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Comando de Setúbal 
diz que averiguação foi 
aberta "por subsistirem 
dúvidas quanto à 
conformidade dos 
procedimentos do uso 
da força"

O Comando Distrital de Setúbal da 
PSP instaurou um processo discipli-
nar à intervenção policial junto de 
um grupo de indivíduos a consumir 
bebidas alcoólicas na via pública, 
em infracção às restrições impos-
tas pelo estado de emergência, no 
Barreiro.

Segundo um comunicado ontem 
divulgado, após o visionamento de 
um registo parcial de imagens sobre a 
intervenção policial, “por subsistirem 
dúvidas quanto à conformidade dos 
procedimentos do uso da força exe-

REGIÃO

Comando distrital abre 
processo disciplinar a 
intervenção da PSP em 
ajuntamento no Barreiro

cutados, relativamente às regras em 
vigor na PSP, foi instaurado inquérito 
disciplinar”.

De acordo com a PSP, o incidente 
ocorreu na segunda-feira, cerca das 
17:40, depois de ter sido alertada pa-
ra a presença de um grupo de indiví-
duos em ajuntamento e a consumir 
bebidas alcoólicas na via pública, em 
infracção às restrições impostas pelo 
estado de emergência, na rua Capitão 
Aviador Francisco Fernandes Carva-
lho, na cidade do Barreiro, no distrito 
de Setúbal.

 A PSP refere ainda que “um dos 
cidadãos abordados, que se encon-
trava a consumir bebidas alcoólicas, 
adoptou uma postura de confronta-
ção e oposição contra a acção policial, 
nomeadamente injuriando um dos 
polícias” e que o mesmo acabou de-
tido depois de uma revista coerciva, 
dado que estava na “posse de haxixe 
e de uma arma branca proibida”.
GR // MSF (LUSA)
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Odia dos namorados é mais 
uma habilidade da nossa 
sociedade mercantilista 
aproveitando o dia de S. 

Valentim da tradição cristã, com 
objetivo de estimular os negócios, 
as vendas de prendas,  No entanto 
é uma data que deve ser aproveita-
da para se falar de amor que, sen-
do essencial para o bem estar  das 
pessoas e da sociedade em que 
vivemos, está atravessando uma 
crise bem profunda muito ante-
rior ao descalabro provocado pela 
pandemia que nos envolve e tudo 
transforma. Eu não quero falar mais 
sobre a “covid 19” pois nos basta o 
verdadeiro massacre dos nossos 
meios de comunicação social, mas 
lembrar que neste mesmo dia nos foi 
dado conhecimento dum inquérito 
sobre a violência no namoro, inqué-
rito que nos revela as altas percen-
tagens de jovens que acham natural 
vários tipos de violência psicológica, 
nos meios de comunicação da net 
ou mesmo violência física e sexual.

Mal vai uma sociedade quando 
uma boa parte da sua juventude con-
sidera estas várias formas de violên-
cia como procedimentos aceitáveis 
nos seus relacionamentos, em que 
se preparam para  formar família, 
a célula fundamental da socieda-
de futura que deles depende. Que 
pensar quando já na actualidade a 
violência doméstica é um verdadeiro 
flagelo com a morte frequente espe-
cialmente de mulheres? Como vão 
ser muitos dos casais saídos dos 
jovens da actualidade? E quando se 
está apelando a essa juventude ac-
tual que ela protagonize mudanças 
essenciais para a construção duma 
sociedade nova (claro, pós pandé-
mica), sem muitos dos defeitos da-

O dia dos namorados

OPINIÃO

Mário Moura

lo” o AMOR. Todos sabemos que o 
“homem” se constroi a si mesmo be-
bendo os ensinamentos da mãe, da 
família e da sociedade envolvente. 
E que toda essa “circunstância” tem 
de ser baseada no afecto – a própria 
medicina o afirma. E muitos especia-
listas começam a colocar em evidên-
cia que os confinamentos obrigató-
rios, a cara tapada por máscaras e os 
distanciamentos obrigatórios têm 
consequências graves para o nosso 
futuro. Todos (?) sabemos que são as 
medidas mais eficazes para conter a 
progressão dos vírus, todos vamos 
vendo as linhas dos gráficos a baixar, 
mas não podemos esquecer os pre-
juízos reais para a nossa sociedade 
futura, sendo por isso necessário – 
direi mesmo, obrigatório – que se 
vão tomando igualmente medidas 
que tentem minorar estes efeitos 
nefastos. Era bom que o “dia dos na-
morados” tivesse sido aproveitado 
precisamente para gestos de afeto, 
para manifestações de carinho que 
tenham substituído os beijos e os 
abraços “perigosos”.

Ora o tal inquérito aos jovens so-
bre a violência nos seus múltiplos 
aspetos em que se pode revelar, du-
rante o namoro, foi, não só um “bal-
de de água fria” mas um verdadeiro 
sinal de alarme que todos nós, e es-
pecialmente para quem nos dirige, 
para tomar em consideração. E é um 
apelo aos jovens de personalidade 
forte e que tenham capacidade de 
lideres para reverem as suas capaci-
dades de amar e que para eles todos 
os dias sejam “dia dos namorados”. 
É na nossa juventude que pomos as 
nossas esperanças duma sociedade 
melhor.

Médico

Que pensar 
quando já na 
actualidade 
a violência 

doméstica é 
um verdadeiro 

flagelo com 
a morte 

frequente 
especialmente 

de mulheres? 

quela sociedade em que vivemos ac-
tualmente, que não é nem solidária 
nem fraterna? É muito preocupante 
que, como mostra o tal inquérito, a 
violência não seja veementemente 
repudiada, mesmo falando da vio-
lência doméstica, pelos jovens em 
quem muitos de nós põem as suas 
esperanças duma sociedade sem 
excluídos, sem pobres e marginali-
zados, seja pelo que for.

Todos sabemos que uma socie-
dade nova, que a pandemia veio 
dar uma oportunidade de corrigir, 
tem de assentar na fraternidade, na 
preocupação com “o outro” nosso 
irmão, tem de ter como seu “mio-
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Abertura sendo que 16 estavam na Unidade 
de Cuidados Intensivos.
Comparativamente com 
segunda-feira, ontem estavam 
menos 9 doentes internados, 
verificando-se contudo que na 
Unidade de Cuidados Intensivos 
continuavam 16 pessoas.  

Número de 
doentes com covid 
no Hospital de 
Setúbal continua 
a diminuir    

O número de doentes internados 
no Hospital de São Bernardo 
com a infecção provocada 
pelo coronavírus SARS-CoV-2 
continua a baixar desde a passada 
semana. Ontem, o registo da 
unidade hospitalar de Setúbal 
indicava 144 doentes internados, 



Até ao próximo dia 24, a 
circulação de trânsito vai 
continuar condicionada na 
Avenida dos Fuzileiros Navais, 
entre a cadeia alimentar 
de fast-food ali situada e a 
zona da rotunda, com a Rua 
Humberto Delgado e a Rua 

Capitães de Abril, na freguesia 
de Santo André, devido 
à realização de trabalhos 
naquela via e que, incluem 
igualmente, a colocação 
de colunas de iluminação e 
trabalhos de betão poroso.
O condicionamento decorre 

da empreitada que tem 
vindo a ser desenvolvida 
naquela rotunda, pela 
Câmara Municipal do 
Barreiro, na área da 
interseção entre as referidas 
artérias, pela empresa 
Restradas.
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Trânsito 
condicionado 
na freguesia de 
Sto. André até ao 
próximo dia 24

Vereador do PSD propõe hoje plano 
de apoio à economia e às famílias

O vereador do PSD na Câmara do Bar-
reiro, Bruno Vitorino, apresenta ao 
final da tarde desta quarta-feira, pelas 
17h30, em reunião daquela autarquia, 
uma recomendação para implemen-
tação de um Plano de Apoio à Econo-
mia e às Famílias desta comunidade. 
O plano tem por objectivo “minimi-
zar os efeitos da pandemia” e ajudar 
“quem mais precisa neste momento 
difícil” vivido a nível socioeconómico.

“Muitas famílias, empresas e insti-
tuições estão já a atravessar uma crise 
sem precedentes”, sublinha o autarca 
social-democrata. “A incapacidade 
do governo em prestar auxílio e dar 
apoios justos e que cheguem em tem-
po útil, tem levado à perda de milha-
res de postos de trabalho, bem como 
ao encerramento de muitas micro, 
pequenas e médias empresas, em 
especial no comércio local”, sublinha.

Bruno Vitorino adianta que também 
as instituições sociais “começam a não 
ter capacidade de dar resposta ao cres-
cente número de solicitações de famílias 
que precisam de apoio, e que são cada 
vez mais”, explicando que muitas têm 
“dificuldades em honrar os seus com-
promissos”. Neste âmbito, defende que 
é “imperativo, que as Câmaras Munici-

Luís Geirinhas

Bruno Vitorino lembra 
que é preciso minimizar 
efeitos da pandemia

REUNIÃO DA CÂMARA DO BARREIRO
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pais se reinventem” e “que percebam 
que a sua acção pode fazer a diferença”.

Ao longo do último ano, o autarca 
barreirense tem apresentado várias 
medidas que considera serem “sérias 
e sustentáveis” para o território e que 
“permitiriam aliviar os encargos finan-
ceiros para as famílias e empresas, 
bem como ajudar instituições”. “Tentá-
mos contribuir com várias propostas, 
tendo sido poucas aquelas que vimos 
materializadas”, lamenta, acusando 
a maioria PS de continuar a “apostar 
em obras que não são prioritárias, nem 
reprodutivas, onde se gastam milhões 
de euros”. Parte dessas verbas, refere, 
deviam “ser canalizadas para a ajuda 
às famílias, empresas e instituições”.

