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Abertura

Quando foi criada a Diocese 
de Setúbal, a sociedade da 
nossa Região estava for-
temente politizada pelas 

ideias a que chamamos de esquerda. 
A nossa Igreja fora preparada para a 
criação da Diocese pelo Cónego João 
Alves que dinamizou uma Igreja ar-
caica e rotineira   E veio para Setúbal 
um sacerdote do Norte, o que dei-
xou as pessoas desconfiadas. Mas 
surgiu um Bispo que rapidamente se 
impôs pela sua modéstia e pelo seu 
dinamismo ao lado dos problemas 
sociais em que a região era fértil.  E 
toda a gente recorda com saudade 
o Sr. D. Manuel Martins a que male-
volamente chamaram de “Bispo Ver-
melho” pela sua preocupação com 
os problemas sociais e por organizar 
uma Igreja interventiva, “em saída” 
como hoje diz o Papa Francisco.  A 
dinâmica de D. Manuel foi acompa-
nhada por muitos cristãos que ansia-
vam por uma Igreja orientada pelos 
ventos do Concílio Vaticano II. E essa 
dinâmica passava por tentar demo-
cratizar a própria vida da Diocese e 
foi criada uma “Assembleia Diocesa-
na” com representantes das várias 
paróquias, eleitos pelos seus pares. 
Porem esta orientação era dificilmen-
te seguida por muitos sacerdotes e 
até o Sr. D. Manuel foi pressionado 
na Conferência Episcopal Portugue-
sa, indo a Assembleia, progressiva 
e lentamente, perdendo as suas 
características democráticas – só D. 
Manuel foi impondo a sua maneira de 
ser Bispo e ser cristão, colocando no 
centro o “Povo de Deus”, o Povo de 
Deus pobre. Apesar de vivermos em 
democracia , apesar de ter acabado 
a Censura política que até censurava 
notícias e textos do Concílio, na maio-
ria das Dioceses continuou uma Igreja 
pouco “modernizada” pelos ventos 
Conciliares.  Em Roma foi Papa João 
Paulo II, num longo papado, muito 

A igreja que queremos

OPINIÃO

Mário Moura

mediático, mas também muito liga-
do às tradições centenárias . Tinha 
como guardião da Doutrina o Car-
deal Ratzinguer que era implacável 
com os teólogos e as teologias que 
divergissem da doutrina oficial. Vem 
a ser depois Papa Bento XVI que veio 
a resignar e dando lugar a um Cardeal 
“vindo do outro mundo”, da América 
Latina, que se chama Francisco, pen-
sando num outro Francisco (de Assis) 
que amava os pobres e a natureza.  
Durante décadas, da Conferência 
Episcopal Portuguesa, mesmo depois 
de se sentar na Cátedra de Pedro o 
atual Papa Francisco, não se sentia 
um verdadeiro sopro para dinamizar 
os nossos bispos para a construção 
duma Igreja mais dinâmica e menos 
ritualista. Entre nós, em Setúbal, o 
Sr. D. Manuel deixou uma forte mar-
ca. Seguiu-se-lhe D. Gilberto Reis, 
homem simples e afável, mas que 
em nada modificou a nossa vivên-
cia eclesial. E seguiu-se-lhe D. José 
Ornelas, verdadeiramente enviado 
pelo Papa para esta terra de missão. 
A Conferência Episcopal continuou 
sem imprimir à nossa Igreja um novo 
rumo. Tem feito análises da situação 
da Igreja Portuguesa, tem redigido 
documentos ´serios e acutilantes, 
mas das reuniões não parecia sair o 
tal sopro de renovação que o atual 
Bispo de Roma tem imprimido à sua 
acção e à sua palavra, que põem o 
povo de Deus no centro e que pe-
de desde que chegou a Roma ,uma 
Igreja “em saída” (das sacristias), 
“uma Igreja pobre para os pobres”. 
Eis que a Conferência Episcopal, após 
dois mandatos do Cardeal Patriarca 
de Lisboa como presidente, resolve 
nomear alguém mais novo, alguém 
com perfil missionário, o nosso Bispo 
D. José Ornelas.  No nosso ponto de 
vista tem pela frente o nosso Bispo, 
uma tarefa enorme e aliciante. 
Médico

A 1 de Julho de 1855 publicou-
-se o primeiro número d’O 
SETUBALENSE. Comple-
tam-se hoje precisamente 

165 anos. Uma data histórica, que 
faz deste seu jornal o mais antigo de 
Portugal Continental, e que vamos 
comemorar condignamente, com 
a alegria e entusiasmo que um feito 
destes merece.

