá Porta de Deus 
também.
O inglês diz que Cuche é divinizado 
como Deus por Moisés.
A Ilíada diz que os Troianos deliberam 
na Porta de Príamo, Porta de Deus.
A conjugação de Porta com o Anjo 
Samekh enquadra o versículo da 
Bíblia do Génesis. O Anjo guarda a 
Porta para que Adão e Eva expul-
sos não voltem a entrar no Paraíso.
Logo, Alcochete é a Porta do Éden.
Conforme à tese de A.H. de que 
Tróia coincide com a Porta do 
Éden acrescentamos que Jardia 
tem o significado de Jardim em 
Castelhano e o lugar “Figueira da 
Vergonha” confirma o Éden no 
Montijo.Alem disso, o Jardim do 
Éden está segundo a Bíblia na terra 
de Cuche, limitado pelo rio Gihom, 
Oceanus oceano atlântico e pelo 
Pisom.De notar que Gihom quer 
dizer “mar”, como a palavra Gijon 
que, em Espanha que dizem ter 
sido fundada por Noé 
Ba = Espírito no Egipto
Bel = Deus. 
O que dá  Babel  igual a Espírito Deus
Alcochete, El= Deus
Coche = Espírito 
Logo Babel é o mesmo que Alcochete.
Noé = Pai
Cam = Filho 
Cush = Espírito. É a tríade pagã

HISTÓRIA EM MENOS DE TRÊS PÁGINAS
Where Troy once stood

Luis Pereira 

(phonetalk3you@gmail.com)

PUBLICIDADE
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Desporto

Na passada semana, a di-
reção do Vitória Futebol 
Clube, liderada por Paulo 
Gomes, apresentou a sua 

expectável renúncia ao cargo.
Como não poderia deixar de ser, 
assisto com tristeza à profunda 
crise em que o Vitória mergulhou 
e que, suspeito e antecipo, a seu 
tempo muito possivelmente obri-
gará o clube a prescindir do con-
trolo da SAD.
No imediato, porém, há uma situa-
ção de quase colapso para resolver 
e deduzo que Paulo Gomes enten-
de não ter condições para conti-
nuar. Muito provavelmente terá 
razão. Outros terão, porventura, a 
energia e a motivação para a partir 
daqui segurar o leme, num proces-
so em que não se terá batido ainda 
no fundo do poço.
Isto dito, não consigo imaginar a 
tristeza e a angústia por que está a 
passar Paulo Gomes. Só ele sabe o 
quão dolorosas têm sido as últimas 
semanas e a pressão sufocante 
que se abateu sobre si. Ele, mais 
do que ninguém, teria desejado 
dar alegrias aos adeptos, partilhar 
momentos de felicidade, ser recor-
dado como um grande presidente. 
A sorte não lhe sorriu, infelizmente 
para si e para o Vitória.
É possível que tenha cometido a 
sua dose de erros. Ainda que assim 
tenha sido, as circunstâncias que 
enfrentou foram particularmente 
adversas. Como todos sabemos, 
se a situação já era difícil no início 
do seu mandato, pior ficou com a 
pandemia. Num abrir e fechar de 
olhos, os desequilíbrios financeiros 
acentuaram-se numa aceleração 
brusca rumo à parede.
Outros teriam conseguido evitar o 
colapso?
É possível, em teoria, ainda que na 
prática seja improvável. Em devido 

Abraço solidário a Paulo Gomes

OPINIÃO

José Pereira

tempo, pelo menos, ninguém as-
sumiu publicamente que o Vitória 
navegava rumo ao precipício, mas 
que tinha condições financeiras 
para o evitar.
Nada disto, claro está, altera o fac-
to de o líder do momento ser sem-
pre o responsável. Paulo Gomes 
era quem ocupava a presidência 
e, se outra razão não existisse, tal 
colocou-lhe nos ombros toda a 
responsabilidade formal. Ainda 
assim, convém tentar ser justo e 
equilibrado, reconhecendo que 
o Vitória estava mergulhado há 
muito num processo de declínio 
progressivo que ninguém foi capaz 
de travar.
Termino com aquilo que verdadei-
ramente interessa. Não é nos mo-
mentos que se saboreiam vitórias 
que precisamos de palmadinhas 
nas costas. É nos momentos solitá-
rios e dolorosos. Ao Paulo Gomes 
envio a partir daqui um abraço soli-
dário. A vida continua.