Ao nível do apoio às famílias, o verea-
dor do PSD sugere o “reforço das verbas 
para as cantinas sociais” e a criação de 
mais locais de ajuda alimentar a quem 
necessite. A redução do IMI para quem 
teve quebras de rendimento devido à 
Covid e a continuação da aplicação do 
IMI Familiar são outras das medidas 
apontadas, e que, incluem ainda a re-
dução do IRS para a classe média, atra-
vés da redução da participação variável 
receita do município, e a redução da fac-
tura da água para toda a população que 
viu agravada a mesma, em virtude do 
tempo que passou confinada.

Do rol de propostas, consta igual-
mente a criação de um apoio especial 
a desempregados, trabalhadores em 
apoio à família ou em lay-off, através 
de vales de compra a descontar no 
comércio concelhio. O vereador vai 
mais longe e enumera a distribuição 

gratuita de máscaras e álcool gel à po-
pulação idosa e famílias carenciadas.

No âmbito das medidas a apre-
sentar, o autarca dá especial ênfase 
à criação de um programa de apoio 
à manutenção da habitação, ao nível 
financeiro – seja própria ou arrendada 
–, durante um período a definir, para 
ajudar que foi mais afectado.

Injectar dinheiro na economia local
O plano proposto por Bruno Vito-

rino destaca ainda a necessidade do 
presente executivo “injectar dinheiro 
na economia local”, com o estudo de 
apoios sector a sector e em áreas co-
mo bares e discotecas, venda ambu-
lante, carrosséis e agentes culturais, 
com critério objectivos que visam 
ajudar “todo (e não somente alguns)”.

Comprar às empresas barreirenses, 
sempre que seja possível, a prorroga-
ção do prazo de licenciamento, multas, 
execuções fiscais e outros, até decisão 
em contrário, são outras das propostas 
apontadas pelo vereador, que recorda a 
importância em “isentar até ao final do 
ano as taxas de esplanada, toldos e ou-
tras de carácter municipal” que são apli-
cadas, normalmente, aos comerciantes.

No que toca às instituições, o au-
tarca deixa como sugestões a isenção 
do pagamento da factura da água, a 
distribuição de materiais de protec-
ção individual e o apoio financeiro ex-
traordinário às IPSS e ao Movimento 
Associativo, para que possam conti-
nuar a cumprir as suas obrigações, 
especialmente, “durante o período 
em que estiverem sem actividade”. 

Uma das propostas é o apoio a desempregados e trabalhadores através de vales para o comércio local

Luís Geirinhas

Centro local está 
instalado em pavilhão 
da Escola Secundária 
de Santo André

O início do processo de vacinação 
contra a Covid-19 arrancou na pas-
sada sexta-feira, no Barreiro, numa 
acção conduzida pelo Agrupamento 
de Centros de Saúde do Arco Ribei-
rinho em parceria com a autarquia 
local, respeitando as diversas indi-
cações estabelecidas para a primeira 
fase, que inclui pessoas com mais de 
50 anos, com comorbilidades asso-
ciadas, além de cidadãos com mais 
de 80 anos.

A câmara recorda a toda a popu-
lação que “a vacinação ocorre ape-
nas e só para quem tem marcação”, 
efectuada pela autoridade saúde, 
alertando os demais barreirenses 

INCLUÍDOS UTENTES COM MARCAÇÃO 

Vacinação contra
Covid-19 arrancou
na Sexta-feira

que não devem deslocar-se ao local 
se não tiverem agendada qualquer 
marcação para este efeito.

Para que a operação pudesse 
avançar, foi montado no pavilhão da 
Escola Secundária de Santo André, 
um centro de vacinação por se tra-
tar de um local de grande dimensão, 
que é “servido por transportes pú-
blicos e que possui estacionamen-
to, para os casos de quem utiliza o 
transporte individual”, explicou re-
centemente o presidente Frederico 
Rosa, no decorrer da última reunião 
de câmara.

No interior daquele espaço, o mu-
nicípio conseguiu isolar o portão de 
acesso ao pavilhão, sem que a popu-
lação tivesse a necessidade de utilizar 
a entrada principal daquele estabele-
cimento de ensino para que pudes-
se ser vacinada. Para este efeito, foi 
criado naquele espaço um circuito de 
entrada e saída ao ar livre, para que 
não fosse necessário recorrer sempre 
ao mesmo trajecto, possibilitado “a 
fluidez de circulação no local”, adian-
tou o autarca.

Só devem deslocar-se ao local as pessoas convocadas pela autoridade 
de saúde

DR



Setúbal
4 O SETUBALENSE 17 de Fevereiro de 2021

AUTENTICAÇÃO

IPS passa 
a dispor de 
Chave Móvel 
Digital

No sentido de reforçar a sua ligação à 
comunidade, o Instituto Politécnico 
de Setúbal (IPS) estabeleceu recen-
temente um protocolo com a Agência 
para a Modernização Administrativa, 
para a “disponibilização de autentica-
ção através da Chave Móvel Digital”, 
explicou a instituição em nota de 
Imprensa.

Através desta colaboração “será, 
assim, possível dar acesso a con-
teúdos, no Portal do IPS, a alumni 
[antigos estudantes] e entidades 
parceiras”. A Chave Móvel Digital “é 
um meio complementar e voluntá-
rio de autenticação, que poderá ser 
utilizado nos sítios do IPS nos quais 
já é utilizada autenticação através de 
nome de utilizador e palavra-chave”.

“Os utilizadores com credenciais 
institucionais (trabalhadores do-
centes, não docentes e estudantes) 
têm, assim, mais esta possibilidade 
de acesso à sua área reservada”, lê-se 
na mesma nota. A nova plataforma 
associa “um número de telemóvel ao 
número de identificação civil e pos-
sibilita, ainda, a assinatura digital de 
documentos, de forma segura, sem 
a necessidade de uma infra-estrutura 
para leitura do cartão de cidadão”.

DR

SAÚDE PÚBLICA

Uma dezena de funcionários da autarquia 
apoiam elaboração de inquéritos covid

Mais de uma dezena de funcionários 
da Câmara Municipal de Setúbal fo-
ram disponibilizados pela autarquia 
para apoiar as unidades de saúde 
pública do concelho na elaboração 
de inquéritos epidemiológicos no 
âmbito da covid-19.

A equipa é composta por treze 
técnicos superiores, com telemóveis 
disponibilizados pela autarquia, e ini-
ciou, no final de Janeiro, o trabalho 

O grupo, a exercer funções em re-
gime de teletrabalho, assegura con-
tactos todos os dias, incluindo fins de 
semana e feriados.

Cada contacto de inquérito e res-
pectivo procedimento envolvente 
pode durar, em média, entre 40 a 
60 minutos.

Acrescenta a câmara sadina que 
a mobilização destes recursos hu-
manos para a execução desta tarefa 

Humberto Lameiras

CLÍNICA SOCIAL DENTÁRIA

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição já 
proporcionou saúde oral a 2 mil pessoas pobres

A Clínica Social Dentária criada pela 
paróquia de Nossa Senhora da Con-
ceição, em Setúbal, para a popula-
ção mais carenciada já ajudou 2 200 
pessoas desde que abriu no edifício 
da Igreja, em 2015, e continua a ter 
grande procura. “Neste momento te-
mos uma lista de espera permanente, 
embora não exceda os 15 dias”, diz o 
padre Constantino Alves, pároco na 
freguesia de São Sebastião.

A funcionar em voluntariado, com 
quatro médicos por dia, a clínica 
presta todo o serviço de saúde oral 
e já atendeu a “7 mil procedimentos 
continuados de tratamento”, tendo 
sindo ainda “feitas mais de 300 pró-
teses, metade delas completas”, diz o 
padre que vinca ser esta uma resposta 
para “servir os pobres”.

No projecto estão envolvidos 32 
voluntários que, com o seu trabalho, 
ajudam as pessoas mais fragilizadas 
económica e socialmente a reconquis-
tarem a sua autoestima, nomeadamen-
te na procura e obtenção de emprego.   

O projecto solidário envolve 32 voluntários 
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“Na paróquia procuramos colocar os 
pobres no centro da nossa acção pas-
toral, a todos os níveis”, referiu o padre 
Constantino Alves, à Agência Ecclesia.

A Clínica Social Dentária, que conta 
também com o apoio de algumas ins-
tituições, tem por objectivo colmatar 
a falta de respostas oficiais na área da 
saúde oral, para a população que não 

consegue responder aos elevados pre-
ços destas consultas e intervenções 
necessárias. 

Assim, os serviços prestados têm 
um custo “que pode oscilar entre os 5 
e os 10 euros, em alguns casos poderá 
ser um pouco mais”, sendo este valor 
sempre calculado consoante o rendi-
mento do agregado familiar, indicado 

por um diagnóstico feito pela paróquia 
a cada família, refere o pároco.   

“Com excepção de uma pessoa, a Clí-
nica é composta por voluntários, 11 mé-
dicos voluntários de diferentes locais 
– Barreiro, Alentejo, Lisboa, Almada, 
Setúbal – assim como os assistentes”, 
explica o padre Constantino Alves, que 
realça a “alegria” dos utentes depois do 
tratamento, que lhes permite ganhar 
“autoestima” e com a saúde oral nor-
malizada, obter emprego.

“Temos casos de pessoas que con-
seguiram trabalho depois de acompa-
nhados na saúde oral: hoje, em certos 
serviços, olha-se imediatamente para 
a boca das pessoas e com uma saúde 
oral deficiente ficam quase excluídas”, 
destaca.

Com o preço, mesmo que muito 
baixo, das consultas e tratamentos 
e muito através de doações de par-
ticulares, o padre Constantino Alves 
pode dizer que a obra desta clínica 
“não implica dívidas financeiras. Não 
recebemos apoios nem da autarquia, 
da Junta de Freguesia ou do Estado; 
temos uma única dívida: a de gratidão 
aos 32 voluntários”, afirma.

A Clínica Social Dentária funciona de 
segunda a sexta-feira, entre as 10h00 
e as 18h30 na Igreja Nossa Senhora da 
Conceição, na Avenida Bento Jesus 
Caraça. Com Agência Ecclésia

“acelera a realização dos inquéritos 
epidemiológicos, o que permite re-
forçar a resposta no rastreio de con-
tactos de doentes infectados por 
covid-19 e o seguimento de pessoas 
em vigilância activa”.

