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Avitória esmagadora de Mar-
celo Rebelo de Sousa signi-
fica sem sombra de dúvidas 
que o povo deseja estabili-

dade política e acredita que o com-
portamento do nosso Presidente da 
República, para alem da sua maneira 
de ser afetuosa, foi ,no seu primeiro 
mandato, o verdadeiro garante dessa 
estabilidade pelas boas relações com 
o Chefe do Governo.  E  o povo de-
monstrou esse desejo acorrendo às 
urnas apesar do ambiente pandémi-
co e do mau tempo. Quem afirmava 
que a abstenção ia ser tremenda en-
ganou-se radicalmente – o povo veio 
ás irnas com entusiasmo e querendo 
manifestar as suas opiniões. E assim 
Marcelo reforça a sua legitimidade 
e a sua capacidade de intervenção, 
que ele no seu discurso de vitória da 
a entender que compreendeu e pro-
mete que “o cheque que lhe estavam 
a dar não era um cheque em branco.

Mas o povo ainda queria manifes-
tar uma outra opinião não menos im-
portante – mesmo no meio do pan-
demónio provocado pela pandemia 
queria manifestar um propósito mais 
profundo ; o seu descontentamen-
to com o sistema social e político em 
que vivemos.  O povo perdia a sua 
ligação aos partidos políticos e nem 
PS, PCP, PSD ou Bloco de esquerda 
respondiam aos seus mal estares e 
muito menos  a extrema esquerda, 
a extrema direita ou o partido libe-
ral. O povo assimilou o discurso anti 
sistema de André Ventura que soava 
aos seus ouvidos como um grito de 
mudança num sistema que excluía as 
suas franjas, que aumentava constan-
temente o fosso entre ricos e pobres, 
um sistema que não ouvia o grito des-
ses pobres.  Só assim se compreende 
que Ventura substitua o Partido Co-
munista nas terras do Alentejo – gen-

O  povo falou:
quer estabilidade e… mudança!

OPINIÃO

Mário Moura

te aliás habituada a um discurso de 
opinião única. É nosso entender que 
o povo alentejano  não foi seduzido 
pelos princípios da extrema direita 
mas apenas pelo discurso que apela 
a mudanças radicais.

Assim se compreende melhor que 
a abstenção não tenha ganho as elei-
ções como muitos previam. O povo 
falou e disse que desejava a tranqui-
lidade política que Marcelo prometia 
e a possibilidade de mudança do sis-
tema que só Ventura proclamava nos 
seus inflamados discursos.  Não sei 
como tudo isto vai evoluir, primeiro 
porque a pandemia não dá descan-
so e segundo porque também não é 
Ventura que poderá mudar o siste-
ma a contento do povo, antes pelo 
contrário. Já temos aqui nesta coluna 
de opinião falado nesta necessidade 
duma mudança radical que, como nos 
diz há muito tempo o Papa Francisco, 
dê origem a uma sociedade fraterna 
com o povo no centro e o bem co-
mum como incentivo. Veremos como 
tudo isto vai evoluir mas não é Ventu-
ra que conduzirá tal mudança – está 
tudo muito nebuloso à nossa volta. 
Necessitam-se homens que amem 
a liberdade e respeitem a dignidade 
da pessoa humana !

Médico

O povo assimilou 
o discurso anti- 
-sistema de 
André Ventura 

Mário Rui Sobral 

ALCOCHETE

CDU lança Luís Miguel Franco 
à presidência da Câmara Municipal

A CDU anunciou ontem Luís Miguel 
Franco como cabeça-de-lista à pre-
sidência da Câmara Municipal de Al-
cochete, para as eleições autárquicas 
deste ano.

Este é o primeiro nome que a CDU 
lança no Distrito de Setúbal (e no País), 
numa aposta que já era aguardada e 
que agora foi confirmada. Até porque, 
Luís Franco presidiu aos destinos da 
autarquia de Alcochete durante três 
mandatos consecutivos, máximo per-
mitido por lei. Nas últimas autárquicas, 
a CDU, com José Luís Alfélua como ca-
beça-de-lista, perdeu a Câmara para o 
PS, que elegeu Fernando Pinto.

Luís Franco – que em 2005 re-
cuperou a presidência da autarquia 
que a CDU tinha perdido nas eleições 
anteriores para o socialista José Dias 
Inocêncio – vai assim tentar reeditar 
um triunfo pessoal sobre o PS para 
devolver a liderança à Coligação De-

mocrática Unitária num município, 
onde o PCP foi quase sempre primeira 
força política (o PS geriu o município 
por três ocasiões). 

A escolha do ex-presidente da Câ-
mara resultou, segundo a estrutura 
local comunista, de um aturado pro-
cesso participativo.

“No dia 8 de Janeiro, a Comissão 
Concelhia de Alcochete do PCP, con-
cluindo um vasto processo de um ano 
de auscultações, que abrangeram 
quer militantes como simpatizantes e 
activistas no âmbito da CDU, como de 
outros ainda que não se enquadram 
neste espaço ideológico, decidiu em 
função dos resultados deste processo 
propor para cabeça-de-lista à Câmara 
Municipal de Alcochete nas próximas 
eleições autárquicas que decorrerão 
no final do presente ano Luís Miguel 
Carraça Franco", anunciou a coligação, 
em comunicado.

A decisão, adianta a concelhia da 
CDU, “transporta em si o objectivo 
de dar continuidade ao projecto de 
desenvolvimento sustentado e har-
monioso retomado em 2005, que 
alterou notavelmente o concelho de 
Alcochete, trazendo-lhe atractivida-
de económica e qualidade de vida (…) 
ao nível dos padrões cimeiros do País, 
tornando-o, assim, num concelho de 
referência”.

A estrutura local da coligação realça 
ainda o passado recente do cabeça-
-de-lista. “Luís Miguel Carraça Franco 
conduziu, durante 12 anos, a concre-
tização desse projecto, ultrapassan-
do os momentos menos bons para 
a política autárquica, como foram os 
decorrentes dos nefastos efeitos de 
quatro anos da governação da chama-
da ‘troika” e de uma crise económica, 
financeira e social sem precedentes, 
terminada em 2015 com uma nova 
fase na política nacional”, lembra. E 
considera que o ex-presidente imple-
mentou ainda “medidas políticas com 
repercussões no mandato em curso”, 
apontando como exemplos “a apre-
sentação e a aprovação de candidatu-
ras a fundos comunitários, a concep-
ção de projectos e o desenvolvimento 
de procedimentos de concurso para a 
execução de grandes obras públicas 
municipais”.

A concelhia do PCP conclui que 
encontra em Luís Franco “não só a 
experiência e o saber” mas também 
“a correspondência com os valores 
identificadores e distintivos da CDU, 
de ‘trabalho, honestidade e compe-
tência’”, tendo em vista “um projecto 
necessário de prosseguir” nas verten-
tes  “sociais, educativas, culturais, des-
portivas e de lazer, turismo, ambiente 
e urbanismo”.

DR

Comunistas apostam 
em ex-presidente para 
tentarem recuperar a 
autarquia perdida para 
o PS em 2017



abrirem a porta e a denunciarem 
esse tipo de ocorrências à 
polícia. 
“O agendamento da vacina não 
é feito ao domicílio”, sublinha a 
DGS, numa mensagem divulgada 
na página que administra na 
rede social Facebook. 

Este alerta está a ser também 
divulgado pelos vários 
agrupamentos de centros de 
saúde, entre os quais o ACES 
Arrábida. 
O plano de vacinação pode ser 
consultado no site da DGS, em 
www.dgs.pt. 

Não abra a 
porta a quem 
disser que lhe 
vai agendar a 
vacina

“Há pessoas a bater às portas 
e a fazerem-se passar por 
profissionais de saúde que vão 
agendar a vacinação [contra a 
Covid-19]”. 
O alerta é dado pela Direção-
Geral da Saúde (DGS) que 
aconselha as pessoas a não 
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Provedor e dois funcionários da Misericórdia do Montijo 
vacinados sem estarem nos grupos prioritários

O provedor e dois funcionários da 
Santa Casa da Misericórdia do Monti-
jo foram vacinados contra a Covid-19, 
na passada sexta-feira, apesar de não 
integrarem os grupos prioritários de-
finidos para esta 1.ª fase da vacinação.

Os três foram indevidamente in-
cluídos na lista de utentes e profissio-
nais que receberam a primeira dose 
na Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados (UCCI) da Misericórdia, no 
âmbito do plano nacional de vacina-
ção. Não se enquadram nos critérios 
que determinam os grupos prioritá-
rios na denominada Fase 1 da estra-
tégia de administração de vacinas, 
divulgada pelo Serviço Nacional de 
Saúde (SNS). 

O provedor, José Manuel Braço 
Forte, tem entendimento diferente 
e alega que tanto ele como os dois 
trabalhadores vacinados – um ope-
racional de manutenção e uma ad-
ministrativa – têm contacto directo 
com os utentes.

“Falei mesmo com a doutora 
da ARS [Administração Regional 
de Saúde]. As pessoas que lidam 
com os utentes têm o direito de 
ser vacinadas”, começou por di-
zer. Ao mesmo tempo, defendeu 
que contacta directamente com os 
utentes e deixou implícito que o faz 
diariamente. “Ainda há pouco [esta 
segunda-feira] lá estive no meio de-
les. Quando vou lá abaixo, vou ter 
com os utentes. Eu trabalho ali. Vou 
para lá às 9h30 e saio à tardinha. 
Há provedores que não andam lá 
dentro. Eu ando", afirmou. “Se me 
perguntar se agarro nos utentes, 
não agarro”, completou. 

O nome da esposa do provedor, 
garantiu a O SETUBALENSE uma 

Mário Rui Sobral 

José Manuel Braço Forte 
defende que quem lida 
com os utentes tem o 
direito de ser vacinado. 
E nega inclusão da 
esposa na lista

NA UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS
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fonte que prefere não se identificar, 
constava na lista de pessoas a vacinar. 
Mas José Braço Forte nega catego-
ricamente que a mulher tenha sido 
vacinada.