Presidente da Direcção   
do C.D. “Os Pelezinhos”

Outros teriam 
conseguido 
evitar o 
colapso? É 
possível, em 
teoria, ainda 
que na prática 
seja improvável

Ricardo Lopes Pereira

Haverá um voto verde 
e outro branco para as 
questões que vão ser 
colocadas aos sócios na 
AG de terça-feira

CÂNDIDO CASIMIRO ESCLARECE COMO DECORRE VOTAÇÃO

Dois boletins de voto na Assembleia 
Geral referendária do Vitória

Com o objectivo de esclarecer os asso-
ciados do Vitória FC sobre a “Assem-
bleia Geral referendária”, agendada 
para a próxima terça-feira (29 de 
Setembro), que vai deliberar sobre a 
aceitação da doação de terrenos fei-
tos pela Câmara Municipal de Setúbal 
ao clube, a Mesa da Assembleia Geral 
(MAG), liderada por Cândido Casimiro, 
emitiu um comunicado a dar conta da 
forma como vai decorrer a votação.

Na sessão extraordinária, que terá 
lugar entre as 10h00 e as 20h00 na 
sala do Bingo, do Estádio do Bonfim, 
os sócios vão votar a aceitação da doa-
ção da Câmara Municipal de Setúbal 
ao clube, de 65 lotes de terrenos sitos 
em Praias do Sado, bem como se au-
torizam hipotecar os mesmos lotes de 
terreno, a favor da Autoridade Tribu-
tária (AT) para garantia de pagamento 
das dívidas fiscais do Vitória FC SAD.

Posto isto, esclarece o comunicado 
número 9, assinado por Cândido Ca-
simiro, “haverá dois votos, um de cor 
verde e outro de cor branca”, sendo 
que “a pergunta que vai constar no vo-
to verde é a seguinte: deve o Vitória 
Futebol Clube aceitar a doação da Câ-
mara Municipal de Setúbal, de 65 lotes 
de terrenos sitos em Praias do Sado, 
ratificando a gestão do Presidente da 
Direcção na escritura de doação ou-
torgada em 27 de Julho de 2020?”.

De modo a não gerar dúvidas, o co-
municado enviado a O SETUBALENSE 
refere os efeitos do resultado da vota-
ção à primeira questão. “Se votar SIM, 
neste voto de cor verde, significa que o 
Vitória FC aceita a doação dos terrenos 
feita pela Câmara Municipal e os terre-
nos ficam sendo propriedade do clube, 
livres de ónus e encargos”. Ao invés, 
“se votar NÃO, os terrenos voltam a 
ser propriedade da Câmara Municipal”.

Quanto à segunda questão, que está 
a suscitar mais discussão no univer-

Cândido Casimiro
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frisando que os associados podem 
solicitar esclarecimentos adicionais. 
“Estamos disponíveis para esclarecer 
quaisquer dúvidas, bastando enviá-
-las para o correio electrónico geral@
vfc.pt, indicando o respectivo número 
de sócio.

Tal como vai acontecer mais tar-
de, na Assembleia Geral Eleitoral de 
18 de Outubro, que irá eleger os no-
vos órgãos sociais do Vitória, a MAG 
alerta para a necessidade de serem 
cumpridas as regras de segurança 
inerentes à situação que se vive de-
vido à Covid-19. “Os associados estão 
obrigados a cumprir as regras estabe-
lecidas pela Direcção Geral da Saúde, 
designadamente, o uso de máscara ou 
viseira, desinfeção das mãos à entrada 
do Bingo, havendo recusa de entrada 
no Bingo em caso de registo de tempe-
ratura superior a 37,5 graus, podendo 
ser repetida medição à mesma pessoa 
10 minutos depois”.

Recolha de assinaturas   
para revisão de estatutos
A direcção do Grupo 1910, claque 
do Vitória, está desde a tarde de se-
gunda-feira a “proceder à recolha de 
assinaturas com o intuito de solicitar 
ao presidente da MAG do clube uma 
assembleia geral extraordinária, com 
carácter de urgência, com o ponto úni-
co de “discutir e votar a proposta para 
os novos estatutos do clube”, lê-se no 
texto publicado nas redes sociais da 
claque.