Esta acção “constitui uma resposta 
à mobilização de funcionários públi-
cos para reforço da realização de in-
quéritos epidemiológicos definida no 
Estado de Emergência”. H.L.

de apoio à elaboração dos inquéritos 
epidemiológicos. 

Afirma a autarquia que estes ele-
mentos “receberam formação es-
pecializada para a realização destes 
inquéritos epidemiológicos, fulcrais 
para identificar e interromper cadeias 
de transmissão de covid-19, ministra-
da pelo Agrupamento de Centros de 
Saúde Arrábida, que coordena os in-
quéritos”.

Ajudar as pessoas a 
reconquistarem saúde 
e auto estima



em comunicado. O trânsito vai, 
assim, encontrar-se interrompido 

“no sentido descendente da 
rua, concretamente no troço 
compreendido entre as ruas 
Jardim de São Bernardo e António 
José Batista”. Em alternativa, os 
automobilistas devem utilizar 
“as avenidas Bento Gonçalves e 
Manuel Maria Portela”.

Rua da Tebaida 
parcialmente 
encerrada 
a partir de 
amanhã

A Rua da Tebaida, em Setúbal, 
vai permanecer parcialmente 
encerrada à circulação automóvel 
a partir das 08h00 de amanhã, 
e até às 17h00 de dia 24, “devido 
à realização de trabalhos de 
repavimentação na via pública”, 
explicou a Câmara Municipal sadina 
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Empresa entra no pódio 
com “mais de 90% dos 
seus produtos a serem 
vendidos em 130 países 
dos cinco continentes”

COMPANHIA EM PRIMEIRO NO VALOR ACRESCENTADO DO PAÍS

Navigator considerada a terceira maior exportadora 
nacional pelo quarto ano consecutivo 

A The Navigator Company, com fábri-
ca sediada em Setúbal, foi considerada 
a terceira maior exportadora a nível 
nacional pelo quarto ano consecutivo, 
“de acordo com os mais recentes da-
dos do Instituto Nacional de Estatística 
(INE) referentes a 2020”, explicou a 
empresa em comunicado.

Mesmo em ano atípico, “marcado 
por um cenário pandémico”, a empre-
sa com complexos fabris instalados no 
Parque Industrial da Mitrena afirma 
continuar “no ranking das maiores 

exportadoras do País” graças aos 
“mais de 90% dos seus produtos a 
serem vendidos em 130 países dos 
cinco continentes”. Também o facto 
de permanecer “como a empresa com 

maior contributo para o valor acres-
centado nacional, trabalhando com 
cerca de cinco mil e 600 fornecedores 
nacionais e gerando, de forma directa, 
indirecta e induzida, mais de 30 mil 
postos de trabalho em Portugal” con-
tribuiu para este resultado.

“A primeira posição no ranking no 
valor acrescentado nacional é ocupa-
da pela Navigator, pela incorporação 
na sua cadeia de valor de recursos 
endógenos naturais geradas pela flo-
resta”, lê-se na mesma nota.

A The Navigator Company refere, 
igualmente, representar “aproxima-
damente 1% do PIB nacional, além de 

cerca de 3% das exportações nacionais 
de bens”, valores que demonstram que 
a empresa tem também vindo a actuar 
“enquanto motor da economia rural, 
contribuindo para o desenvolvimento 
das regiões onde opera”.

“Na lógica de agente impulsionador 
de economias locais, a Navigator gere 
mais de 108 mil hectares de floresta 
de Norte a Sul do País, bem como 
promove a gestão e valorização dos 
espaços rurais. Em 2020, quase dois 
mil proprietários florestais arrendaram 
os seus terrenos à empresa, o que se 
traduz em 45% do património flores-
tal sob sua gestão”.

DR
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Investimento total 
ascende a cerca 
de 441 mil euros

CANDIDATURA “CADA GOTA CONTA”

Obras permitem medir pressão
e caudal na rede de 
abastecimento de água

Arranca este mês no concelho do 
Barreiro a segunda obra de conclu-
são das Zonas de Medição e Controlo 
(ZMC), que visam a gestão de perdas 
no sistema de abastecimento de água 
deste município, numa operação co-
financiada pelos Fundos de Coesão 
da União Europeia intitulada “Cada 
Gota Conta”. Com um valor superior 
a 180 mil e 500 euros, a empreitada 
terá um prazo de execução de seis 
meses, com uma comparticipação 
na ordem dos 154 mil euros pelos 
referidos fundos, através do POSEUR 
e do programa Portugal 2020, num 
investimento total que ascende a 441 
mil euros.

Consignada no último dia 3, a in-
tervenção constitui a última fase das 
obras previstas para a construção 
destas estruturas, que vão acolher 

Vão ser instaladas caixas de betão junto às condutas para colocação de equipamentos de medição

DR

os equipamentos de medição de 
pressão e caudal da rede.

Deste modo, segundo a autarquia, 
será possível dar “o salto qualitativo, 
que influenciará, extraordinariamen-
te, toda a gestão do sistema de abas-
tecimento de água” e que permitirá 
ao município ficar “munido dos meios 
adequados para proceder ao rigoroso 
controlo activo e em tempo real das 
perdas e roturas verificadas”, explica.

Inserido na estratégia de disponi-
bilizar água para consumo humano, 
em quantidade e qualidade, ao menor 
custo, o projecto da edilidade barrei-
rense tem em vista promover “a sus-
tentabilidade e o bom desempenho 
ambiental, sendo a diminuição das 
perdas de água (e energia) um fac-
tor determinante para a salvaguarda 
dos recursos hídricos existentes” no 
território.

Câmara reabilita parte da rede 
de abastecimento
Neste sentido, a câmara tem por 
objectivo atingir “uma percentagem 
de perdas reais inferior a 12,3%”, um 
valor superior ao alcançado em 2019 
e que ficou situado em 12,6%. 

A autarquia adianta que as acções 
desta operação incluem também “a 
obra de reabilitação de 1,27 km, da 
rede de abastecimento de água”, que 
já se encontra em fase de execução, 
tendo sido igualmente adquiridos os 
hardware e software necessários à 
Telegestão e Centro de Supervisão 
Móvel, tais como medidores de cau-
dal portáteis, correladores fixos, geo-
fones, videoscópios, além de equi-
pamentos para detecção de fugas, a 
instalar nas ZMC.

O município revela ainda que es-
tas obras, que vão decorrer ao longo 
do corrente mês, em vários pontos 
do concelho, incidem na instalação 
de caixas de betão enterradas junto 
às condutas de abastecimento para 
instalação de equipamentos de medi-
ção, nas freguesias de Palhais, Santo 
André, Verderena, Alto do Seixalinho, 
Barreiro e Lavradio.

A operação camarária permitirá, 
após a conclusão dos trabalhos, uma 
“gestão e operacionalização mais efi-
ciente nas zonas de maior concentra-
ção populacional no concelho e onde 
se concentra actualmente o maior 
volume de perdas de água”, adianta.

Luís Geirinhas

Jovens escuteiros 
afirmam que perante 
situação difícil não 
podiam ficar parados

Os lanches foram distribuídos aos 
profissionais de saúde na passada 
sexta-feira

CAMPANHA “ALIMENTA QUEM CUIDA”

Agrupamento 74 de Santa 
Maria entrega mil lanches 
aos profissionais de saúde

O Agrupamento 74 do Corpo Na-
cional de Escutas (CNE) de Santa 
Maria, no concelho do Barreiro, 
procedeu na última sexta-feira, 
à entrega de mil lanches junto 
dos profissionais de saúde que se 
encontram na primeira linha do 
combate à pandemia Covid-19, no 
âmbito da campanha “Alimenta 
Quem Cuida”.

“Durante o mês de Janeiro fo-
mos assolados pelas notícias e 
fomos tendo conhecimento da si-
tuação crítica que os profissionais 
de primeira linha estavam a viver”, 
afirmam na sua página oficial de Fa-
cebook, acrescentando que “não 
podíamos ficar parados”, tendo de 
imediato dado início à preparação 
de uma campanha que teve por 
missão “dar um mimo a estes pro-
fissionais, que colocam a sua vida 
em risco todo os dias”.

O agrupamento já agradeceu 
a colaboração dos seus lobitos e 

escuteiros, pelas suas mensagens 
de agradecimento, tendo realçado 
nessa altura que “esta acção só foi 
possível com a ajuda de todos”.

Coube aos escuteiros mais adul-
tos realizar os lanches – disponibili-
zados com o apoio de uma empresa 
do concelho –, que distribuíram os 
mesmos, tendo a iniciativa conta-
do com a colaboração de jovens 
oriundos de Pegões (Montijo) e da 
cidade de Setúbal, que também au-
xiliaram à preparação dos lanches. 
Além destes, muitos foram os pais 
e amigos que desde logo decidiram 
contribuir com donativos para esta 
campanha.

Os membros do Agrupamento 
74 agradeceram o apoio dado pela 
superfície comercial Recheio, que 
doou alguns destes alimentos à loja 
do Barreiro que, segundo os escu-
teiros, “nos tratou muito bem” e 
ajudou ao nível da logística. “Sem-
pre que precisarem, não hesitem!”, 
sublinha o Agrupamento.

Recorde-se que o escutismo foi 
fundado no Barreiro a 10 de Janei-
ro de 1937, na Igreja de Santa Cruz, 
a pedido do Padre Abílio da Silva 
Mendes e de Manuel Gonçalves Ro-
drigues Cruz, empregado superior 
da CP e chefe nomeado pela região 
de Lisboa, para a expensão do CNE, 
tendo realizado as primeiras lições 
sobre o escutismo no concelho. 