“Não, não foi. Mas mesmo que 
fosse, a minha esposa é voluntária lá 
[na Misericórdia], saiu de voluntária 
do Centro Paroquial para ir para ali”, 
argumentou. E revelou que foram 
apenas adicionados à listagem os dois 
outros nomes – o do funcionário da 
manutenção e o da administrativa. 
“Mais ninguém foi vacinado. Tudo 

o que disserem a mais é mentira”, 
afiançou. 

Em relação aos dois funcionários, o 
provedor explicou que foi adoptado o 
princípio do não desperdício. 

“Foram estas duas pessoas, porque 
sobraram duas doses. E a doutora es-
colheu a pessoa da manutenção – que 
é quem monta lá as camas e lá está 
também sempre em contacto com 
as pessoas – e uma outra, que faz os 
stocks, que anda lá dentro”, justifi-
cou. Isto porque já não havia qualquer 
profissional de saúde por vacinar. “Fo-

ram todos vacinados. Sobraram duas 
doses e, uma vez insertado o frasco, 
as vacinas têm de ser administradas”, 
reforçou, antes de admitir que volta-
ria a tomar as mesmas opções.

Os grupos prioritários a vacinar até 
Fevereiro, nesta Fase 1, englobam: 
profissionais de saúde envolvidos 
na prestação de cuidados a doentes; 
profissionais das forças armadas, for-
ças de segurança e serviços críticos; 
profissionais e residentes em Estrutu-
ras Residenciais para Pessoas Idosas 
(ERPI) e instituições similares; e pro-
fissionais e utentes da Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados 
(RNCCI). 

Entretanto, face à denúncia de 
outros casos idênticos no País, o 
Ministério da Saúde, em resposta 
enviada à agência Lusa, afirmou que 
“o preenchimento dos critérios pa-
ra vacinação dos profissionais e/ou 
utentes é uma responsabilidade de 
cada instituição”. Isto depois de Fran-
cisco Ramos, coordenador da “task 
force" responsável pela execução do 
plano de vacinação, ter condenado 
o facto de o presidente da Câmara 
de Reguengos de Monsaraz, José 
Calixto, enquanto membro da admi-
nistração do lar da Fundação Maria 
Inácia Vogado Perdigão Silva, ter sido 
vacinado.

Presidente da Assembleia Geral 
convoca reunião de urgência
Quem não viu com bons olhos que 
o provedor da Misericórdia do Mon-
tijo tivesse sido incluído na lista de 
pessoas a vacinar foi o presidente da 
Mesa da Assembleia Geral da institui-
ção, João Afonso, que ocupa também 
o cargo de vereador na Câmara Mu-
nicipal do Montijo.

“Consubstancia uma situação mui-
to delicada, para não dizer grave. Po-
de estar aqui em causa uma eventual 
situação de conflito de interesses e 
abuso de poder, sem contar com o 
aspecto moral”, disse João Afonso a 
O SETUBALENSE.

O presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral revelou que convocou 
ainda nesta segunda-feira “uma reu-
nião de urgência com todos os órgãos 
sociais da Santa Casa da Misericórdia 
para analisar a situação”. 

A reunião foi marcada para o pró-
ximo sábado e João Afonso admite 
todos os cenários, inclusive a even-
tual apresentação de um pedido para 
que o provedor renuncie ao cargo. 
“Enquanto presidente da Mesa da As-
sembleia Geral quero que o provedor 
diga de sua justiça e se defenda, se 
assim o entender. Em resultado des-
sa defesa, e da análise que todos os 
membros dos órgãos sociais fizerem, 
todas as hipóteses vão estar em ci-
ma da mesa. Analisaremos o futuro 
destes órgãos sociais”, antecipou. E 
fez notar: “Esta é a primeira vez nes-
te mandato que convoco os órgãos 
sociais.”

O presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral considera ainda que “é 
nestas alturas que as pessoas têm de 
perceber que têm de dar o exemplo”.

“Os primeiros a serem defendidos 
devem ser os mais debilitados e os 
mais expostos na sociedade. Os bom-
beiros, que são dos mais expostos, 
ainda não foram vacinados, como não 
foram os polícias ou os GNR”, atirou, 
numa crítica dirigida a José Braço For-
te. “A Santa Casa está acima de todos 
nós e é importante defendermos a 
herança de humanismo, de humanis-
mo católico. Nós católicos temos de 
defender o próximo, primeiro do que 
nós”, concluiu. Com Lusa

José Manuel Braço Forte (à esq.) durante a assinatura do protocolo para construção da USF no Hospital do Montijo

A vacinação a profissionais 
e utentes da Santa Casa da 
Misericórdia do Montijo acabou 
por não ser completada na 
sexta-feira passada. No próprio 
dia, foi suspensa a administração 
de vacinas no lar da instituição, 
devido ao surgimento de 
dois casos de Covid-19. 
Dois utentes desta valência 
testaram positivo e a situação 
evoluiu no fim-de-semana. 
Até ontem, havia registo de 
um surto que envolvia, pelo 

Covid-19 Surto obriga a adiar 
vacinação no lar da instituição

menos, 14 pessoas, conforme 
o SETUBALENSE noticiou na 
edição desta segunda-feira. A 
situação foi também confirmada 
pelo provedor José Manuel 
Braço Forte. Contraíram a 
doença 13 residentes e um 
funcionário do lar.  
Os utentes estão em isolamento 
na instituição e a administração 
das vacinas foi adiada. 
Na Unidade de Cuidados 
Continuados, o plano de 
vacinação foi cumprido. 
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Setúbal

Maria Carolina Coelho

Iniciativa chega 
também às crianças 
que se encontrem em 
situação de isolamento 
profiláctico domiciliário 

DURANTE INTERRUPÇÃO LECTIVA

Município assegura refeições 
a estudantes carenciados e define 
doze pontos de recolha

A Câmara Municipal de Setúbal to-
mou a decisão de continuar a forne-
cer refeições aos alunos beneficiários 
da Acção Social Escolar, durante o 
período de interrupção lectiva de-
cretado pelo Governo devido à pro-
pagação da Covid-19. Para o efeito, a 
autarquia definiu “mais de uma deze-
na de pontos de recolha” no conce-
lho, fazendo parte “as escolas básicas 
Barbosa du Bocage, dos Arcos, Luísa 
Todi, do Montalvão-Laranjeiras e n.º 
8 do Bairro da Conceição”, explicou o 
município em comunicado. 

Também as “escolas básicas e 
secundárias da Bela Vista e Lima 
de Freitas e as escolas secundárias 
Sebastião da Gama, de Bocage e D. 
Manuel Martins” estarão disponíveis 
para a recolha dos alimentos, assim 
como “as sedes das juntas de fregue-
sia do Sado e de Gâmbia, Pontes e 

A Junta de Freguesia de São Sebastião 
encontra-se a reparar o equipamento 
lúcido da Escola Básica do Peixe Frito, 
com o objectivo de proporcionar mais 
“conforto e segurança à comunidade 
educativa”, explica a autarquia em co-
municado. Desta forma, a intervenção 
no parque infantil “inclui a desmonta-
gem de todos os brinquedos e a sua 
manutenção, assim como a substitui-
ção de alguns materiais danificados, 

Juntas do Sado e Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra entre os pontos de recolha

DR

Alto da Guerra”. 
A iniciativa vai, igualmente, chegar 

às “crianças em situação de isolamen-
to profiláctico domiciliário”, sendo 
que, nestes casos, a entrega será feita 
ao domicílio, devendo o pedido ser 
realizado nas escolas frequentadas 
pelos alunos em questão. 

“Esta medida dá cumprimento ao 
disposto no Decreto n.º 3-C/2021, de 
22 de Janeiro, o qual prevê a adop-
ção das medidas necessárias para a 
prestação de apoios alimentares a 
alunos beneficiários da Acção Social 

Escolar dos escalões A e B”, esclarece 
a mesma nota.

No que diz respeito ao “acolhimen-
to de filhos, ou outros dependentes, 
de trabalhadores de serviços essen-
ciais”, a edilidade “definiu que serão 
as escolas-sede dos vários agrupa-
mentos a funcionar com esta função”. 
“A lista de estabelecimentos de ensi-
no de acolhimento é composta pelas 
escolas básicas Luísa Todi, de Azeitão 
e du Bocage e pelas escolas básicas 
e secundárias da Bela Vista, Lima de 
Freitas e Sebastião da Gama”.

PROPORCIONAR MAIS CONFORTO E SEGURANÇA

Junta de São Sebastião repara parque infantil 
da Escola Básica do Peixe Frito

SAÚDE

Liga Contra o 
Cancro lança 
em Fevereiro 
campanha de 
sensibilização

A Liga Portuguesa Contra o Cancro 
(LPCC) vai ter a decorrer em Feverei-
ro uma campanha de conscienciali-
zação dirigida a instituições e popu-
lação, onde alerta para a mudança 
de comportamentos para combater 
as doenças oncológicas. Trata-se de 
uma iniciativa de amplitude nacional, 
que passa também por Setúbal.

Promovida no âmbito do Dia Mun-
dial da Luta Contra o Cancro, assina-
lado a 4 de Fevereiro, esta campanha 
pretende “aumentar a visibilidade das 
temáticas relacionadas com as doen-
ças oncológicas”, refere a LPCC, que 
apela às organizações que preten-
dam associar-se à iniciativa, a reali-
zar entre os dias 1 e 12 de Fevereiro, a 
inscreverem-se na sua página.

Nesta página são disponibilizados 
vários materiais ajustáveis às necessi-
dades das iniciativas, nomeadamen-
te kits de ferramentas para escolas 
e bibliotecas, poder central e local e 
empresas.

De acordo com a LPCC, o cancro é 
a segunda causa de morte em todo 
o mundo e a sua incidência tende a 
aumentar. “Sabe-se que um em três 
cancros pode ser evitado pela redu-
ção de riscos comportamentais”. 