Os interessados em aderir à inicia-
tiva poderão fazê-lo na Sede do São 
Domingos FC, no café “Novo Interva-
lo”, junto ao estádio do Bonfim, e no 
café “Fatia Dourada” no Monte Belo 
Norte. O Grupo 1910 sublinha que os 
signatários têm de ter as quotas em 
dia e que terão de marcar presença 
na assembleia geral caso esta venha 
a realizar-se, uma vez que a mesma 
só se realiza com a presença de dois 
terços dos sócios que assinaram o 
documento.

A direcção do Grupo 1910, que re-
vela ter como objectivo entregar o 
documento nos próximos dias, agra-
dece antecipadamente a todos os que 
queiram colaborar numa iniciativa, 
que, dizem, “visa apenas defender os 
interesses do Vitória FC”.

so dos adeptos sadinos, a pergunta 
que vai constar no voto branco é a 
seguinte: “Aceita dar autorização à 
Direcção do Vitória FC para hipotecar 
os mesmos lotes de terreno, a favor da 
Fazenda Nacional (Autoridade Tribu-
tária) para garantia de pagamento das 
dívidas fiscais da VFC SAD, ratificando 
a gestão do presidente da Direcção na 
escritura outorgada no dia 27 de Julho 
de 2020?”.

Tal como fez em relação ao boletim 
de voto de cor verde, referente à pri-
meira questão, a MAG explica o que 
sucede com cada um dos desfechos 
possíveis do sufrágio. “Se votar SIM 
os terrenos, se forem propriedade do 
clube, são dados de hipoteca à Fazen-
da Nacional (Autoridade Tributária/Fi-
nanças) como garantia de pagamento 
das dívidas da SAD, ficando este ónus 
registado e impedindo o clube de de-
les dispor livremente”.

Caso vença o “NÃO”, os terrenos, 
se a doação for aceite [na resposta à 
primeira pergunta colocada], ficam 
propriedade do clube e livres de ónus 
ou encargos”, lê-se no documento. O 
advogado Cândido Casimiro e a MAG 
a que preside finaliza o comunicado, 
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traçado.
A derrota foi sofrida em Vila 
Franca de Xira (7-1) com o 
Vilafranquense e a vitória foi 
obtida sobre o HC Sintra, por 2-1, 
em jogo realizado no pavilhão 
sesimbrense. 

Sesimbra está 
praticamente 
afastado do 
objectivo 

O Grupo Desportivo de Sesimbra 
somou uma derrota e uma vitória 
na jornada dupla do último 
fim-de-semana da prova de 
apuramento para a 2.ª Divisão 
Nacional, ficando praticamente 
afastado do objectivo que havia 