DR

Iniciativa foi realizada no âmbito 
da campanha, Alimenta Quem 
Cuida
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Tendo em conta os 
constrangimentos causados 
pela situação pandémica ao 
normal desenvolvimento 
das actividades promovidas 
pelo Movimento Associativo 
do concelho, continuam a 
decorrer até ao final da próxima 
sexta-feira, as candidaturas 
ao programa de apoio 
extraordinário criado pela 

Câmara do Barreiro para 
este efeito. Designado de 
“Apoio Extraordinário 
à Tesouraria”, as referidas 
candidaturas ainda podem 
ser efectuadas através do 
link https://associativismo.
cm-barreiro.pt, sendo que o 
registo da associação deverá 
ser efectuado, previamente, na 
Plataforma do Associativismo.

A União de Freguesias de 
Alto do Seixalinho, Santo 
André e Verderena realizou, 
recentemente, uma obra na 
Rua Diogo Cão para a criação 
de novos espaços ajardinados, 
contíguos às habitações, e 
novas zonas pedonais. As áreas 
ajardinadas foram dotadas de 
sistema de rega automático e 
de sistema gota-a-gota, para 
“garantir um maior sucesso para 
o material vegetal plantado”, 
tendo sido reduzidos os 
encargos com a manutenção. 
Foram ainda executadas 
alterações ao estacionamento, 
num plano de acção que se insere 

numa política de investimento 
dos espaços público em 
benefício da população local, que 
contou com o apoio da Câmara 
do Barreiro no fornecimento de 
materiais.

O recital do barítono barreirense 
Manuel Pedro Nunes, com o 
pianista João Elias, inicialmente 
agendado para o próximo 
domingo, foi adiado para 30 de 
Maio, pelas 11h00, no Espaço 
Memória. O concerto, com 
entrada gratuita e que integra o 
projecto Mural 18, apoiado pela 
Área Metropolitana de Lisboa, 
terá a duração de uma hora, 
podendo a reserva de lugares 

ser efectuada por telefone 
(212 068 230) ou via e-mail 
(bilheteira@cm-barreiro.pt). 
O barítono estudou em Lisboa, 
Salzburgo e Londres, tendo 
sido influenciado pela escola 
alemã e por grandes autores, 
tais como Brahms, Schubert ou 
Richard Strauss. Já o pianista 
é licenciado pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(Brasil).

ASSOCIATIVISMO
Candidaturas para apoio
 terminam esta sexta-feira

ALTO DO SEIXALINHO
União de Freguesias realiza 
obras na Rua Diogo Cão

ESPAÇO MEMÓRIA
Recital no Espaço Memória 
adiado para 30 de Maio

DR

Luís Geirinhas

Partido defende 
tomada de medidas 
para garantir qualidade 
do ensino musical

ESCOLA DE JAZZ DO BARREIRO

PCP critica autarquias locais 
por ignorarem reclamações de 
professores e alunos

A Comissão Concelhia do Barreiro do 
PCP critica a atuação dos executivos 
socialistas daquela Câmara Municipal 
e da respectiva Junta de Freguesia por, 
alegadamente, terem ignorado “as jus-
tas reclamações dos professores e alu-
nos” da Escola de Jazz, numa atitude 
que classificam ser “irresponsável” e 
que, entretanto, já conduziu ao seu 
abandono daquele espaço de ensino 
musical, em menos de um mandato, 
o que, “abalando profundamente um 
projecto erguido ao longo de décadas 
e que muito prestígio e reconhecimen-
to” trouxe à cidade.

Os comunistas lembram que no 
início do presente ano lectivo, tanto 
os professores como os alunos “fo-
ram surpreendidos com alterações 
ao funcionamento das aulas, desig-
nadamente, com o agrupamento de 
aulas práticas de instrumento, que 
anteriormente eram individuais”, com 
cerca de uma hora e personalizadas, 
tendo passado “a ser aulas de grupo, 
onde podem estar vários alunos, com 
níveis de aprendizagem diferentes” 
e, mesmo em alguns casos, com “um 
único instrumento para toda a turma”.

Como consequência deste agrupa-
mento de aulas, o partido acrescen-
ta que “os alunos foram fortemente 
prejudicados, com uma evidente e 
significativa quebra da qualidade do 
ensino prestado”, recordando que os 
docentes viram “o seu vencimento 
substancialmente reduzido”, dado 
que neste momento estão a lecionar 
um menor número de horas.

O PCP concelhio adianta que, en-
tretanto, foram já várias as tentati-
vas para que, tanto a câmara como 
a junta, pudessem interceder nesta 

DR

situação por ser da “sua competência 
e responsabilidade”, dado que inte-
gram a comissão de gestão tripartida 
da referida escola e que “nada fize-
ram” para resolver esta matéria.

“Por não terem actuado dentro das 

suas competências aquele que é um 
projecto reconhecido e acarinhado 
por muitos barreirense sai severa-
mente prejudicado”, denunciam, 
sublinhado que o problema coincide 
com uma fase em que a cultura “está 
a atravessar uma situação gravíssi-
ma, levando a que muitas entidades 
públicas e privadas não consigam as-
sumir os seus encargos para com os 
trabalhadores, muitos a recibos ver-
des ou em situações informais, que 
desesperam com apoios reduzidos e 
com o cancelamento de espectáculos, 
vivendo em situação de desemprego”, 
afirma o partido em comunicado.

Por este motivo, o PCP local con-
sidera que a câmara “não pode ficar 
indiferente a esta realidade, devendo, 
pelo contrário, fazer tudo o que esti-
ver ao seu alcance para resolver” esta 
problemática, através da tomada de 
decisões necessárias para manter o 
funcionamento normal da Escola de 
Jazz do Barreiro, de forma a garantir 
“um ensino musical de qualidade” e 
a garantia dos direitos dos seus tra-
balhadores e alunos. 

casas” e que estará a funcionar durante 
o período de encerramento ao público 
deste equipamento.
Após consulta do catálogo online 
(http://biblioteca.cm-barreiro.pt/), os 
utilizadores devem efectuar o pedido 
através de e-mail (bibliotce.municipal@
cm-barreiro.pt) ou telefone (212 068 

656), de segunda a sexta-feira, entre 
as 09h30 e as 12h30 e das 14 às 17h00. 
As entregas, realizadas por técnicos da 
biblioteca às quartas-feiras, cumprem 
todas as regras de segurança e higiene 
recomendadas pela Direcção-Geral de 
Saúde. Cada munícipe pode requisitar 
até cinco livros num mês.

Biblioteca dá 
início a serviço 
de empréstimo 
de livros ao 
domicílio

Para atenuar o impacto resultante do 
confinamento e apoiar a comunidade 
educativa no regresso às aulas não 
presenciais, a Biblioteca Municipal do 
Barreiro decidiu criar, recentemente, 
um serviço de empréstimo domiciliário 
que tem como objectivo “permitir aos 
munícipes receberem os livros nas suas 

O projecto da Escola de Jazz é reconhecido e acarinhado, desde há vários 
anos, pela comunidade barreirense

Comunistas 
lembram que 
professores e 
alunos “foram 
surpreendidos" 
com alterações, 
como o 
agrupamento 
de aulas práticas 
que eram 
individuais
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Candidaturas 
online devem ser 
efectuadas até dia 21. 
Resultados conhecidos 
a 12 de Março

ASSOCIAÇÃO CULTURAL HEY PACHUCO!

Abertas inscrições para participação 
na 1ª Mostra de Música do Barreiro

Até ao próximo dia 21 estão aber-
tas as inscrições para participar na 
primeira edição da ECO - Mostra 
de Música do Barreiro, organizada 
pela Associação Cultural Hey Pa-
chuco!, com o apoio da autarquia 
local, que tem como objectivo 
principal “dinamizar e promover 
a cena musical”, através desta ini-
ciativa em formato de concurso 
e do ambiente criativo daquela 
cidade.

O período de votação e delibe-
ração do evento terá lugar entre 
os próximos dias 22 e 1 de Março, 
com a selecção dos projectos a 
serem avaliados por um júri cons-
tituído por um membro do muni-
cípio, da associação cultural orga-
nizadora, pelo músico Alex D’Alva 
Teixeira – integrante dos D’Alva e 
AlgumaCena –, e pela fotógrafa 
Vera Marmelo. Já o voto colecti-
vo do público acontece através da 
plataforma de Facebook da ECO, 
sendo aceite a participação de 
pessoas até 35 anos de idade.

A organização alerta que serão 
excluídas canções de teor “discri-
minatório, que incitem ao ódio, à 
violência ou que contenham refe-
rências partidárias ou comerciais” 
e que o formato musical pode ser 
apresentado em formato banda 
ou a solo, sendo que, no primei-
ro caso, é obrigatório que pelo 
menos um dos elementos resida 
no concelho do Barreiro e que os 
temas propostos a solo tenham 
como protagonista uma pessoa 
que também esteja a viver na co-
munidade barreirense.

O respectivo preenchimento e 
envio do formulário para subme-
ter à participação também é obri-
gatório, devendo os participantes 
apresentar por e-mail, entre dois 

a três temas de autoria própria, 
além de terem que publicar, no 
seu perfil do Instagram, um vídeo 
com uma música também da sua 
autoria, onde deve ser identifica-
do o perfil ECO (@ecomostra) e a 
Associação Cultural Hey, Pachuco! 
(@heypachucoac). Caso o artis-
ta ou banda não possuam perfil 
de Instagram, o vídeo deverá ser 
partilhado no Facebook e envia-
do, juntamente com o formulário, 
para a organização, que tratará de 
o divulgar nas plataformas online 
do ECO.

A acompanhar os temas envia-
dos, deverá ainda ser endereçada 
uma fotografia do respectivo ar-
tista ou banda, não estando con-
templada a participação de casos 
de pessoas que possuam qualquer 
contrato discográfico ou trabalho 
musical já distribuído por editoras 
discográficas, exceptuando mú-
sica gerida e publicada pelo(s) 
próprio(s).

De acordo com a organização, na 
primeira fase, serão selecionados 
10 projectos, reservando-se o di-
reito de “recusar ou interromper a 
participação de algum participante 
caso se torne evidente que o pro-
jecto ou o artista não se encaixam 
no panorama da mostra”, adianta 
a associação organizadora.