Hoje mesmo, iniciamos uma nova 
fase na expansão do jornal, com o 
aumento da circulação no concelho 
de Sesimbra, onde passará a ser feita 
distribuição gratuita às quartas-feiras. 
Assim, com uma secção semanal re-
gular dedicada à vila de Sesimbra e à 
grande freguesia da Quinta do Con-
de, os leitores deste vasto concelho 
vão passar não só a contar com mais 
conteúdos específicos da sua terra, 
como, também, a encontrar o jornal 
com muito maior facilidade, nos cafés 
e noutros estabelecimentos e locais 
públicos.

Mais um esforço do jornal que, co-
mo é público, tem feito recentemente 
um grande investimento com vista ao 
futuro, tanto na melhoria e diversifica-
ção dos conteúdos como no reforço da 
estrutura e modernização do título, 
onde se inscreve o redesenho gráfico 
concluído em Março.

A próxima tarefa, que está na for-
ja para arranque ainda neste mês de 
Julho, é a renovação da edição online, 
cujo relançamento será objecto de 
uma forte campanha de promoção, 
tanto em meios regionais como nacio-
nais, que vai levar a marca O SETUBA-

O Setubalense completa hoje 165 anos

EDITORIAL

Francisco Alves Rito

LENSE ao país em geral.
Para assinalar os 165 anos do jornal, 

estamos a preparar um conjunto de 
publicações, designadamente um li-
vro, uma edição especial de aniversa-
rio e uma revista, cuja distribuição está 
prevista para a semana de 27 de Julho.

A edição de aniversário, com 160 
páginas, será dedicada às instituições 
centenárias da região, com reporta-
gens de todas as colectividades, clu-
bes e outras entidades que contam 
pelo menos um século de existência. 
Com esse número especial, em que 
será feito o primeiro levantamento de 
todas as instituições centenárias do 
distrito, com espaço específico para 
cada uma, em cada um dos 13 conce-
lhos, O SETUBALENSE quer homena-
gear milhares de homens e mulheres 
que, ao longo de gerações, ajudaram 
a construir estas obras colectivas e as 
colocaram ao serviço das suas comu-
nidades.

A revista A REGIÃO, que será distri-
buída com a mesma edição do jornal, 
complementará o olhar pela riqueza 
dos nossos concelhos, com foco nas 
tradições e figuras que, ao longo dos 
últimos séculos, forjaram as identida-
des locais e ajudaram a construir algu-
ma continuidade regional. A revista 
deitará também um olhar ao futuro, 
com uma série de entrevistas a figuras, 
das diversas áreas, a quem lançámos 
o desafio de nos ajudarem a reflectir 
sobre como será o mundo dentro de 
algumas décadas.   

No final deste mês será lançado 
também o livro ‘Setúbal no Centro 
do Mundo – 165 anos do jornal O 
SETUBALENSE’, que já está a ser im-
presso, e que terá um preço de capa 
de 15 euros. 

Trata-se de uma obra colectiva, com 
400 páginas, que conta com a parti-
cipação do Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, prefácio de 
Viriato Soromenho Marques e posfá-
cio de Maria das Dores Meira. 

O livro, escrito por 19 autores e 
coordenado por Albérico Afonso Cos-
ta, trata os últimos 165 anos de histó-
ria da cidade, da região e do mundo a 
partir da perspectiva que o jornal im-
primiu ao longo dos seus quase dois 
séculos de existência. 