Paralelamente à campanha de sen-
sibilização e educação para a saúde 
dirigida a instituições, a Liga lançou 
o convite à sociedade em geral para 
participar nos “21 desafios para a mu-
dança”, que pretendem encorajar as 
pessoas a realizarem, ao longo de 21 
dias, “pequenas, mas significativas, 
acções de prevenção de doenças 
oncológicas”.

Para participar no desafio, os in-
teressados devem inscrever-se na 
página oficial da LPCC, e, depois de 
concretizada a inscrição, recebem 
por e-mail informação relacionada 
com factores de risco, diagnóstico e 
tratamento.   

 “Os participantes são também ins-
pirados a reflectir sobre como abor-
dar o tema do cancro com os outros 
e apoiar doentes oncológicos”, refere 
a Liga. H.L.

tais como traves de madeira, cordas, 
malhas e outras peças”. Estará igual-
mente contemplada a “remoção do 
piso amortecedor e a sua substituição 
por novas placas desse revestimento”.

De acordo com a mesma nota, “estas 
acções de requalificação inserem-se no 
âmbito das competências delegadas 
pelo município e cumprem o objectivo 
de manter o parque escolar em bom 
estado de conservação”.

BREVES

A Rua 25 de Abril, situada em 
Vendas de Azeitão, vai estar 
hoje e amanhã condicionada 
ao trânsito automóvel, entre 
as 09h00 e as 13h00.  No local 
vão ser realizados “trabalhos 
de substituição das tampas 
das câmaras de visita da 
rede de colectores pluviais”, 
segundo explica a Câmara 
Municipal de Setúbal em 
comunicado. 

No passado domingo, o 
município de Setúbal divulgou 
um total de 50 óbitos por 
Covid-19 no concelho, dos 
275 registados nesse dia. No 
entanto, estes dados foram 
agora corrigidos pela autarquia, 
no seu site oficial, uma vez que 
“os números da saúde pública 
tinham uma falha no registo 
de mortes”. “Assim, foram 
contabilizados 41 óbitos 
em vez dos 50 anunciados”.

A Junta de Gâmbia, Pontes 
e Alto da Guerra procedeu 
à instalação de novos 
equipamentos de retenção 
de contentores RSU nas 
três freguesias, bem como 
à substituição dos materiais 
já instalados, no sentido de 
reforçar a “segurança de peões 
e viaturas”, referiu a autarquia 
em nota de Imprensa. 

AZEITÃO 
Rua 25 de Abril 
condicionada 
hoje e amanhã

COVID-19 
Câmara corrige 
dados de óbitos 
de domingo 

PONTES
Junta reforça 
retenção dos 
contentores

DR
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PUBLICIDADE

Centro de Respostas Integradas - da 
Península de Setúbal. 
“Numa altura em que muito se fala 
das privações e provações por que 
passam os profissionais do Serviço 
Nacional de Saúde, os alunos do 10ºG 
e 12ºD pensaram que a actividade 
de carácter social que poderiam 

desenvolver para comemorar o 
dia do patrono da escola seria a 
confecção de bolachinhas para 
alguns dos elementos que prestam 
auxílio à população numa época 
tão exigente como a que estamos a 
viver”, refere o estabelecimento de 
ensino em comunicado.

Estudantes da Dom 
Manuel Martins 
oferecem bolachas 
a instituições 
do concelho

Os estudantes da Escola Dom 
Manuel Martins que frequentam o 
curso de técnico de Restaurante-
Bar ofereceram na passada semana 
bolachas por si confeccionadas 
à Companhia de Bombeiros 
Sapadores de Setúbal e à Unidade 
de Cuidados Continuados – do 

COVID-19

Estabelecimento Prisional de Setúbal 
tem nove reclusos e 12 profissionais infectados

O Estabelecimento Prisional de Se-
túbal tomou conhecimento de que 
nove reclusos se encontram positivos 
para a Covid-19, depois de terem sido 
realizadas recentemente “duas séries 
de testes de despistagem” no local, 
afirmou a Associação Portuguesa de 

Apoio ao Recluso (APAR) através de 
comunicado publicado na sua página 
de Facebook. 

A informação foi confirmada pe-
la Direcção-Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais, em resposta à 
APAR, sabendo-se, ainda, que “12 
trabalhadores, na sequência de 
testes feitos no âmbito da sua vida 
privada”, estão igualmente infecta-
dos com a doença provocada pelo 
novo coronavírus SARS-CoV-2. Os 
reclusos infectados, de acordo com 
a mesma nota, “encontram-se sob 
acompanhamento clínico e [estão] 
genericamente assintomáticos”. 

Também no Estabelecimento 
Prisional do Montijo foi identi-
ficado um caso positivo entre a 
população prisional, tendo este 
sido, “conforme o protocolado, 
encaminhado para o Hospital Pri-
sional [de São João de Deus, em 
Caxias]”. “Foram identificados dez 
reclusos como contactos de pro-
ximidade susceptíveis de risco de 
contágio, que já foram testados e 
que, não obstante terem tido re-
sultados negativos, se mantêm, 
conforme recomendação da saú-
de pública, em quarentena”. Já ao 
nível dos trabalhadores, “por ora, 

não há registos” de casos positivos 
neste estabelecimento prisional. 

A APAR divulgou, ainda, que 
no geral, “no contexto da DGRSP 
e tendo como referente um uni-
verso que abrange cerca de 20 
mil pessoas entre trabalhadores, 
reclusos e jovens internados em 
Centros Educativos”, estão infec-
tados 198 reclusos – num total de 11 
mil e 234 reclusos. No caso dos jo-
vens em Centros Educativos, foram 
confirmados cinco casos positivos. 
Entre os “trabalhadores do quadro 
da DGRSP”, por sua vez, há registo 
de 124 casos activos. 

ALEX GASPARTambém a prisão 
do Montijo regista 
actualmente um 
caso positivo entre a 
população prisional
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Cidade vai monitorizar qualidade 
do ar para ser mais “saudável”

Os três primeiros postos de carre-
gamento para veículos eléctricos já 
se encontram a funcionar no muni-
cípio do Barreiro, por “uma cidade 
ambientalmente mais saudável”. 
Neste âmbito e de acordo com o 
presidente da autarquia, Frederico 
Rosa, até ao final do primeiro semes-
tre, a câmara conta avançar parale-
lamente, no terreno, com uma rede 
micro para monitorização interna da 
qualidade do ar no concelho.

“Temos feito uma grande aposta 
em todos os vectores ambientais, 
naquela que é a nossa acção, desde 
a iluminação pública que transfor-
mámos toda para LED ou as mais 
de mil árvores que já plantámos em 
contexto urbano”, afirma a O SETU-
BALENSE.

O autarca barreirense explica que, 
relativamente aos postos de carre-
gamento, estes resultaram de um 
protocolo com uma empresa que 
permitiu instalar um total de 90 pos-
tos, que serão distribuídos por todas 
as freguesias, num investimento que 
“não terá nenhum custo para a autar-
quia e dado que precisamos de pro-
mover os veículos com energias mais 
amigas do ambiente, mas fazendo-o 
dando condições às pessoas para o 
fazer”, sublinha.

A ideia, acrescenta o edil, é 
apostar na criação de “postos de 
carregamento junto das áreas ha-
bitacionais para que, quem tenha 
o seu veículo eléctrico possa esta-
cionar na proximidade de um destes 
equipamentos, sem que tenha que 
andar pelo Barreiro à procura de um 
destes espaços para o fazer longe 

Luís Geirinhas

Frederico Rosa lembra 
importância de 
perceber o que foi feito 
e de pensar o futuro

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

DR

da sua casa”, refere.
“Medir a qualidade do ar é funda-

mental e esta foi uma das contrapar-
tidas do protocolo que exigimos, por-
que se queremos ter esta transição 
no Barreiro da ideia da indústria e da 
poluição e até do ar pesado, para um 
concelho de ruas limpas, com praia, 
zonas verdes e muito mais arejado, 
há que traduzir isto em dados para 

Os primeiros postos de carregamento para veículos eléctricos já chegaram ao Barreiro

que se possa medir e perceber o que 
se pode avançar e o que ainda se tem 
para fazer”, realça Frederico Rosa.

Novas medidas para 
implementar no futuro
Para o presidente, a conjugação da 
dispersão de postos de carrega-
mento com a medição da qualidade 

do ar, permitirá saber “que efeitos 
estamos a ter neste âmbito e onde 
é necessário investir mais e de que 
forma podemos aprofundar polí-
ticas, mas acima de tudo, qual foi 
o caminho que percorremos e que 
novas medidas é que teremos de 
implementar para fazer do Barreiro 
uma cidade cada vez mais limpa”, 

Nos últimos 20 
anos a autarquia 
barreirense já 
investiu cerca 
20 milhões de 
euros em
projectos 
sustentáveis

factor que considera ser “funda-
mental para a qualidade de vida da 
nossa população”.

De acordo com o vereador 
responsável pelo Planeamento, 
Ordenamento do Território e In-
formação Geográfica, Rui Braga, 
os referidos equipamentos “têm 
sensores de medição de tempe-
ratura da qualidade do ar, o que 
nos permite uma melhor monito-
rização deste importante aspecto 
da cidade”. A câmara municipal 
lembra que apesar do concelho 
ser de pequena dimensão, em 
termos territoriais, tem “uma ele-
vada densidade populacional que 
sofre do impacto directo de gases 
provenientes de veículos de com-
bustão, com graves repercussões 
para a saúde das populações”.

O presidente da autarquia con-
sidera, neste sentido, que “a pro-
moção de um planeta mais limpo 
e sustentável se faz com medidas 
concretas de promoção e utilização 
de energias limpas”, recordando 
outro dos investimentos já realiza-
dos, através da “renovação total da 
frota dos Transportes Colectivos do 
Barreiro para gás natural”. Segun-
do o município, nos últimos anos, 
a câmara “já investiu cerca de 20 
milhões de euros em projectos que 
promovem a sustentabilidade”.