Vencedores conhecidos                    
a 12 de Marco
O primeiro lugar atribuído no âm-
bito desta mostra, permitirá ao(s) 
vencedor(es) apresentar um con-
certo no Spot da Juventude, nas 
próximas Festas do Barreiro, e a 
gravação de um EP de cinco te-
mas no Estúdio King. Já o segundo 
prémio, possibilitará que três par-
ticipantes possam ver um dos seus 
temas misturados ou remasteriza-
dos no mesmo local. O formulário 
está disponível em https://docs.
google.com/document/d/1d_Sl-
g1KpFuQUngF8AJpg2IX6J-jl5tl-
FdifPM5-UYkE/edit?usp=sharing. 
Para qualquer contacto e esclare-
cimento de dúvidas, os interes-
sados podem entrar em contacto 
via e-mail (team@heypachuco.pt) 
com a organização deste concur-
so musical, cujos resultados serão 
anunciados a 12 de Março.

A Câmara do Barreiro anunciou recentemente que vai a dar continuidade aos trabalhos de requalificação 
da Doca Seca, na zona ribeirinha situada junto à Rua Miguel Pais, frente a Alburrica, numa intervenção 
iniciada no ano passado, com a instalação de um novo cais de acostagem para as embarcações 
piscatórias, que incluíram ainda a aquisição de uma máquina de gelo e de uma câmara frigorífica.
Para além da reparação das rampas de acesso e da remodelação das instalações sanitárias existentes 
no local, a intervenção inclui a substituição da rede eléctrica das zonas de trabalho e dos espaços 
destinados ao armazenamento individual dos equipamentos dos pescadores.
A operação realizada, no âmbito da candidatura ao MAR 2020, conseguiu deste modo dar cumprimento 
a algumas das obras previstas, apesar da pandemia, com a colocação de uma grua de sete toneladas 
naquela área, no passado mês de Agosto, e com a melhoria do espaço público com o derrube do muro 
ali existente, em Novembro, que permitiu desafogar a vista dos barreirenses que utilizam a Avenida da 
República para chegar a esta zona do concelho.

FOTOLEGENDA

Requalificação da Doca Seca prossegue em 2021 no Barreiro

DR

O período de 
votação do 
evento terá 
lugar entre 22 
e 1 de Março, 
com a selecção 
dos projectos 
por um júri. O 
voto do público 
acontece através 
da plataforma de 
Facebook da ECO
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Henrique Freire e a profecia do Convento de Jesus   p10

No domingo passado cele-
brou-se mais um Dia de S. 
Valentim, dia que assina-
la o amor romântico e os 

namorados.
Embora a história que lhe dá ori-

gem remonte ao século III, a tradi-
ção na sua forma moderna ter-se-á 
iniciado em meados do século XIX, 
nos Estados Unidos da América. 
Nesse ínterim, a sociedade alte-
rou-se vertiginosamente e, como 
não poderia deixar de ser, também 
a forma como se vive as relações 
românticas é substancialmente 
diferente. E a diferença acentua-
-se quando vivemos num cenário 
de confinamento, no qual as novas 
tecnologias ganham cada vez mais 
relevância e tornam-se um canal por 
excelência para construir e manter 
estas relações.

Relações onde passou a existir a 
possibilidade de marcar presença 
junto do outro através do envio 
de fotografias ou vídeos de cariz 
sexual. Relações nas quais existe, 
cada vez mais, a consciência de que 
a sexualidade de cada um é pessoal 
e intransmissível e diz respeito ape-
nas a nós mesmos; pautadas pela 
confiança de que todo o conteúdo 
privado ainda que partilhado com 
o parceiro permanecerá assim… ou 
talvez não…

Um estudo de 2016 publicado 
pelo Data and Society Research 
Institute and the Center for In-
novative Public Health Research, 
concluiu que 4% dos americanos 
e 6% das mulheres, entre 15 e 29 
anos, já foram vítimas de noncon-
sensual pornography, a recolha ou 
difusão, sem consentimento da pes-
soa retratada, de imagens de nudez 
ou actos de carácter sexual. Já na 
Austrália, um outro estudo revelou 
que 23% das pessoas, entre os 16 
e 45 anos, consideraram-se vítimas 
desta prática. Embora em Portugal 
não haja ainda dados desta realida-
de, muito recentemente, foi notícia 

Da autodeterminação sexual 
na era digital

OPINIÃO

Cristina Rodrigues

o aumento do fenómeno devido ao 
confinamento, com o surgimento 
de grupos no Telegram, um serviço 
de mensagens instantâneas, onde 
havia partilhas ilícitas de conteúdos 
íntimos inicialmente publicados em 
plataformas de acesso limitado.

Este é pois um problema real 
que afecta um número crescente 
de pessoas, colocando em causa 
a sua dignidade, a sua liberdade 
e autodeterminação sexual. E fa-

Deputada não inscrita

lamos sobretudo de mulheres; 
também este tema acaba por ser 
mais uma manifestação da desi-
gualdade de género que teima em 
subsistir na nossa sociedade onde 
ainda imperam discursos típicos de 
um machismo sistémico e ainda se 
cultiva, muitas vezes quase incons-
cientemente, a violência contra as 
mulheres.

É justo que ao escolherem, legi-
timamente, viver a sua sexualidade 
desta forma, se encontrem constan-
temente na contingência de verem 
a sua vida íntima exposta ao mundo, 
sem qualquer tipo de defesa nem a 
possibilidade de travar aquilo que 

é uma verdadeira violação da sua 
liberdade e intimidade, com danos 
graves e irreparáveis?  Existem di-
versos estudos que demonstram as 
consequências para as vítimas, ao 
nível da saúde mental - depressão, 
ansiedade, stress pós-traumático 
e mesmo o suicídio -; relacionadas 
com situações de ameaças, ofensas 
à integridade física e assédio online 
e offline; e ainda em cenário labo-
ral, onde podem ocorrer episódios 
de humilhação, despedimento e 
constrangimentos em contratações 
futuras.

A raíz do problema não se encon-
tra nas imagens tiradas e partilha-

das com consentimento do pró-
prio; a isso chama-se liberdade de 
escolha, autodeterminação sexual. 
A origem do problema é a partilha 
fácil - basta carregar num botão - 
que, além de manifestar um total 
desrespeito em relação à impor-
tância do consentimento alheio, é 
feita sem sequer pensar nas conse-
quências dessa acção ou, pior, com 
o objectivo de prejudicar o Outro; a 
isso chama-se, no mínimo, falta de 
consideração e empatia.

Este é um 
problema real 
que afecta 
um número 
crescente 
de pessoas, 
colocando em 
causa a sua 
dignidade, a sua 
liberdade 
e autodetermi  -
nação sexual
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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

Corria 1864 quando Henrique 
Freire (1842-1908) fez im-
primir em Lisboa a narrativa 
“A profecia ou a edificação 

do Convento de Jesus”. O subtítulo 
informava ser uma “tentativa histó-
rica setubalense”, dando a entender 
estar o leitor perante uma reconstru-
ção do passado, forma tão ao gosto 
da época romântica, como a praticou 
Alexandre Herculano ao eleger o ro-
mance histórico, em ambiente pre-
ferentemente medieval, para revelar 
a identidade de Portugal. Henrique 
Freire segue-lhe o rasto, em epígra-
fe na abertura de cada um dos onze 
capítulos, a partir das histórias con-
tadas em “Lendas e Narrativas”, de 
que se destaca a intitulada “Mestre 
Gil”, cuja acção ocorre maioritaria-
mente em Setúbal, sendo Garcia de 
Resende o outro autor a que recorre, 
cuja “Crónica de D. João II” lhe serve 
como fonte de informação, e que, 
com o rei que cronicou, chega a ser 
também personagem desta história.

Pelo texto introdutório, “Duas pa-
lavras”, sabe-se que a narrativa co-
meçara a ser publicada num “jornal 
literário de Lisboa”, entretanto sus-
penso, depois continuada no “Cor-
reio de Setúbal”, também interrom-
pido. A edição em livro, dedicado ao 
pai, colmatava essas duas quebras 
do ritmo de publicação. Contudo, 
apesar do peso das fontes e da trama 
histórica, Freire avisava não passar o 
texto de um “ensaio de um rapaz de 
16 anos”, desculpa antecipada por 
qualquer fragilidade...

A história toma como assunto a 
construção do Convento de Jesus, 
anunciada por um “venerável bar-
badinho italiano”, que sermoneou 
no então Rossio dos Anjos: “Vedes 
vós aquele pedaço de terra inculta? 
Pois adverti que ainda há de ser um 
paraíso de Deus e fecundo jardim 
de plantas e de frutos de virtudes 
e glorioso em santos frutos. Ali hão 
de viver criaturas cujas obras emi-
nentes transformarão aquele lugar 
humilde em um céu admirável.” A 
sequência dos acontecimentos é 
previsível - Justa Rodrigues Pereira 

Henrique Freire e a profecia do Convento de Jesus

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

O espaço 
medieval 
da então 

vila sadina é 
caracterizado 

em comparação 
com a 

contemporanei-
dade de 

Henrique 
Freire - daí que 

haja ocasião 
para louvar a 

chegada do 
comboio ou a 

iluminação a gaz

pedirá o apoio régio para construir 
um convento traçado por Boitaca e 
a primeira pedra será lançada, em 
festiva cerimónia, por D. João II.

Paralelamente, uma história de 
amor destaca a acção joanina con-
tra a nobreza, invocando episódios 
de exercício da justiça real sobre os 
fidalgos (como Pedro de Ataíde ou 
o duque de Viseu) e figuras do clero 
(como D. Diogo, bispo de Évora), ao 
mesmo tempo que uma personagem 
como Álvaro de Ataíde (que surge 
no início e no final da obra) serve 
para relatar a experiência dos que 
tiveram de exilar-se para fugirem à 
justiça régia.