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não deixe que fantasmas prejudiquem a sua relação atual, mostre-se entusias-
mado com o seu parceiro e verá todos os seus sentimentos consolidados. No plano profissional 
– momento ótimo em que terá inspiração aliada á concretização dos seus projetos. Carta da se-
mana –  O SOL – esta carta mostra que terá as energias que precisa para se manter forte e otimista. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso – se tem alguma relação pendente ou mal terminada, é altura indicada 
para esclarecer os mal entendidos e arrumar o assunto de uma vez por todas. Se chegar á 
conclusão que a relação terminou reserve um tempo para si, mas não se feche ao amor. Viva 
a vida de uma forma alegre e descontraída. No plano profissional – terá algumas decisões 
importantes a tomar mas sentir-se-á confuso, por mais que lhe custe deve esfriar a cabeça para 
que consiga tomar decisões. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta mostra que esta 
semana sentirá uma forte insegurança. Confie na sua intuição para conseguir tomar decisões.
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – se está interessado em alguém aconselha-se que se aproxime dessa 
pessoa de forma prudente e só vá mais longe se essa pessoa lhe enviar algum sinal de 
consentimento. Não invada o território da pessoa de forma brusca. No plano profissional 
– esta semana talvez a rotina se altere e terá de fazer algum trabalho extra, isto devido ao 
grande afluxo de trabalho. Carta da semana – A PAPISA – esta carta mostra que a semana 
corre muito bem, mas deverá estipular muito bem todos os passos que tem para dar.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – está muito seguro de si o que fará com que alcance progressos neste plano. 
Provocará bem estar em todos os que se aproximem de si. No plano profissional – vai realizar os 
seus projetos pessoais. Faça investimentos. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra 
que esta semana estará com energias que farão com que seja bem sucedido em todos os planos.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – dias de intenso romance, de proximidade, o que o fará muito bem 
disposto e alegre. Nada nem ninguém conseguirá quebrar a sua boa disposição. No plano 
profissional – sucesso e muito trabalho são as duas máximas desta semana. Alcançará os 
seus objetivos. Carta da semana – A ESTRELA – esta carta iluminará o seu caminho. As 
suas capacidades e os seus atributos estão no auge. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – reforce laços familiares, use de bom senso para aliviar ambientes tensos. 
No plano profissional – se não está satisfeito, repense a sua situação, pode seguir por outros 
meios para atingir os seus fins. Carta da semana – O PAPA – esta carta mostra que esta será 
uma semana tranquila em que deve aproveitar para ler e desenvolver a sua vida intelectual.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – semana de conquista, aproveite e dê o melhor de si na arte de seduzir, 
mas não se deixe influenciar pelo passado e aproveite o melhor da vida. No plano profis-
sional – este plano está brilhante consegue convencer tudo e todos do seu poder, pode 
ter acesso a um cargo de liderança. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra 
que consegue dominar todos os acontecimentos e controlar agitações.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – se está só dê uma oportunidade a si mesmo de voltar a amar sem receios. 
Se mantém uma relação estável dê a sim mesmo a oportunidade de repensar a situação, o 
que o mantêm preso a essa pessoa e valorize-a. No plano profissional – este plano da sua 
vida está mais claro do que nunca para si e poderá agir de uma forma mais segura pensando 
no futuro. Carta da semana –  A MORTE – esta carta mostra que irá conduzir a semana da 
forma que mais lhe agradar e conseguirá tomar as melhores decisões nos momentos certos.
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso – está muito apaixonado e inseguro. Confie na sua cara metade e não 
tenha receio de dar mais do que recebe. No plano profissional – não é altura indicada 
para correr riscos, situação financeira estável, se possível faça algumas economias. Carta 
da semana – A LUA – esta carta mostra que a semana será muito desgastante, pois as 
preocupações que terá serão constantes. 
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – deverá dedicar mais tempo ao amor e o resultado será uma semana 
repleta de paixão e de harmonia. No plano profissional – arrisque, tente ir mais além pois 
tem todas as hipóteses de triunfar. Carta da semana –  O MUNDO – esta carta mostra 
que deve aproveitar todas as oportunidades que tem para mostrar aquilo que vale. Bons 
resultados em todas as áreas graças á sua determinação e garra.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso – irá desenvolver de forma harmoniosa o seu relacionamento, desde 
que seja claro e sincero sobre os seus sentimentos. No plano profissional – esta semana 
terá êxito no trabalho e nas suas finanças. Carta da semana – A IMPERATRIZ – esta carta 
mostra que esta semana tudo o que semear irá colher em abundância futuramente.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – mesmo que se sinta indeciso evite alterar as suas decisões, e ao fazer uma 
escolha deve estar certo que algumas decisões são irreversíveis. No plano profissional – sente 
que alguém o pode prejudicar, mantenha a calma pois se isso acontecer você notará e saberá 
como agir. Carta da semana –  O CARRO – esta carta mostra que irá obter excelentes resultados 
em todos os aspetos da sua vida, mas que para isso, tem que dar o seu melhor.

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

José Pina

MARCO ALMEIDA, TREINADOR DO BARREIRENSE

"Queremos ir o mais longe possível 
na Taça de Portugal e fazer uma surpresa"

A festa da taça está de volta ao Cam-
po da Verderena onde o Futebol Clu-
be Barreirense recebe o Madalena, 
dos Açores, em jogo a contar para a 
1.ª eliminatória.

O jogo está a ser aguardado com 
grande expectativa por se tratar do 
primeiro da época a nível oficial dos 
alvi-rubros e, neste sentido, O SE-
TUBALENSE falou com o treinador 
Marco Almeida.

 Está satisfeito com o trabalho 
desenvolvido até agora na prepa-
ração da equipa?

Sim, estou muito satisfeito com o 
trabalho desenvolvido pelos jogado-
res. Entrou muita gente nova e nesse 
sentido temos vindo a trabalhar para 
que haja cada vez mais entrosamento 
entre todos. Os jogadores têm sido 
inexcedíveis no trabalho, estando 
sempre abertos e receptivos a tudo 
o que lhes é pedido

A actual situação de pandemia 
afectou o planeamento da época? 