Barreiro
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A Câmara do Barreiro anunciou 
esta segunda-feira ter reforçado 
os canais de atendimento não 
presenciais da autarquia, no 
âmbito da renovação do estado 
de emergência provocado 
pela pandemia, que dizem 
respeito aos serviços de águas, 
saneamento e resíduos, através 
do email dahu@cm-barreiro.pt, 
assim como o canal institucional 
do município, para assuntos 

relacionados com o Balcão Único, 
cujo atendimento presencial 
é presentemente feito apenas 
na Avenida do Bocage. Além 
destes contactos, está disponível 
um call-center (212 068 068) 
da câmara, que funciona 
diariamente das 09h00 às 17h00. 
O município informa ainda que a 
aplicação “Aqui Barreiro” está a 
funcionar para comunicação de 
ocorrências na via pública.

A União de Freguesias do Alto 
de Seixalinho, Santo André 
e Verderena, no concelho 
do Barreiro, procedeu 
recentemente a trabalhos 
de revitalização dos 
espaços pedonais no espaço 
ajardinado da urbanização 
dos Sete Portais, em Santo 
André. A intervenção 
realizada pelos funcionários 
daquele executivo, liderado 
pelo presidente Carlos 
Raposinho, permitiu 
melhorar este espaço, 
dotando-o de melhores 
condições para todos os 
habitantes daquela zona, 
que está ainda a ser alvo de 

obras por parte da câmara 
municipal, previsivelmente, 
até ao início da Primavera.

O município do Barreiro aprovou 
por unanimidade, na última 
reunião daquele executivo, 
realizada inteiramente online 
devido ao agravamento da 
situação referente à crise 
pandémica, a prorrogação 
do prazo das empreitadas de 
construção da rede de drenagem 
doméstica do Bairro da Liberdade, 

Fonte do Feto e da Quinta dos 
Carvalho. Na mesma altura, 
foi igualmente aprovada, por 
unanimidade, a prorrogação 
do prazo da empreitada de 
construção da drenagem 
doméstica da Rua dos Operários, 
Rua da Telha, Bairro da Quinta das 
Canas e da Praceta de Sete Portais, 
na freguesia de Santo André.

ESTADO DE EMERGÊNCIA
Câmara reforça canais não 
presenciais de atendimento

SANTO ANDRÉ
União de Freguesias revitaliza 
espaços pedonais de Sete Portais

EMPREITADAS MUNICIPAIS
Aprovada prorrogação de 
obras em curso pelo concelho

DR

Luís Geirinhas

Equipamentos 
destinam-se a alunos 
do 1º ciclo e secundário

LEVANTAMENTO FEITO NO INÍCIO DO ANO LECTIVO

Mais de 1970 computadores 
asseguram apoio ao ensino junto 
da comunidade escolar

Sara Ferreira, vereadora da Educa-
ção na Câmara do Barreiro, informou 
aquele executivo, no decorrer da 
reunião de câmara realizada online 
na última semana, que já chegaram 
às escolas do concelho 1971 compu-
tadores atribuídos pelo ministério 
da tutela aos alunos dos escalões A 
e B, excluindo os equipamentos que 
estão reservados ao Agrupamento 
de Escolas Alfredo da Silva, por ainda 
não possuir estes dados, num levan-
tamento efectuado pela autarquia 
no início do presente ano lectivo.

Os referidos equipamentos informá-
ticos dividem-se pelos estabelecimen-
tos de 1º ciclo e secundário. Na altura, 
a autarca realçou que os agrupamen-
tos de escolas do Barreiro e de Santo 
António já têm na sua posse “todos os 

Aos vários agrupamentos de escolas chegaram mais de 1970 
computadores para alunos do município

DR

computadores” que foram solicitados 
no âmbito da necessidade de equipar 
os estudantes com estas ferramentas, 
especialmente durante o actual mo-
mento de pandemia.

A vereadora acrescenta que a câma-
ra “pretende continuar a entregar as 
refeições aos alunos dos escalões A e 
B”, dado que este “é um apoio muito 
importante para determinadas crian-
ças e famílias”, tendo igualmente sido 
reforçados o acompanhamento social 

e psicológico “para que as crianças não 
fiquem sem estes recursos” durante o 
período de interrupção das actividades 
lectivas.

Nesse âmbito, Sara Ferreira lembra 
que “a Linha de Apoio Social nunca 
parou, mantendo-se sempre activa, 
embora registando-se um decrésci-
mo na fase em que a situação da pan-
demia esteve um pouco mais calma”, 
continuando agora a funcionar den-
tro dos mesmos moldes.

PANDEMIA

Estabelecimentos de ensino prontos a acolher 
filhos de profissionais em prontidão

No âmbito das novas medidas de con-
finamento impostas devido à situação 
pandémica, o município do Barreiro 
considera “fundamental identificar cre-
ches e escolas”, em cada agrupamen-
to do concelho, que possam acolher 
filhos ou outros dependentes a cargo 
dos profissionais de saúde, das forças e 

serviços de segurança e de socorro, on-
de estão incluídos os bombeiros volun-
tários, elementos das forças armadas, 
trabalhadores dos serviços públicos 
essenciais, de gestão e manutenção 
de infraestruturas, entre outros consi-
derados fundamentais e cuja prontidão 
e mobilização é essencial.

Do leque de escolas e creches aber-
tas para este efeito fazem parte a Escola 
Secundária Alfredo da Silva, Escola Bá-
sica D. Luís Mendonça Furtado, além da 
Escola Secundária de Santo André e a 
Básica Telha Nova 1. Da lista de agrupa-

mentos identificados para acolher os 
estudantes, ainda fazem parte a básica 
de Álvaro Velho e a Escola Secundária 
Augusto Cabrita, além da Escola Básica 
com Secundário de Santo António e a 
escola básica da mesma localidade, si-
tuada frente à igreja da freguesia.

Também a Sociedade de Instrução 
e Beneficência A Voz do Operário – Es-
paço Educativo do Lavradio – Creche, 
integra o conjunto de estabelecimen-
tos abertos a receber os filhos daqueles 
profissionais, selecionados pelo Agru-
pamento de Escolas do Barreiro. L.G.

Oito escolas e uma 
creche selecionadas 
para esta função

todas as análises realizadas 
apresentaram resultados 
que cumprem os valores 
paramétricos e que mostram “a 
qualidade da água distribuída em 
todas as zonas de abastecimento” 
do concelho. De acordo com a 
autarquia, a gestão da qualidade é 

feita desde a origem até à torneira 
do consumidor, com recurso 
a tecnologias de tratamento 
adequadas, com a aplicação 
de práticas de manutenção 
preventiva e correctiva e através 
de monitorização em zonas 
estratégicas.

Água continua 
a ser de boa 
qualidade no 
concelho

O plano de amostragem para 
avaliação da qualidade da água 
no Barreiro, em cumprimento 
do Programa de Controlo 
de Qualidade aprovado pela 
Entidade Reguladora de Serviços 
de Águas e Resíduos, revelou 
que no último trimestre de 2020 
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Barreiro

Luís Geirinhas

Município quer renovar 
casas de apoio com 
escuteiros no antigo 
Parque Aventura

MATA DA MACHADA

Trabalhos para salvaguardar os 
“valores naturais” já este ano

Bruno Vitorino, vereador da Câmara 
do Barreiro responsável pela divisão 
de Sustentabilidade Ambiental e 
Eficiência Energética, acredita que 
este ano será possível “recuperar 
algum do edificado” existente na 
Mata da Machada, como a Casa do 
Guarda florestal, para “proporcio-
nar aos fins-de-semana actividades 
de educação” dirigidas a toda a fa-
mília, que possibilitem a pernoita 
naquela área verde do concelho.

“Estamos também, em conjun-
to com os agrupamentos de es-
cuteiros, a delimitar e a recuperar 
uma zona que servirá para os seus 
acampamentos e actividades no 
antigo Parque Aventura”, afirma, 
através da renovação das casas 
de apoio ali situadas. O autarca 
adianta que “apesar de estarmos 
há quase um ano com grandes 
constrangimentos devido à Co-

Apesar da pandemia, município garante nunca ter deixado de trabalhar na melhoria da Mata da Machada

DR

vid-19, nunca deixámos de traba-
lhar no melhoramento da Mata da 
Machada, dando seguimento ao 
que consta no Plano de Acção”, 
realça, lembrando que aquele do-
cumento é uma ferramenta “que 
permite compatibilizar diferentes 
interesses existentes” naquele es-
paço natural do município.

Recorde-se que a criação do re-
ferido plano para a Reserva Natural 
Local do Sapal do Rio Coina e da 
Mata da Machada, que correspon-
de a 20% do território, surgiu da 
“vontade de melhorar, preservar e 
criar condições para que os valores 
naturais sejam salvaguardados”, 
com a promoção de todas as condi-
ções para os milhares de visitantes 
que, habitualmente, se deslocam 
àquela área.

O vereador adianta que está 
ainda prevista “a requalificação do 
parque de estacionamento, permi-
tindo um ordenamento deste es-
paço”, para dar maior comodidade 
e conforto à população. Projectos 
que, na sua perspectiva, permiti-
rão tornar a Mata da Machada num 
local “mais atractivo e funcional”, 
mantendo o equilíbrio entre a bio-
diversidade existente e a sua utili-
zação por todos os que procuram 
aquele ponto natural do concelho.

Novas valências suprimem 
lacunas existentes
De acordo com o Plano de Acção apre-
sentado, a recuperação do edificado e 
das estruturas já existentes “é funda-
mental para desenvolver novas valên-
cias e permitir suprimir algumas lacu-
nas”, tais como a inexistência de uma 
zona de acantonamento destinada a 
escuteiros, casas-de-banho de acesso 
público, além de outras infraestruturas 
de saneamento.