O espaço medieval da então vila 
sadina é sempre caracterizado em 
comparação com a contemporanei-
dade de Henrique Freire - daí que 
haja ocasião para louvar a chegada 
do comboio ou a iluminação a gaz, 
que estava para breve. Mas, preo-
cupação máxima, para lá da acção 
narrativa e do desenvolvimento que 
era sentido na cidade, Freire foca-se 
na preservação do património, tal 
como foi propósito da geração de 
Herculano e Garrett - há diversos 
momentos em que o desrespeito 
pela memória (tomando o exemplo 
da falta de reconhecimento a Boca-
ge, haja em vista que o monumento 
ao poeta é posterior, de 1871), a falta 
de conservação dos bens culturais e 
o uso do camartelo são criticados, 
desejando que, no futuro, “a mão 
destruidora do vândalo desta épo-
ca não se lembre de fazer do seu re-
cinto uma praça de touros” (como 
acontecera no Convento de S. João 
duas décadas antes). A concluir, um 
desejo: “Que inteiro ou destruído, 
esse templo conserve sempre ves-
tígios do antigo poder deste reino; 
é uma página de pedra do livro das 
nossas tradições.” Bela metáfora pa-
ra o Convento de Jesus!...

Professor
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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

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

3

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?

Bloco Clinico

Querido pai, marido, professor dedicado, onde quer que 
estejas sabemos que nos irás sempre acompanhar, es-
tarás sempre nos nossos corações.
Com muita mágoa, vimos por este meio participar o fa-
lecimento (08.02.2021) deste nosso ente muito amado.
Queremos agradecer a todas as pessoas que nos apoia-
ram e lhe demostraram o devido reconhecimento na 
hora da despedida.
Ficará recordado como um homem de honra, respeitado 
e respeitador, pessoa com grandes valores e princípios 
que estava sempre disposto a ajudar quem fosse preciso.
Despedimo-nos, com um até já, um grande amo-te e 
um gosto muito de ti.

(1968 – 2021)

Participação e 
Agradecimento

CARLOS FERNANDO 
BENTO CURTO
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Sesimbra Em alternativa, a transmissão online 
assinalou o momento. De sábado até 
ontem, terça-feira de Carnaval, as 
redes sociais da Câmara Municipal 
emitiram imagens dos desfiles de 
2020 e partilharam várias memórias 
alusivas ao Carnaval enviadas pelos 
foliões sesimbrenses.

Não saindo à 
rua, Carnaval 
de Sesimbra 
fez-se online

Este ano, o Carnaval de Sesimbra 
não saiu à rua, devido às medidas 
do Estado de Emergência em que o 
país se encontra. O cancelamento 
aconteceu ainda em 2020, 
quando escolas, grupos e Câmara 
Municipal consideraram “não 
haver condições para o efeito”. 

Inês Antunes Malta 

Inês Antunes Malta 

Autarquia diz processar 
Estado português se 
este não concretizar 
uma solução em breve

DEPOIS DE REPORTAGEM NO “SEXTA ÀS 9”

Municipio pede esclarecimentos ao Ministério 
do Ambiente sobre aterro no Zambujal

Na sequência da reportagem “Paraíso 
da Impunidade”, emitida no progra-
ma da RTP 1 “Sexta às 9”, da passada 
sexta-feira, 12 de Fevereiro, a propó-
sito do aterro do Zambujal, a Câma-
ra Municipal de Sesimbra enviou um 
ofício ao Ministro do Ambiente e da 
Acção Climática, João Pedro Matos 
Fernandes, a solicitar esclarecimen-
tos sobre a informação avançada na 
referida reportagem pelo Ministério 
do Ambiente e Acção Climática, que 
garante que em 2021 a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo irá 
realizar um estudo de recuperação do 
aterro financiado em 200 mil euros 
pelo Fundo Ambiental.

No documento, a Câmara Municipal 
de Sesimbra volta a mostrar preocu-
pação com a população que está a ser 
afectada pela deposição e queima de 
resíduos no aterro e insiste na urgência 
de uma intervenção para mitigar os 
danos para o ambiente e para as pes-
soas. A este propósito, e tal como foi 
avançado no programa televisivo, a 
autarquia confirma ainda a intenção 

Em Novembro de 2020, cerca de duas centenas de pessoas manifestaram-se pelo encerramento do aterro ilegal

DR

aterro que continua ilegal e cons-
tantemente a emanar fumos que 
por sua vez provocam odores fortes 
e persistentes. O licenciamento e 
a fiscalização é da competência da 
CCDR-LVT, que, face a sucessivas vio-
lações da licença atribuída ao aterro 
do Zambujal, revogou a mesma a 3 
de Junho de 2019, determinando o 

encerramento e selagem do aterro. 
Quase dois anos depois, a situação 
continua por resolver, mesmo tendo 
vindo a ser alvo de inúmeras queixas 
da população e de entidades locais ao 
longo do tempo.  No final de 2020, 
em Novembro, cerca de duas cente-
nas de pessoas manifestaram-se pelo 
encerramento do aterro ilegal.

A funcionar desde 2018, as Hortas 
Solidárias de Sampaio vão agora ser 
alargadas para um terreno, junto ao 
actualmente existente, propriedade 
do município sesimbrense. Aos 25 ta-
lhões de 70 metros quadrados, dispo-
nibilizados na primeira fase, juntam-
-se assim mais 25 parcelas de terreno 
de dimensão semelhante, destinadas 

AGRICULTURA BIOLÓGICA

Hortas Solidárias de Sampaio ganham novo terreno
ao desenvolvimento de agricultura 
tradicional de base biológica.

Para além deste terreno destinado 
ao cultivo, será preservado o olival 
existente no local e criada uma zona 
de vinha, denominada Vinha de Se-
simbra, onde serão plantadas castas 
como a Moscatel Graúdo, Fernão 
Pires, Castelão, Arinto e Santa Isa-
bel, variedades que fazem parte das 
tradições e identidade da freguesia 
do Castelo.

O projecto já está desenvolvido e 
em breve será dado início à prepara-
ção do terreno e à realização de várias 
acções no mesmo, entre as quais a 
abertura de um furo de captação de 
água, instalação de vedação, espa-
ço para compostagem e abrigo para 
ferramentas.

Também em breve estará dispo-
nível o procedimento para candida-
turas. A Câmara Municipal lançou as 
Hortas Solidárias em 2013, no Parque 

da Várzea da Quinta do Conde, para 
apoiar famílias mais vulneráveis e 
numerosas.

O interesse dos munícipes por es-
ta ideia levou a que se estendesse à 
freguesia do Castelo, com as Hortas 
Solidárias em Sampaio, cuja inaugu-
ração contou então com a presença 
da directora regional de agricultura e 
pescas de Lisboa e Vale do Tejo, que 
enalteceu o trabalho desenvolvido 
pela Câmara Municipal neste âmbito.

LADO A LADO

Novo gabinete 
de apoio ajuda 
colectividades 
do concelho

Por reconhecer o movimento associa-
tivo “como um dos mais fortes pilares 
da estabilidade social” e o considerar 
igualmente “um parceiro estratégico 
na promoção da prática desportiva, 
cultural e bem-estar da comunida-
de”, a Câmara Municipal de Sesimbra 
criou, em 2020, o Gabinete de Apoio 
ao Movimento Associativo e Fregue-
sias. Desde então tem acompanhado 
mais de perto a vida associativa do 
concelho, na perspectiva de reforçar 
a proximidade entre as colectividades 
e a autarquia e de responder de for-
ma mais eficaz às necessidades das 
instituições nas suas actividades do 
dia-a-dia.

Logo depois da criação do espaço, 
deu-se início ao Estudo de Caracte-
rização do Movimento Associativo, 
em curso, que permitirá alcançar “um 
retrato mais fidedigno da realidade 
do concelho nesta matéria”. O papel 
deste gabinete ganhou maior expres-
são desde o início do confinamento 
do primeiro estado de emergência; 
primeiramente com o esclarecimen-
to de questões relacionadas com as 
regras de encerramento e depois no 
apoio à adaptação das instalações de 
acordo com as directrizes vindas das 
autoridades de saúde.

Em estreita colaboração com a 
Confederação Portuguesa das Colec-
tividades, ajudou as colectividades a 
elaborar os devidos planos de con-
tingência, respeitando as medidas 
a adoptar neste período pandémico 
que o país e o mundo atravessam. 
Neste sentido, foi ainda realizada 
uma sessão de esclarecimento onli-
ne sobre as medidas implementadas 
para cumprimentos de regras a adop-
tar com vista a diminuir o contágio e 
mais recentemente tem sido dado 
apoio por telefone e por e-mail às as-
sociações na resolução de problemas, 
no esclarecimento sobre medidas a 
adoptar e até na preparação de can-
didaturas a apoios ao abrigo do re-
gulamento de apoio ao movimento 
associativo sesimbrense em vigor.

Inês Antunes Malta 

de processar o Estado português ca-
so não seja concretizada uma solução 
num horizonte temporal próximo.

Recorde-se que o aterro de resí-
duos se situa numa antiga pedrei-
ra da freguesia do Castelo, junto à 
povoação de Ribeiro do Cavalo, no 
Zambujal de Cima, cujos moradores 
se queixam do funcionamento do 
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Quinta 
do Conde

Neste mês de Fevereiro, a 
colectividade quintacondense 
está de parabéns. Criado a 10 
de Fevereiro de 1996, o Centro 
Cultural Social e Recreativo A Voz 
do Alentejo na Quinta do Conde 
celebrou este domingo à tarde o 
seu aniversário com uma emissão 

A Voz do Alentejo 
na Quinta do 
Conde celebra 
25 anos

comemorativa da data através da 
Rádio Quinta do Conde, sediada 
nas suas instalações, e das suas 
respectivas redes sociais. O 
projecto cultural de divulgação do 
Cante Alentejano não quis deixar 
passar a data em branco, apesar do 
contexto pandémico.