É natural que ninguém se sinta 
confortável com esta situação, prin-
cipalmente devido ao aumento dos 
casos que têm existido ultimamente. 

Marco Almeida
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É evidente que está a afectar mas nós 
temos de continuar o nosso traba-
lho e continuar todo o processo de 
preparação que planeámos para 
toda uma época, de acordo com as 
regras da Direcção-Geral da Saúde. 
Mas, com todas as condicionantes 
existentes, vamos tentar alcançar 
os nossos objectivos.

No domingo o Barreirense vai 
fazer o seu primeiro jogo oficial. 
Quais são as perspectivas para 
esse encontro?

Sabemos que os jogos da Taça de 
Portugal são diferentes, porque são 
a eliminar. O nosso objectivo nesta 
competição é claro, queremos ir o 
mais longe possível e, quem sabe, 
conseguir uma surpresa. Estamos 
focados no jogo e sabemos o que 
temos que fazer. O feedback que os 
jogadores me têm dado nos treinos 
é que estão a trabalhar de forma fan-
tástica para ultrapassar esta primeira 
eliminatória.

Relativamente ao campeonato, 
que ainda não se sabe quando vai 
começar, há quem aponte o Bar-
reirense como um dos principais 
favoritos. Também partilha dessa 
ideia? 

Um clube como o Futebol Clube 
Barreirense, pela sua história no 
futebol português é, e sempre será, 
um favorito. O que se pretende é que 
cada jogador seja forte mentalmente 
e sinta o que é representar o Futebol 
Clube Barreirense. É preciso sentir 
o clube que marca a história de uma 
região. Quando jogamos com esta 
camisola representamos essa re-
gião. É com esta mentalidade forte 
que iremos entrar em cada jogo para 
podermos estar à altura dos pergami-
nhos do clube. 

O Desportivo Fabril entrou no Cam-
peonato de Portugal a perder em casa 
de um dos mais poderosos candidatos, 
mas a imagem que deixou foi muito 
positiva. Encarou sempre o adversário 
de olhos nos olhos, nunca se amedron-
tou quando esteve em desvantagem 
e lutou sempre com muita dignidade 
na procura de um resultado diferente 
que poderia muito bem ter aconteci-
do, tal o ascendente exercido sobre o 
adversário que se remeteu a defender 
o resultado, nos últimos 35 minutos. 

O treinador João Miguel Parreira 
falou com O SETUBALENSE sobre o 
jogo com o Real e sobre o compromis-
so do próximo domingo com o Rabo 
de Peixe para a Taça de Portugal.

Que análise faz do primeiro jogo 
do campeonato? 

DESPORTIVO FABRIL
Parreira diz que a equipa está pronta para qualquer adversário

Foi um jogo muito bem disputado 
de ambas as partes. Contra um dos 
candidatos declarados, consegui-
mos impor o nosso futebol, e fomos 
superiores em grande parte do tempo 
deixando uma imagem muito positi-
va pela qualidade do nosso jogo. Não 
nos foi possível trazer os 3 pontos, mas 
todos ficámos com um bom "feeling" 
de que poderemos disputar qualquer 
jogo, frente a qualquer adversário, 
nesta série.

Perspectivas para o jogo da Taça 
de Portugal? 

Temos que entrar em campo e 
impor o nosso jogo logo desde o 
primeiro segundo. A qualidade que 
demonstrámos no primeiro jogo tem 
obrigatoriamente que continuar a ser 
observada em campo. Se assim o fizer-

mos poderemos ambicionar vencer 
o jogo e seguir em frente. Para mui-
tos, diria mesmo, para a maioria, será 
uma estreia na prova rainha do futebol 
português, e claro, queremos honrar e 
dignificar essa mesma estreia.

Sente que a equipa está devida-
mente preparada para a época que 
agora começou? 

Trabalho diariamente com os joga-
dores que tenho à minha disposição, 
focadíssimo na evolução diária de cada 
um, colocando-lhes um "mindset" am-
bicioso e uma crença de que é possível 
praticar um bom futebol seja em que 
campo for, contra qualquer adversário. 
E a prova foi aquilo que fizemos no do-
mingo, em Massamá. Deixo esse tipo de 
análises para os analistas profissionais, 
jornalistas, comentadores e outros.
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