A intervenção passa ainda pela re-
cuperação e revitalização dos antigos 
viveiros, pelo apoio à apicultura e à 
produção de alimentos locais.

Até ao final deste ano, para combater 
o estado de degradação daqueles edifí-
cios, a autarquia barreirense tem como 
meta a realização de estudos prévios, 
a nível arquitectónico e de especialida-
des, para avançar com este projecto e 
com as obras previstas.

Relativamente às estruturas de visi-
tação, também os caminhos e trilhos 
ali existentes serão reforçados até ao 
final do primeiro trimestre de 2022, 
para permitir “uma utilização não 
motorizada mais rica, por áreas hoje 
inacessíveis”, sendo associadas a um 
observatório de aves no sapal do Coina, 
que possibilitarão a realização de um 
longo percurso na área da ribeira do 
Vale de Zebro.

DESPORTO

Aprovado apoio 
financeiro a 
associações e clubes 
do concelho

O município do Barreiro apro-
vou por unanimidade, na última 
reunião daquela autarquia, que 
decorreu online devido ao confi-
namento, a atribuição de um sub-
sídio no âmbito do programa “Me-
xe com a Idade” para a presente 
época, assim como o protocolo 
com o Grupo Desportivo Fabril 
para actualização do Estádio Al-
fredo da Silva, além da atribuição 
de plafonds de transporte às as-
sociações e clubes desportivos 
do concelho.

Do rol de propostas apresenta-
das, o executivo aprovou igual-
mente a atribuição de plafonds 
de policiamento aos clubes e as-
sociações que integram o Circuito 
de Atletismo do Barreiro.

Para cumprimento de diver-
sos contratos-programa de de-
senvolvimento desportivo, na 
altura, foram também viabiliza-
das propostas relativas ao Clube 
Recreativo da Quinta da Lomba, 
Grupo Desportivo e Cultural Es-
trela Negra, Grupo Desportivo e 
Recreativo da Verderena e Grupo 
Desportivo da Escola Secundária 
de Santo André.

A autarquia deu também luz 
verde aos contratos-programa 
com o Galitos Futebol Clube, Fu-
tebol Clube Barreirense e Grupo 
Desportivo “O Independente”, 
tendo sido aprovada a atribuição 
de subsídios no âmbito do Plano 
de Desenvolvimento Desportivo 
deste município. L.G.

Durante a sessão foram aprovadas várias propostas no âmbito do Plano 
de Desenvolvimento Desportivo

DR
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Sesimbra reforça apoio à economia local e famílias p12

“Agora que cheguei à idade que 
ele tinha quando as escreveu, é 
possível que consiga ter a cora-
gem de copiar delas o suficiente 

para que a sua figura sobressaia das 
sombras.” Olhar uma caixa de ma-
deira, cujo interior guarda as cartas 
enviadas pelo pai nos seus últimos 
oito anos de vida, leva John dos 
Passos (1896-1970) a iniciar “Os 
melhores tempos”, memórias que 
finalizam na década de 1930, pu-
blicadas em 1966, traduzidas para 
português em 1968 (Editorial Íbis).

A história familiar parte da linha 
paterna - John Randolph dos Passos 
(1844-1917), abolicionista, advoga-
do de sucesso em Nova Iorque, fi-
lho de Manuel Joaquim dos Passos, 
madeirense nascido em 1812, que 
“teve de abandonar Ponta do Sol 
muito à pressa, em consequência 
de um incidente relacionado com 
um crime de apunhalamento”, ru-
mo a Baltimore, onde “trabalhou de 
chumeco”, passando depois para 
Filadélfia, aí constituindo família. 
Talvez a emigração do avô se deves-
se à fuga ao serviço militar e não ao 
que o neto invoca...

A primeira visita de Dos Passos 
à Madeira, em 1905, foi para se 
“restabelecer da operação a uma 
hérnia”. Instalado no Hotel Reids, 
o pequeno entregou-se “à tarefa 
de apanhar lagartixas para as do-
mesticar”. Do Funchal, registou uma 
mistura de cheiros, entre o odor 
oleoso dos patins dos condutores 
dos transportes puxados por bois 
e o aroma das rosas e heliotrópios 
sentido nos “carros de vime em que 
deslizava pela íngreme calçada em-
pedrada”.

A sua ligação à Europa intensifi-
cou-se durante a juventude e, na 
Grande Guerra, momento em que “a 
propaganda franco-britânica batia 
os tambores pela intervenção ame-
ricana” e “odiar os alemães se tor-
nou uma mania”, quis voluntariar-se 

John dos Passos: entre a 
América, a Madeira e o Mundo

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

para os serviços de ambulância na 
Frente, o que aconteceu em 1917, 
após o falecimento do pai, servindo 
em França e Itália. Por final da déca-
da de 1910, esteve em Lisboa - “Saí 
do país com uma impressão mais 
favorável da pintura portuguesa pri-
mitiva do que do governo republica-
no. Achei os políticos eloquentes e 
evasivos. O seu ar de benevolência 
ineficaz pôs-me o pêlo ao contrá-
rio.” Esta opinião poderia ser exage-
rada, mas Dos Passos justifica: “aos 
vinte e três anos, é-se intolerante”.

Em 1921, na companhia de Cum-
mings, está de novo na Europa, nu-

ma viagem em que tentou decifrar 
“Os Lusíadas” e visitou os Açores e a 
Madeira. Portugal não entusiasmou 
Cummings: em Lisboa, “sentia re-
pulsa pela exuberância do estilo ma-
nuelino” e disse preferir Rembrandt 
aos painéis de Nuno Gonçalves; em 
Coimbra, manifestou “uma fobia an-
cestral contra o catolicismo”, pois 
“os estudantes pareciam-lhe to-
dos jesuítas à paisana”; no Porto, o 
tempo foi passado em busca de um 
dentista. Depois, Dos Passos viajou 
até ao Próximo Oriente, relato com 
dose substancial de aventura, que 
pintará também outros registos de 
viagem como a que fez pela Rússia.

Desde cedo, Dos Passos conviveu 
com os mais importantes autores, 
muitos dos quais, como Twain, Ji-
ménez, Aragon, Valle Inclán, Ma-

Conviveu 
com os mais 
importantes 
autores, muitos 
dos quais, como 
Twain, Jiménez, 
Aragon, Valle 
Inclán, Machado 
ou Joyce, viria a 
conhecer

chado ou Joyce, viria a conhecer, 
sendo o convívio com Cummings, 
Fitzgerald e Hemingway tema for-
te nestas memórias, aliando sem-
pre o gosto de falar sobre eles, da 
sua relação com as obras lidas, do 
seu encarar o mundo através da 
arte, fosse pela escrita ou pela 
pintura. Importante também é 
o percurso ideológico, simultâ-
neo com o seu conhecimento 
do mundo - a convicção contra 
o belicismo, a defesa de Sacco 
e Vanzetti, a desconfiança do 
regime soviético.

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

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

PUBLICIDADE

Luís Geirinhas

SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS

Centro de Educação Ambiental 
distribui dezenas de ecopontos 
pelas escolas do concelho

O Centro de Educação Ambiental 
(CEA) do município do Barreiro en-
tregou, recentemente, dezenas de 
ecopontos às escolas do concelho, 
para que professores, alunos e fun-
cionários possam prosseguir com o 
sistema de separação de resíduos e 
“participem activamente no proces-
so de reciclagem”.

A Escola Secundária de Casqui-
lhos, a EB1 nº 2 do Lavradio, a EB 
2,3 D. Luís Mendonça Furtado, no 
Alto do Seixalinho, além do Jardim 
de Infância nº 2 da Verderena, a  
EB 2,3 Quinta Nova da Telha e a Casa 
dos Rapazes, na Quinta da Lomba, 
foram os estabelecimentos de en-
sino que receberam os ecopontos 
no âmbito do projecto “Tens Ati-
tude!”.

Bruno Vitorino, vereador respon-
sável pelo CEA, considera que este 
projecto tem por objectivo alertar a 
comunidade escolar “para a necessi-
dade e importância que a recolha se-
lectiva e reciclagem desempenham 
na melhoria da qualidade ambiental 
e protecção do planeta”, explica.  O 
autarca recorda ainda que o mesmo 
“decorre há vários anos” e que tem 
sido “implementado em muitas das 
escolas do concelho”.

Tendo em conta que os jovens 
passam grande parte do seu dia-a-

-dia nas escolas, o vereador entende 
que fomentar, ensinar e dar condi-
ções para separar correctamente 
os resíduos “é uma necessidade 

premente, para que estes possam 
de uma forma simples aplicar os 
seus conhecimentos em casa e na 
sociedade”, conclui.

Projecto pretende alertar para a importância da recolha selectiva

DR

Barreiro
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Bloco 
Clínico

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

Classificados Necrologia

Alugo r/c de 
Moradia a casal.

Setúbal
Contato: 

938 910 200

ANUNCIE
NO SEU 
DIÁRIO

DA REGIÃO

PRECISA DE PUBLICITAR
Em que concelho está?  

Consulte a nossa lista e LIGUE

TEMOS SEMPRE UMA SOLUÇÃO PARA SI

ALMADA - 265 539 691 | SETÚBAL  - 265 520 716
SEIXAL - 265 520 71 | MONTIJO - 212 318 392

MOITA - 212 047 599 | BARREIRO - 212 047 599
PALMELA - 265 520 716 | ALCOCHETE - 212 318 392

OUTROS CONCELHOS 265 520 716
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COMUNICADO
A funerária Armindo informa que subiu o nível de contingência 
para o nível máximo, uma vez que a quantidade de óbitos atingiu 
níveis absolutamente inéditos. Como sempre, a funerária Armindo 
tem todos os recursos aplicados ao serviço da sociedade e pede a 
compreensão de todos para eventuais atrasos ou incómodos que 
possam resultar desta situação de exceção.

Apelamos a toda a população para que respeite, com o maior zelo, 
as regras definidas ao abrigo do atual estado de emergência, 
para que a situação se possa normalizar o mais rapidamente 
possível.