Projecto ANIME acredita no poder do 
associativismo e da actuação na comunidade

A anime.PAF foi criada em 1997 e 
tem desde aí desenvolvido trabalho 
no âmbito da animação, com inter-
venção sociocultural, da formação, 
“permanente e por medida”, do vo-
luntariado, nacional e internacional, e 
do desenvolvimento local, ambiente 
e cidadania activa. Na Quinta do Con-
de, tem a sua sede, uma guesthouse e 
uma loja. Soma 70 associados.

“Somos um projecto de animação 
e formação, fruto das nossas áreas 
de actuação, todas diferentes entre 
si mas sempre em torno do desen-
volvimento comunitário. Em 1997, 
achámos interessante criar uma as-
sociação que vinculasse aquilo que 
de forma colectiva tínhamos como 
ideia”, começa por dizer Paulo Pires, 
um dos fundadores da organização 
não governamental, a O SETUBALEN-
SE. “Hoje, ainda se fazem sentir os 
princípios que levaram à sua criação: 
a crença no poder do associativismo 
e da actuação na comunidade, fazen-

A iniciativa “Sopa para todos” preten-
de ajudar as famílias mais carenciadas 
e apoiar ao mesmo tempo a restaura-
ção local. O Stop Café, na Quinta do 
Conde, decidiu aderir a este projecto 
de cariz social, com o lema “aqui há 
sopas pagas, podes levar a tua ou dei-
xar uma para quem precisa”. O esta-
belecimento quintacondense, apesar 

Inês Antunes Malta 

Associação soma 
mais de 20 anos 
de intervenção

ENTRE A ANIMAÇÃO E A FORMAÇÃO

SOLIDARIEDADE

DR

do com que todos sintam que podem 
fazer mais por si e pelos outros e que 
os movimentos de cidadania podem 
fazer a diferença”, adianta, explican-
do que “ANIME para nós significa dar 
vida, ter alma”.

Nos primeiros anos de vida, a asso-
ciação desenvolveu muitas activida-

des em Setúbal e a nível internacional. 
Depois, passou por Lisboa e Almada 
e só a partir de 2004 começou a ter 
actividade mais regular no concelho 
de Sesimbra, nomeadamente com 
a camada mais jovem da população 
quintacondense. “Nunca foi grande 
preocupação nossa que a associação 

ganhasse património. O nosso espírito 
é de projecto, de itinerância, de estar 
onde é necessário”, partilha. Nessa 
altura, dinamizou um projecto comu-
nitário ligado ao desenvolvimento 
de competências pelas artes. Assim 
nasceu o Projecto de Inclusão pela 
Arte, que entretanto se tornou uma 

associação, “muito focada na educa-
ção pela arte. Mantemos esse espírito 
mas somos agora duas associações a 
trabalhar em articulação. Temos muitos 
projectos em comum mas enquanto 
eles  estão muito focados nas artes, nós 
continuamos a dar cartas no apoio à 
economia social, na inovação social e 
na questão ambiental”.

Planos para o futuro: do 
Mercado das Palavras à 
intervenção ecológica
A loja da anime.PAF, junto ao Mercado 
Municipal da Quinta do Conde, será, a 
partir de Abril, o Mercado das Palavras. 
“Se a pandemia o permitir, inaugura-
mos no dia 2 este projecto de litera-
cia comunitária que pretende levar às 
famílias e à comunidade uma ligação 
mais estreita com o livro, a palavra e 
a escrita”, revela. No mesmo espaço, 
existirá uma livraria social, momentos 
de divulgação dos autores do conce-
lho e até de criação de novas obras.

Para o futuro, a anime.PAF pretende 
ainda continuar “com o apoio e parce-
ria com a Câmara Municipal de Sesim-
bra na gestão do Parque Ecológico da 
Várzea. Considerámos que seria muito 
importante criar ali um pulmão verde, 
ao exemplo do que foi feito em Mon-
santo para Lisboa, e desde aí temos 
desenvolvido lá acções no âmbito da 
educação ambiental”.

Stop Café envolve clientes em acção social de oferta de sopa a quem precisa  

Associação começou por trabalhar em Setúbal, passou por Lisboa e Almada e agora está mais na Quinta do Conde

de encerrado devido às medidas em 
vigor no âmbito do actual estado de 
emergência, tem entregue sopas e 
outros bens alimentares a quem de-
les precisa. “Quem quiser ajudar, pode 
pagar uma sopa para quem precise e 
não tenha possibilidade de a adqui-
rir. Nós produzimos e entregamos”, 
começa por dizer Tatiana Martins, 
responsável pelo espaço, a O SETUBA-
LENSE. “Temos ainda alguns clientes 
que ajudam, que oferecem refeições já 
confeccionadas, legumes, frutas, en-

tre outros, em vez de darem dinheiro 
- e quando o número de sopas é eleva-
do, convertemos algumas em bifanas 
no pão”, conta. Nas suas palavras, é 
possível “constatar que existe muita 
gente a precisar. Já tínhamos aderi-
do, no ano passado, ao projecto Caixa 
Solidária e agora decidimos juntar-nos 
ao ‘Sopa para todos’. Começámos a 
semana passada, dia 8, e até agora já 
fornecemos mais de 400 refeições”, 
afirma, adiantando que “existem mui-
tas pessoas a entrarem em contacto, 

algumas que ficaram sem trabalho, e 
para quem esta ajuda está mesmo a 
fazer a diferença”. Para quem quiser 
beneficiar desta ajuda, basta dirigir-se 
ao Stop Café e levar uma caixa para 
colocar a sopa. “O resto nós embru-
lhamos. Não identificamos ninguém. 
É só aparecerem”, garante. O levanta-
mento das sopas pode assim ser feito 
entre as 13h00 e as 15h00 e entre 
as 18h30 e as 20h00, na rua Dom 
Sebastião Lote 2051 B, na Quinta do 
Conde. 

Inês Antunes Malta 

DR
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Desporto

Zequinha e Ventura marcaram
58 por cento dos golos do Vitória

Graças aos golos apontados por 
ambos, o avançado Zequinha, com 
14 golos, e o médio Bruno Ventura, 
com sete, têm assumido um papel 
crucial na presente temporada do 
Vitória Futebol Clube. No domingo, 
os jogadores foram preponderantes 
no empate (2-2) alcançado pelos sa-
dinos, no Estádio do Bonfim, diante 
do Olhanense, resultado que permite 
à equipa seguir invicta na série H do 
Campeonato de Portugal.

Curiosamente esta não foi a pri-
meira vez que os golos de Zequinha 
e Bruno Ventura, que entre si apon-
taram 21 dos 36 golos que os setuba-
lenses marcaram nas 15 jornadas rea-
lizadas até ao momento, facturaram 
em jogos em que a equipa empatou. 
Frente ao Esperança de Lagos Bruno 
Ventura marcou no 1-1 e com o Loule-
tanto, partida também realizada em 
Setúbal, os dois jogadores celebra-
ram golos no 2-2 final.

Em termos estatísticos, o atacan-
te, de 34 anos, e o médio, de 19, são 
responsáveis por 58 por cento dos 
golos que leva o conjunto orientado 
por Alexandre Santana, treinador que 
reconhece a importância de ambos 
os atletas. “Claramente são dois jo-
gadores com uma preponderância 
muito grande no nosso momento de 
finalização, nos nossos golos e nas as-
sistências que fazem”. 

Sobre o jovem médio, o timoneiro 
dos sadinos não lhe poupa elogios. “O 
Bruno Ventura tem um enorme po-
tencial. Está no clube há vários anos e 
tem crescido muito na relação com os 
mais velhos. É preponderante na nos-

Ricardo Lopes Pereira

“É também em 
momentos de aperto 
que aparecem os 
talentos do Zequinha 
e do Ventura”, diz 
o treinador

CAMPEONATO DE PORTUGAL
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sa ligação interior. Fez mais um golo 
brilhante com o Olhanense, tem ta-
lento e é também nestes momentos 
de aperto que aparecem os talentos 
do Zequinha e do Ventura”.

Apresar de ser indesmentível a im-
portância dos goleadores da equipa, 
Alexandre Santana faz questão de 
enaltecer o colectivo, referindo que 
é esse aspecto que sustenta a presta-
ção que o Vitória tem tido. “Claramen-
te os dois apresentam números muito 
acima dos restantes, mas é preciso 
frisar que há um suporte por detrás 
do Ventura e do Zequinha que lhes 
dão a possibilidade de chegar a zonas 
de finalização”.

O técnico não esconde satisfação 
por ambos terem estado de pontaria 
afinada no domingo. “Apesar de por 
uma questão de segurança querer 
caprichar muito no momento defen-
sivo, gosto de dar alguma abertura 
para que os jogadores coloquem no 

campo alguma da sua irreverência e 
qualidade individual. Tem sido uma 
constante ao longo dos jogos, no 
entanto, com dias melhores e outros 
piores, voltaram os dois a fazer golo 
e a fazer a diferença”.

Capitão Semedo também  
é líder na bancada
A cumprir um jogo de castigo, o ca-
pitão Semedo não jogou no domingo 
frente ao Olhanense, mas a sua voz 
foi sentida pelos colegas dentro do 
campo. Num dos camarotes do es-
tádio do Bonfim, onde assistiu ao 
encontro junto de outros atletas que 
ficaram de fora das opções, o médio 
foi igual a si próprio ao incentivar e 
dar indicações aos seus colegas du-
rante os 90 minutos.

Instado a comentar a situação, o 
treinador Alexandre Santana foi pe-
remptório. “Os capitães não se com-
pram e não se criam. Quando temos 

capitães que são verdadeiros na sua 
essência estão sempre, sempre ao 
lado da equipa. “De vez em quando 
íamos ouvindo a voz dele também 
dentro do campo. Não tenho a menor 
dúvida de que ele, como os colegas 
que estão na bancada, sofreram tanto 
ou mais do que aqueles que estavam 
dentro do campo”.