... que é possivel fazer a cremação 
das ossadas resultantes do levan-
tamento dos restos mortais do seu 

ente querido?
Para mais informações e garantia de 
melhores preços dirija-se à funerária 

Armindo ou telefone para...

Você sabia?Em caso de ...

Serviço disponível todos 
os dias, a qualquer hora!

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 23/01/2021
MARIA JOSÉ DE JESUS 

FERNANDES
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus filhos, genros, noras, netos, e restante família, 
têm o doloroso dever de participar o falecimento da sua 
ente muito querida e de agradecer reconhecidamente 
a todos os que se dignaram acompanhá-la à sua última 
morada, bem como aos que das mais diversas formas 
lhes manifestaram pesar  
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Sesimbra e intuitivo das crianças” através dos 
benefícios do Yoga em família. Tendo 
como base de actuação a filosofia 
“cabeça, coração e mãos”, incentiva 
ainda “o pensamento livre, as emoções 
conectadas e equilibradas e um corpo 
saudável, com vontade de agir e 
contribuir para um mundo melhor”.

Município 
promove 
“Yoga para 
pais e filhos”

No próximo domingo, pelas 17h00, 
realiza-se mais uma sessão de “Yoga 
para pais e filhos”, transmitida no 
canal de Youtube do município de 
Sesimbra. Com as dinamizadoras 
Antónia Ramalho e Isabel Louro, a 
iniciativa procura “auxiliar e potenciar 
o desenvolvimento integral, natural 

Município intensifica apoio para economia 
local, associativismo, IPSS e famílias

Esta segunda-feira, a Câmara Munici-
pal de Sesimbra aprovou o Plano de 
Emergência Económico-Social para a 
Covid-19, que reúne um conjunto de 
medidas excepcionais de apoio à eco-
nomia local, às famílias, associações e 
Instituições Particulares de Solidarie-
dade Social (IPSS) do território sesim-
brense. Estas medidas, “que ocorrem 
num período particularmente difícil 
da evolução da pandemia”, serão re-
-avaliadas com a devida regularidade, 
tal como é feito a nível nacional. Com 
estas acções, a autarquia pretende 
“dar um sinal de apoio e solidariedade 
a todas as famílias e empresas que 
nesta fase estão a atravessar grandes 
dificuldades”.

Algumas das medidas terão como 
horizonte o final do Estado de Emer-
gência mas, como forma de apoio à 
retoma económica, a grande maioria 
vai prolongar-se até ao fim de 2021. 

Nas medidas de apoio económico 
e social, constam a isenção total das 
Taxas de Ocupação de Espaço Públi-
co e Publicidade até final do Estado 
de Emergência e a isenção parcial de 
todas as Taxas de Ocupação de Es-
paço Público e Publicidade desde o 
final do Estado de Emergência até ao 
final de 2021, e a redução de 10 por 
cento em todas as tarifas variáveis 
dos serviços urbanos, para todos os 
consumidores, desde ontem, 26 de 
Janeiro, e até ao final do Estado de 
Emergência, com redução fracciona-
da por períodos de 30 dias.

Suspenso está o pagamento de 
parquímetros em zonas tarifadas 
e dos contratos de concessão em 
equipamentos municipais e de salas 
do Centro de Apoio à Incubação de 
Empresas de Sesimbra até ao final do 
Estado de Emergência. A redução de 
50 por cento dos valores de conces-

Inês Antunes Malta 

Maioria das 
deliberações 
prolonga-se 
até ao final do ano

PLANO DE EMERGÊNCIA ECONÓMICO-SOCIAL

DR

sões e incubadoras do CAIES, desde 
o final do Estado de Emergência até 
final de 2021, faz parte do conjunto 
de medidas anunciadas pelo muni-
cípio sesimbrense, a par da isenção 
do pagamento das rendas dos ope-

À semelhança do que aconteceu noutros concelhos, também a frente ribeirinha de Sesimbra tem áreas interditas

o exigir.
Para completar este rol de medi-

das, a Câmara Municipal decidiu ain-
da criar mais duas linhas telefónicas: 
uma para apoio a micro, pequenos e 
médios empresários, e outra para ci-
dadãos em situação de desemprego, 
com o objectivo comum de facilitar 
o acesso aos apoios disponíveis e 
prestar toda a informação aos cida-
dãos. Estas linhas juntam-se assim às 
duas já existentes, de Apoio Social e 
de Apoio Psicológico, lançadas em 
Março de 2020.

Espaços públicos interditados 
e atendimentos municipais só 
com marcação
Também na sequência do novo Estado 
de Emergência em vigor, está interdi-
to um conjunto de espaços e equipa-
mentos públicos que habitualmente 
promovem a aglomeração e estadia de 
pessoas, entre os quais a frente marí-
tima, os jardins, os parques infantis ou 
equipamentos desportivos, para evi-
tar a propagação da pandemia. Neste 
sentido, estão vedados à circulação e à 
permanência de pessoas locais como o 
Parque Augusto Pólvora, a marginal de 
Sesimbra, o Parque da Vila na Quinta 
do Conde, entre outros, alguns dos 
quais já interditados pela autarquia 
desde Março de 2020. A decisão foi 
tomada na passada quinta-feira, dia 
21 de Janeiro, depois de uma reunião 
da Comissão Municipal de Protecção 
Civil.

Também os atendimentos da Câ-
mara Municipal de Sesimbra estão en-
cerrados ao público e a funcionar com 
marcação prévia. A Biblioteca Muni-
cipal, o Pólo de Leitura da Quinta do 
Conde, o Cineteatro Municipal João 
Mota, o Museu Marítimo, a Fortaleza 
de Santiago e o Castelo encontram-se 
encerrados, sem esquecer a Capela 
do Espírito Santo dos Mareantes, 
o Espaço Interpretativo da Lagoa 
Pequena e o Núcleo Museológico 
da Moagem de Sampaio, que abre 
apenas aos sábados e domingos de 
manhã para apoio ao mercado Sabo-
res da Nossa Terra e às quintas-feiras, 
entre as 16h00 e as 19h30, para re-
ceber o projecto PROVE.

radores dos mercados e feiras cujas 
actividades se encontram suspensas 
e da redução para todos os restantes 
em 60 por cento até final de 2021.

Também as Taxas de Ocupação de 
Espaço Público e Publicidade para 

todas as actividades que se encon-
trem impedidas de exercer, desde 
o primeiro estado de emergência, 
e até final de 2021, beneficiam de 
isenção.

Neste período, será implementa-
do o Plano de Emergência Alimen-
tar, para agregados familiares em si-
tuação de vulnerabilidade que inclui 
refeições gratuitas para os escalões 
A e B da Acção Social, extensível aos 
agregados familiares, e realizada a 
manutenção do apoio para cabazes 
alimentares a famílias sinalizadas 
pelo município, em parceria com o 
Centro Comunitário da Quinta do 
Conde, a Santa Casa da Misericór-
dia de Sesimbra, a Casa do Povo de 
Sesimbra, o Centro Paroquial do 
Castelo e a Associação Encontra a 
Esperança. A estas duas últimas ins-
tituições será disponibilizada uma 
verba destinada a situações que não 
estejam sinalizadas, até que estas 
possam ser integradas na rede de 
apoios, que por sua vez poderão 
ser reforçados se o cenário assim 

Decorreu, no dia 21, a 
administração de vacinas 
contra a Covid-19 a residentes 
e profissionais dos lares do 
concelho de Sesimbra. No total, 
40 profissionais de saúde estão 
a vacinar 568 pessoas, entre 
idosos e funcionários, de 16 
Estruturas Residenciais para 
Idosos do concelho. A acção 
faz parte da primeira fase da 
administração de vacinas a 
grupos prioritários definidos no 
âmbito do Plano de Vacinação 

Vacinação Primeira fase do plano 
de administração soma e segue

contra a Covid-19. A vacinação 
está a ser assegurada pelo 
Agrupamento de Centros de 
Saúde Arrábida (ACES), com 
a colaboração do Gabinete 
Municipal de Protecção Civil de 
Sesimbra.

O ACES Arrábida abrange os 
concelhos de Palmela, Sesimbra 
e Setúbal, e garante a prestação 
de cuidados à população aos 
233 516 habitantes dispersos 
por uma área territorial de 840 
quilómetros quadrados.
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Quinta 
do Conde

O Posto Territorial da GNR da Quinta 
do Conde deteve em flagrante um 
homem de 41 anos por tentativa 
de homicídio, na própria zona da 
Quinta do Conde. No decorrer de uma 
acção de policiamento, os militares 
detectaram “um homem de 34 anos 
a fugir do suspeito que empunhava 

GNR detém 
homem em 
flagrante por 
tentativa de 
homicídio

uma arma branca”. De imediato 
interceptaram e detiveram o suspeito, 
tendo a vítima sido transportada de 
urgência para uma unidade hospitalar 
em estado grave. O detido foi presente 
ao Tribunal Judicial de Sesimbra 
e a Polícia Judiciária prossegue agora 
com a investigação.

Inês Antunes Malta 

Projectos em curso 
passam por estrutura 
residencial para Idosos 
e duas salas de creche

OLHOS NO FUTURO PARA ALARGAR APOIO SOCIAL

Centro Comunitário mantém-se dedicado 
à comunidade “como sempre”

Desde Março do ano passado até ago-
ra, o Centro Comunitário da Quinta 
do Conde nunca parou. Neste início 
de ano, a direcção da instituição 
quintacondense faz um ponto de si-
tuação e fala sobre os projectos que 
quer abraçar em 2021, tendo sempre 
presente o seu lema “de pessoas para 
pessoas”. Em entrevista a O SETUBA-
LENSE, João Valente, o seu presiden-
te, refere que “o Centro Comunitário 
continuou a funcionar todos os dias. 
Nunca parou. Temos tido casos pon-
tuais de acontecimentos de pessoas 
infectadas com Covid-19, felizmente 
muito pontuais e residuais” e garante: 
“estamos a viver um dia de cada vez, 
preparados. Continuamos a apoiar 
diariamente a nossa comunidade, da 
mesma maneira, como sempre e por 
isso mesmo até a nossa frota auto-
móvel está a aumentar no sentido de 
locomoção leve”.

O centro adquiriu este mês mais 
uma viatura eléctrica. “Estamos neste 
momento a apostar muito neste tipo 
de locomoção, rápida, que permite 
um ambiente o mais limpo possível. 
É a nossa segunda viatura com estas 
características e expectamos ainda 
este ano passarmos para a terceira”, 
explica o presidente da instituição 
que tem como plano para o futuro a 
instalação de painéis fotovoltaicos 
que permitirão por sua vez “alimentar 
a frota de forma sustentável”.

“Se abríssemos amanhã, depois 
de amanhã estava cheio”
Desde o seu nascimento, em 1987, o 
Centro Comunitário tem como um dos 
seus objectivos a criação de uma Es-
trutura Residencial para Idosos (ERPI). 
Por isso, em 2021, a direcção da insti-
tuição lança o mote “Nascemos para 
ser um lar”, no seguimento de uma 
candidatura apresentada para este 

Nova estrutura residencial é considerada essencial para a Quinta do Conde. Terá capacidade para 80 utentes
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tura ao programa PARES 2.0, que veio 
confirmar, em 17 de Dezembro do ano 
passado, o aumento de duas salas de 
creche, integradas no edifício sede já 
existente. “Esta candidatura, relacio-
nada com a remodelação e ampliação 
do edifício sede da infância, foi apro-
vada, o que faz com que passemos a 
ter capacidade para 104 crianças em 
creche, mais do que duplicando assim 
a nossa capacidade para crianças até 
aos 3 anos. Actualmente temos 43”, 
constata. “Vamos pôr em funciona-
mento o nosso planeamento e já este 
ano encetar esforços no sentido da 
legalização de todo o processo de 
obras e restantes acções”, adianta, 
prevendo “que em meados de 2022, 
seja possível dar início à obra propria-
mente dita. A correr bem, esperamos 
que em Janeiro de 2023 possamos 
estar em condições de então receber 
estas crianças”, conclui.

PRESIDENCIAIS 2021

Junta de 
Freguesia 
elogia 
participação 
cívica em dia 
de eleições

A Junta de Freguesia da Quinta do Con-
de “saúda e enaltece a participação, em 
todas as vertentes, na realização da elei-
ção do Presidente da República, desde 
os trabalhadores das autarquias aos 
membros das mesas de voto, aos elei-
tores e às forças de segurança, a todos 
os que nas condições difíceis da epide-
mia foram protagonistas deste acto de 
patriotismo e de defesa da democracia, 
uma palavra de reconhecimento e grati-
dão por parte deste executivo”.

Com o objectivo de combater a 
abstenção e de facilitar o acesso dos 
cidadãos eleitores às mesas de voto 
nestas eleições, a Junta de Freguesia 
da Quinta do Conde investiu na criação 
de mais locais e, sobretudo, na proximi-
dade geográfica dos mesmos. A cada 
bairro corresponde agora um posto de 
recenseamento para que os mais de 23 
mil eleitores da freguesia possam votar 
próximo da sua residência.

Nas palavras do presidente da fre-
guesia, Vítor Antunes, “o acelerado 
crescimento demográfico da Quinta 
do Conde acrescentou grande panóplia 
de problemas de natureza diversa, cuja 
resolução não era apenas necessária 
mas também urgente” e a criação dos 
novos postos “aproxima fisicamente 
os eleitores da mesa de voto”.

Em comunicado, aproveita ainda para 
informar que no âmbito das medidas de 
combate à proliferação da epidemia es-
tão suspensas as aulas da Universidade 
Sénior, da Oficina de Teatro, de “Gaita-de-
-Foles”, de Cordofones e de Piano, bem 
como o Mercado de Levante e as activi-
dades culturais, desportivas e recreativas 
presenciais. O atendimento presencial 
mantém-se, por marcação prévia, através 
dos habituais meios de comunicação e o 
executivo quintacondense apela a que 
“todos cumpram as regras sanitárias vi-
gentes” e reafirma a “vontade de prosse-
guir o trabalho”, garantindo: “estivemos, 
estamos e estaremos cá!”.

Inês Antunes Malta 

fim, estando um passo mais perto de 
realizar o sonho e de colmatar uma ne-
cessidade local. “Como costumamos 
dizer, se abríssemos amanhã, depois 
de amanhã estava cheio. É uma grande 
necessidade para a nossa comunidade 
aqui na Quinta do Conde e será uma 
construção de raíz que proporcionará 
o ingresso de 80 utentes em terreno 
que já temos, cedido pela autarquia”, 
conta João Valente. “A nossa candi-
datura foi submetida, tem o número 
381900, e iremos publicar em breve 
nas nossas redes sociais um vídeo pa-
ra que as pessoas possam ter ideia do 
projecto”, adianta, frisando que “neste 
momento, sabemos que foi submetida 
com este número e estamos a aguar-
dar que durante este ano haja desen-
volvimento e a desejar que a respos-
ta por parte da tutela, da Segurança 
Social, seja efectivamente favorável”.

Entregue foi também uma candida-

Projecto ERPI 
O sonho tornado 
realidade para
a instituição
que nasceu 
com o objectivo 
de ser uma 
estrutura 
residencial 
para idosos
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“O que nos move é a ambição
e o desejo de ajudar o Vitória”

Logo depois da goleada (5-2) alcança-
da no sábado no reduto do Juventu-
de de Évora, o Vitória Futebol Clube, 
actual líder da série Há do Campeo-
nato de Portugal, colocou o seu foco 
no duelo seguinte. Domingo, pelas 
15 horas, a contar para a 14.ª jornada 
da prova, o Moncarapachense será o 
adversário do conjunto setubalense 
no Bonfim, estádio em que a equipa 
fará tudo para somar os três pontos.

Apesar da excelente campanha rea-
lizada pela equipa principal de futebol, 
em Setúbal ninguém esconde que as 
dificuldades são uma realidade diá-
ria. Isso mesmo confirmou o treinador 
Alexandre Santana após o duelo com 
o Juventude de Évora quando ques-
tionado sobre a forma como consegue 
gerir uma equipa que se debate com 
dificuldades financeiras.

“As dificuldades são grandes, mas 
quando aquilo que nos move é só o 
dinheiro alguma coisa está mal. Neste 
caso o grupo é tão forte que o que 
nos move é a ambição, o querer e o 
desejo de ajudar o Vitória. É também 
o caminhar juntos e o grupo ser forte. 
É claro que o dinheiro é fundamen-
tal, mas não é tudo na vida”, disse o 
técnico em declarações à Rádio Diana 
FM, de Évora.

Ainda sobre este tema, o timo-
neiro dos sadinos acrescentou que 
“todas as equipas, jogadores, trei-
nadores e todos os envolvidos no 
futebol que vivem só pelo dinheiro, 
mais cedo ou mais tarde, vão cair”, 
afirmou, deixando uma garantia. 
“Nós aqui não temos deixado cair 
porque a força para nos reerguermos 
tem saído de todos os lados. Não só 
da nossa parte [equipa técnica], mas 
da parte dos jogadores”.

Ricardo Lopes Pereira

Após triunfo em Évora, 
sadinos só já pensam no 
duelo de domingo com 
o Moncarapachense

TREINADOR ALEXANDRE SANTANA EXPLICA AS RAZÕES DO SUCESSO DA EQUIPA

DR

Ao mesmo órgão de comunicação 
social alentejano, Alexandre Santana 
deu como exemplo a forma como o 
Vitória se entregou ao jogo de sába-
do em Évora. “A consequência será a 
de podermos ver um bom jogo num 
relvado que está em mau estado pela 
chuva. O que é um facto é que fica 
fácil. Quando trabalhamos com pro-
fissionais que o são e homens a sério 
tudo fica mais fácil para o treinador 
e para os jogadores também. É uma 
consequência. Tem sido algo difícil, 
mas que nos dá muito prazer a todos. 
Essa postura tem-nos dado alento e 
tranquilidade muito grandes a cada 
dia que passa”.

Em relação à partida diante do 
Juventude, equipa que se colocou 
em vantagem antes da meia hora 
de jogo, os sadinos reagiram, con-
seguindo no final vencer por cate-
góricos 5-2. “A reacção da equipa foi 
fantástica. Tenho de fazer um elogio 

tremendo a estes jogadores. Seja em 
que campo for e em que condições 
for, a forma como vivem, desfrutam 
e envolvem no jogo faz com que eu 
seja mais treinador e desfrute tam-
bém do jogo de uma forma única o 
que para mim é fantástico”.

Apesar de o Vitória seguir invic-
to na prova (10 triunfos em 12 jor-
nadas), Alexandre Santana alerta 
que a equipa tem de se aplicar em 
todos os encontros com a mesma 
determinação que fez no duelo em 
Évora. “Nunca sabemos o que vai 
acontecer com o controlo do jogo, 
por melhor posicionados que este-
jamos, nunca é efectivo. Qualquer 
bola de ressalto, qualquer bola mal 
dominada pode dar-nos alguma in-
tranquilidade até o jogo estabilizar 
como veio a acontecer”.

Refira-se que o duelo de domingo, 
em Setúbal, com o Moncarapachen-
se marca o reencontro dos sadinos 

com os algarvios três meses e meio 
depois de a equipa de Alexandre 
Santana ter vencido, por 1-0 no Es-
tádio Dr. António João Eusébio, em 
Moncarapacho. Na altura, o brasilei-
ro Rodrigo Mathiola foi o autor do 
golo que, aos 85 minutos, valeu os 
três pontos aos sadinos.