O timoneiro dos sadinos admite 
que todos os jogadores fazem falta à 
equipa, tal como acontece com todos 
os outros que estão impossibilitados 
de actuar. “Sentimos a falta do capitão, 
independentemente de ganharmos 
ou perdermos o jogo. Sentimos tam-
bém a falta de outros jogadores que 
estão de fora por lesão. Será o todo 
que no final nos vai levar ao sucesso”, 
vaticinou, afirmando estar consciente 
de que “não é, nem vai ser fácil”.

Alexandre Santana frisa que a mis-
são será árdua, apesar da boa campa-
nha que o Vitória está a realizar no 

Campeonato de Portugal. “Este é um 
campeonato que roça o profissiona-
lismo”, lembra, partilhando o mérito 
da liderança com todos. “Não é justo 
atribuirmos muito do peso só a uns 
ou outros. Desde o primeiro momen-
to há um todo que luta em prol de 
um fim. As vitórias e classificação que 
temos têm sido uma consequência 
disso mesmo”.

A complementar essa ideia, o trei-
nador confessa existir uma ideia erró-
nea de que a presença dos jogadores 
mais experientes, por si só, explica 
o desempenho da equipa na com-
petição. “Não é justo olharmos para 
esta equipa e atribuirmos a quatro ou 
cinco jogadores que pertenciam a um 
plantel de I Liga como se isso fosse 
suficiente. É importante, mas não é 
suficiente. Quando olhamos para o 
restante plantel – temos quase 30 jo-
gadores – muitos vêm da formação, 
dos juniores e sub-23 do clube”. 

Zéquinha e Bruno Ventura ‘facturaram’ juntos 21 dos 36 tentos apontados pelos sadinos em 15 partidas
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encontro pertenceram ao B SAD 
que atirou uma bola à barra, aos 
28 minutos, na sequência de uma 
bola parada. Na segunda parte a 
equipado Barreiro adiantou-se 
no marcador por intermédio de 
Ju que deu a melhor finalização 
a um pontapé de canto cobrado 

do lado direito por Mimi, aos 54 
minutos. Mas pouco d tempo depois 
(62’) Edgar Pacheco empatou na 
cobrança de uma grande penalidade. 
Com o ponto conquistado o Fabril 
igualou o Olímpico do Montijo (que 
tem menos dois jogos) na tabela 
classificativa. 

Fabril e 
Belenenses SAD 
B empatam a uma 
bola no Estádio 
Alfredo da Silva

Desportivo Fabril e Belenenses SAD 
B empataram a uma bola na partida 
que disputaram no Estádio Alfredo 
da Silva, relativa à 16.ª jornada da 
Série G do Campeonato de Portugal. 
Na primeira parte, que terminou 
sem golos, o jogo foi equilibrado 
mas as melhores oportunidades do 

II LIGA

Cova da 
Piedade joga 
esta tarde com 
Vilafranquense   

Cova da Piedade e Vilafranquense de-
frontam-se hoje à tarde, às 15 horas, 
no Estádio Municipal José Martins 
Vieira para cumprirem o jogo relativo 
à 16.ª jornada que na altura própria 
fora adiado devido a casos positivos 
de covid-19, então registados na equi-
pa de Vila Franca de Xira.

A equipa da Cova da Piedade, que 
bateu o pé ao líder da competição 
no último domingo em Coimbra, 
encontra-se a atravessar uma boa 
fase e apresenta-se agora mais forte 
com a integração dos novos refor-
ços. Com Mário Nunes ao comando 
a equipa piedense venceu o último 
jogo que disputou em casa com o 
Covilhã e agora quer fazer o mesmo 
no confronto com o Vilafranquense 
para poder subir mais um degrau na 
tabela classificativa.

A equipa de Vila Franca é a que 
mais empates tem no campeonato 
(9) por isso cabe aos piedenses ar-
ranjar forma de dar a volta à situação 
através da implementação de uma 
estratégia que resulte na concretiza-
ção do objectivo. 

A partida será dirigida por Tiago 
Martins, árbitro pertencente aos 
quadros da AF Lisboa.   
J.P.

Realizam-se esta quarta-feira dois 
encontros relativos ao Campeona-
to de Portugal, ambos referentes à 
Série H, o Pinhalnovense – Moura e 
o Aljustrelense – Amora, para acerto 
de calendário.

No Campo Santos Jorge, o jogo 
que está marcado para as 15 horas, 

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Pinhalnovense recebe Moura e Amora desloca-se a Aljustrel

assinala o regresso à competição da 
equipa de Pinhal Novo depois de ter 
cumprido o período de quarentena 
que foi obrigada a fazer devido aos 
casos positivos de covid-19 detecta-
dos no plantel. O Moura é o último 
classificado e ainda não conquistou 
qualquer vitória, serve isto para dizer 

que a probabilidade de vitória pende 
claramente para o lado da equipa de 
Pinhal Novo, se se apresentar sem se-
quelas do período de confinamento. 

Em Aljustrel vai jogar-se à noite, 
precisamente às 20 horas. Este será 
o terceiro jogo consecutivo (de uma 
série de cinco) do Amora fora de ca-

sa. Nos dois anteriores os amorenses 
venceram e agora o objectivo passa 
também pela vitória. A diferença 
pontual é de 16 pontos favoráveis 
ao Amora que se vai apresentar 
certamente com mais argumentos. 
Contudo, será bom lembrar que não 
há vencedores antecipados. J.P.

José Pina

A jornada do último 
fim-de-semana foi 
totalmente negativa 
para as equipas da 
região 

BASQUETEBOL

Barreirense perde na Luz, Galitos na Madeira 
e GDESSA em Carcavelos

Barreirense e Galitos perderam os 
jogos que disputaram no passado 
fim-de-semana com o Benfica e CAB 
Madeira a contar para a 18.ª jornada 
da Liga Portuguesa de Basquetebol e 
em ambas as situações por margem 
bem dilatadas.

O Barreirense, que se deslocou ao 
pavilhão da Luz, foi impotente para 
travar as águias, que se exibiram em 
plano bastante aceitável, e acabou 
por sofrer a 15.ª derrota na competi-
ção, permanecendo desta forma na 
última posição da tabela classificativa 
com apenas uma vitória nos 16 jogos 
disputados.

O jogo começou com algum equi-
líbrio mas a superioridade dos benfi-
quistas começou a fazer-se notar ainda 
no primeiro quarto que terminou com 
o parcial de 31-18. No segundo quarto 
a diferença foi ainda maior (26-9) e ao 
intervalo havia já 30 pontos de diferen-
ça. Na segunda metade do encontro as 
águias continuaram na mó de cima e 
ampliaram a sua vantagem que no final 
era de 44 pontos, para os quais muito 
contribuíram os 17 triplos obtidos.

No Barreirense os jogadores que 
mais de destacaram foram Tony Lewis 
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O CAB entrou melhor no jogo e foi 
para o intervalo a vencer por 22 pon-
tos (58-36), com os parciais de 29-17 
e 29-19.

Na segunda parte o Galitos entrou 
disposto a alterar o rumo dos aconte-
cimentos e melhorou bastante a sua 
produção. No terceiro quarto a des-
vantagem foi de apenas um ponto (23-
22) e na última fase do encontro ven-
ceu o parcial por 29-21, resultado que 
foi insuficiente para evitar a derrota.

Com esta vitória o CAB Madeira se-
gue agora na tabela classificativa em 
9.º lugar com 25 pontos contra 24 do 
Galitos que está na 10.ª posição, con-
tinuando assim a alimentar o sonho. 

No Galitos há a registar as presta-
ções de Daniel Machado com 25 pon-
tos, quatro ressaltos, três assistências 
e dois roubos de bola, Feliciano Neto 

com 20 pontos e Ricardo Guerreiro 
com 15 pontos. 

No dia 27 de Fevereiro, o Galitos 
desloca-se ao Pavilhão Municipal de 
Albufeira, nos Olhos de Água, para 
defrontar às 16 horas, o Imortal. 

GDESSA perde na Qt.ª Lombos
O Grupo Desportivo da Escola Se-
cundária de Santo André regressou 
à competição em Carcavelos no jogo 
que disputou com a Quinta dos Lom-
bos, depois de uma paragem forçada 
de três semanas causada pela pande-
mia de covid-19.

O líder da liga feminina aproveitou 
alguma falta de ritmo competitivo do 
GDESSA e terminou o primeiro perío-
do com uma vantagem de sete pontos 
(13-6), que se manteve até ao inter-
valo, porque no segundo período se 
registou uma igualdade (18-18).

No recomeço o equilíbrio continuou 
a ser uma realidade (13-13) deixando tu-
do em aberto para a fase derradeira do 
encontro. O GDESSA superiorizou-se e 
recuperou três pontos (12-15), margem 
insuficiente para anular a desvantagem 
trazida para o intervalo, saindo assim 
derrotado do encontro por 56-52.

As atletas que mais se destacaram ao 
longo da partida foram Aline Moura  (17 
pontos), Márcia Robalo  (11), Jennifer 
Nonato  (10) e Maianca Umabano  (10). 

Na classificação, com dois jogos ain-
da por realizar, a equipa do Barreiro 
segue em sexto lugar com 22 pontos.

No próximo domingo às 11h 30m o 
GDESSA recebe o Clube dos Galitos 
(Aveiro) no Pavilhão Municipal Luís 
de Carvalho.  

Jr. com 19 pontos, nove ressaltos e um 
roubo de bola, KJ James com 16 pon-
tos, Efosa Osayande com 14 pontos e 
Miguel Correia com seis pontos e 10 
assistências. 

Na próxima jornada que se realiza 
apenas no dia 27 de Fevereiro, o Bar-
reirense defronta o Esgueira, às 18 
horas, no Pavilhão Municipal Luís de 
Carvalho

Galitos derrotado na Madeira
Derrotado foi também o Galitos na sua 
deslocação à Madeira. O encontro era 
aguardado com grande expectativa 
porque se defrontavam duas equipas 
que estavam igualadas em termos 
pontuais e ambas com o objectivo de 
entrarem para a primeira metade da 
tabela classificativa que dá acesso ao 
playoff.   
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Jornais e Revistas a melhor forma de estar em dia
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