O Moncarapachense ocupa ac-
tualmente a sétima posição da série 
H do Campeonato de Portugal, com 
13 pontos em 10 jornadas realizadas, 
contabilizando quatro vitórias, um 
empate e cinco derrotas. O conjunto 
algarvio chega ao Bonfim moraliza-
do pelos últimos resultados, uma vez 
que vem de dois triunfos (4-1 ao Aljus-
trelense e 2-1 ao Lusitano de Évora).

Carlos Chaby volta a coordenar 
futebol de formação
Menos de três meses depois de ter 
colocado o seu lugar de coordena-
dor geral do futebol de formação 

do Vitória FC, Carlos Chaby, 51 anos 
de idade, regressou às funções que 
tinha deixado de exercer, informou 
o clube nas suas redes sociais na pas-
sada quinta-feira. “É com entusias-
mo que anunciamos o regresso do 
professor Carlos Chaby a uma casa 
que tão bem conhece”.

E acrescenta: “O novo coordenador 
do futebol de formação do Vitória FC 
assumirá o cargo estratégico numa 
área que a actual direcção entende 
como um dos pilares do clube. É ob-
jectivo da direcção melhorar as in-
fraestruturas desportivas, assim que 
possível, por forma a equipará-las à 
qualidade dos recursos humanos do 
futebol de formação e de todo o tra-
balho inexcedível desenvolvido por 
esta secção nos últimos meses num 
contexto extremamente adverso”. A 
nota de informação refere também 
que “em breve será apresentada a 
restante estrutura técnica”.

Grupo está unido e o treinador Alexandre Santana afirma que a força para reerguer a equipa "tem saído de todos os lados"



Leandro Gonçalves, jovem 
avançado de 18 anos, começou o 
jogo no banco mas foi chamada a 
dar o seu contributo à equipa aos 
78 minutos, em substituição de 
Mimi, o autor do golo que decidiu 
o encontro. Com idade ainda de 
júnior, Leandro Gonçalves, fez 

toda a sua formação no Sporting, 
onde jogou durante nove épocas, 
desde as escolinhas até ao escalão 
de juvenis. Na última temporada 
transferiu-se para os juniores 
do Belenenses e agora reforça o 
plantel orientado por João Nuno, 
que luta pela manutenção.

Jovem avançado 
do Belenenses 
reforça 
Desportivo Fabril

O Grupo Desportivo Fabril, que 
no passado domingo obteve em 
Marvila, no jogo que disputou 
com o Oriental, a sua primeira 
vitória da época, estreou mais 
um jogador na sua equipa sénior 
de futebol que disputa a Série 
G do Campeonato de Portugal.  
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Pinhalnovense recebe 
o Moura à tarde e 
Amora defronta o 
Moncarapachense em 
horário nocturno

Pinhalnovense e Amora jogam esta 
quarta-feira para acerto de calendário 
do Campeonato de Portugal. A equi-
pa de Pinhal Novo recebe o Moura no 
Campo Santos Jorge pelas 15 horas 
e o Amora joga com o Moncarapa-
chense, às 20 horas, no Complexo 
Desportivo do Serrado. Ambos os 
jogos são pertencentes à 11.ª jorna-
da da Série H.

O Pinhalnovense, actualmente em 
oitavo lugar com 12 pontos, vai ter pe-
la frente como adversário o último 
classificado da série, que tem apenas 
dois pontos conquistados e segue no 
campeonato sem obter qualquer vi-
tória. Devido à diferença pontual e 
aos melhores resultados obtidos, a 
equipa de Ricardo Estrelado é clara-
mente apontada como favorita mas 
como todos os cuidados são poucos 
há que encarar o jogo com humilda-
de e respeitar o adversário que ain-
da muito recentemente dificultou 
ao máximo a vida ao Vitória Futebol 
Clube no Estádio do Bonfim, onde 
perdeu apenas por 2-1 e este muito 
perto de alcançar o empate.

A equipa de Pinhal Novo, com os 
novos reforços já mais entrosados, vai 
estar certamente à altura dos aconte-

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Pinhalnovense e Amora 
jogam esta quarta-feira 
para acerto de calendário

cimentos e lutar pela conquista dos 
três pontos para poder regressar às 
vitórias, depois das duas derrotas 
sofridas nos dois últimos jogos. 

Amora joga às 20 horas
Quem também vai jogar para ganhar 
é o Amora que no último domingo 
derrotou o Olhanense, no Algarve, 
num jogo que marcou o regresso da 
equipa à competição, depois de es-
tar um mês sem jogar. Era expectável 
que a equipa se apresentasse com al-
guma falta de ritmo devido à prolon-
gada paragem, mas na realidade não 
foi isso que aconteceu, sinal de que 
se preparou bem e trabalhou com 
intensidade nos treinos. E é embala-
do por essa atitude que a equipa se 
vai apresentar agora na recepção ao 
Moncarapachense que vai acontecer 
em horário nocturno no Campo do 
Serrado, devido à intervenção que es-
tá a ser feita no relvado da Medideira.    

Em confronto vão estar duas equi-
pas que se encontram separadas na 
tabela classificativa por quatro pon-
tos, com vantagem para o Amora que 
tem uma maior dose de favoritismo 
e vem altamente motivado com o 
êxito alcançado sobre o Olhanense. 
Contudo, importa salientar também 
o bom campeonato que a equipa de 
Moncarapacho está a realizar e a go-
leada que aplicou ao Aljustrelense na 
última jornada. 

Este é um jogo muito importante 
para o Amora porque em caso de 
vitória sobe ao segundo lugar e fica 
mais próximo do Vitória de Setúbal, 
que lidera a tabela ainda com uma 
margem bastante confortável. 

Pinhalnovense recebe o Moura no Campo Santos Jorge
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Patrick McGlynn, 
com uma exibição 
espectacular e com os 
40 pontos que marcou, 
foi o homem do jogo

BASQUETEBOL

Galitos Barreiro ultrapassa os 100 pontos 
na vitória sobre a Ovarense

Galitos e Ovarense proporcionaram 
um excelente espectáculo de basque-
tebol no jogo que disputaram no Pa-
vilhão do Restelo, casa emprestada 
da equipa do Barreiro, relativo à 16.ª 
jornada da Liga Portuguesa.   

A equipa treinada por Hugo Salga-
do, graças a uma enorme exibição de 
Patrick McGlynn, que fez 40 pontos, 
esteve na liderança do encontro até 
ao último quarto, altura em que os 
vareiros saltaram para a liderança, 
mas Derreck Brooks assumiu o jogo 
nas derradeiras posses de bola e deu 
a vitória ao conjunto da margem Sul 
do Tejo por 103-98.

O jogo, que ficou marcado pe-
la intensidade e emoção colocada 
dentro das quatro linhas pelos dois 
conjuntos, registava ao intervalo o 
resultado de 51-43, favorável à equipa 
do Barreiro que se tinha imposto ao 
adversário com os parciais de 25-18 
e 26-25.

Na segunda parte a emoção, à 
excelente prestação individual de 
McGlynn, a Ovarense respondeu com 
doze roubos de bola que resultaram 
em 21 pontos marcados em contra-
-ataque mas a vitória não fugiu ao 
Galitos porque acabou por ser mais 
eficaz obtendo 64% de lançamentos 
de dois pontos e 56% de lançamen-

Patrick McGlynn  foi o homem do jogo
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tos de três pontos.  
Patrick McGlynn esteve de facto 

inspirado nesta partida tendo obti-
do 40 pontos, três ressaltos e três 
assistências mas em plano bastante 
aceitável estiveram também Derreck 
Brooks com 23 pontos, seis ressaltos 
e duas assistências e Alonzo Ododa 
com 12 pontos, 11 ressaltos e uma 
assistência.

Na equipa do Galitos será de real-
çar também a presença de LJ Rose, 
base norte-americano de 27 anos que 
chegou a Portugal vindo da República 
Checa, depois de ter jogado na Finlân-
dia e Letónia. 

LJ Rose fez a sua estreia pela equi-
pa do Barreiro nesta partida com a 
Ovarense tendo obtido três pontos, 
três assistências e três ressaltos. 

Com esta vitória o Galitos Barreiro 
subiu ao 9.º lugar da tabela classifi-
cativa com 21 pontos conquistados 

em cinco vitórias e 11 derrotas, nos 16 
jogos até agora efectuados. A vinda 
de LJ Rose dá a entender que o clube 
está a apostar tudo para chegar aos 
lugares de acesso ao play-off. 

Na próxima jornada agendada para 
sábado, dia 30 de Janeiro, a equipa 
de Hugo Salgado desloca-se ao norte 
do país para defrontar, às 16 horas, o 
Maia Basket, no Pavilhão Municipal 
Nortecoope.

Jogo do Barreirense foi adiado 
Adiado à última da hora foi o FC Porto 
– Barreirense que se deveria ter joga-
do no Dragão Arena. Casos positivos 
de covid-19 detectados no plantel da 
equipa do Barreiro que obrigaram as 
autoridades de saúde a impor o isola-
mento profiláctico dos jogadores que 
estiveram expostos. Oportunamente 
será marcada a nova data para a rea-
lização do encontro.

O Clube Desportivo da Cova da Pie-
dade que esta quinta-feira, dia 28 de 
Janeiro, completa 74 anos, não vai 
realizar a tradicional sessão solene 
comemorativa, bem como a entrega 
de emblemas aos sócios com 25 e 50 
de filiação, devido ao confinamento 
obrigatório motivado pela pandemia 

DEVIDO À PANDEMIA
Cova da Piedade não comemora aniversário

de Covid-19.
Em nota informativa, a direcção 

presidida por Paulo Veiga “lamenta 
profundamente não comemorar con-
dignamente mais um aniversário do 
clube”, por entender que “face aos 
condicionalismos existentes, não 
existe outra alternativa”.

O Clube Desportivo da Cova da 
Piedade foi fundado a 28 de Janeiro 
de 1947 resultante da fusão do União 
Piedade Futebol Clube também co-
nhecido por “espanhóis”, devido às 
cores do equipamento, e o Sporting 
Clube Piedense.
J.P.
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