Com tudo isto, fica demonstrado 
o nosso forte empenho na constru-
ção de um jornal cada vez melhor, ao 
serviço da região e do nosso futuro 
colectivo.
Director

Aniversário vai ser 
assinalado com uma 
edição especial, uma 

revista e um livro. 
O futuro continua a 

ser construído todos 
os dias, como hoje, 

em que alargamos a 
circulação do jornal 
em Sesimbra, com 

distribuição semanal 
na Quinta do Conde

Livro de 400 páginas está na fase de impressão

DR

Livro, que vai ter preço de capa 
de 15 euros, será lançado com 
edição de aniversário do jornal
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da reciclagem e das medidas 
de prevenção no âmbito do 
plano de desconfinamento da 
Covid-19”.  A campanha vai estar 
em vigor até dia 30 de Setembro 
“nas praias da Figueirinha, do 
Creiro e de Albarquel”, onde 
“vão ser dinamizadas acções de 

sensibilização por equipas da 
Amarsul” e onde “os monitores vão 
distribuir sacos para colocação de 
resíduos e informar sobre os locais 
onde estão instalados os ecopontos 
para que os veraneantes possam 
depositar os resíduos”, revela a 
autarquia em comunicado.  

Amarsul 
e Setúbal 
promovem 
campanha “Eco 
Praias”

A empresa Amarsul, em conjunto 
com a Câmara Municipal de 
Setúbal, encontra-se a promover 
a campanha “Amarsul Eco Praias”, 
iniciativa que “visa disponibilizar 
uma rede de ecopontos”, com 
o objectivo de sensibilizar a 
população “para a importância 

Ana Martins Ventura

Contágios foram 
identificados esta 
segunda-feira, mas 
foco está controlado 
e os utentes estão a 
ser acompanhados na 
instituição

Nuno Cavaco, presidente da União 
de Freguesias de Baixa da Banheira e 
Vale de Amoreira, confirma um foco 
de Covid-19 no lar de idosos Solar dos 
Fidalgos, identificado esta segunda-
-feira, "que afectou não só utentes 
como funcionários, mas já está con-
trolado e a ser devidamente acompa-
nhado pelas autoridades de saúde".

Um acompanhamento que está a 
ser realizado a partir de uma zona de 
isolamento no interior da instituição. 
"Uma vez que existem condições pa-

BAIXA DA BANHEIRA

Foco de Covid-19 no 
lar Solar dos Fidalgos 
está controlado 
garante autarca 

ra garantir este isolamento", refere 
o autarca. Quanto a outro foco que 
teria sido identificado no Lar São José 
Operário, Nuno Cavaco afirma que 
“não corresponde à realidade, porque 
não houve qualquer confirmação por 
parte das autoridades de saúde”.

Baixa da Banheira e Vale de Amo-
reira continuam a ser as zonas mais 
preocupantes do concelho da Moita, 
que contabiliza actualmente 305 in-
fectados, "apesar de não existirem 
cadeias de transmissão activas".

A maior parte dos contágios iniciais 
são feitos fora do território do con-
celho. "E estão relaccionadas com a 
utilização de transportes públicos, 
em deslocações diárias por motivos 
profissionais. Em especial porque nos 
autocarros não está a ser garantido 
o devido distanciamento", acusa o 
autarca.

Depois verificam-se situações de 
contágio no local de trabalho, que 
têm consequências maiores devido 
às condições de habitabilidade da 
população. "Não são boas condi-
ções, com famílias de 7, ou mais, a 
viverem em apartamentos de redu-
zidas dimensões. Com esse espaço 
disponível não é possível garantir o 
isolamento do infectado, passando 
o contágio a toda a família".

Desrespeito por    
indicações da DGS
Como terceira causa dos contágios 
que têm surgido no concelho, Nuno 
Cavaco refere também um certo "des-
respeito" pelas indicações da Direc-
ção-Geral da Saúde (DGS), tendo-se 
verificado situações preocupantes, 
sobretudo, na zona ribeirinha da 
Baixa da Banheira, durante os fins-
-de-semana, com a necessidade de 
várias acções de fiscalização.

“As autoridades actuam na fiscali-
zação dos espaços, mas é um traba-
lho quase impossível, se a população 
não respeitar as regras e compreen-
der a importância e impacte das suas 
atitudes”, aponta o autarca.

DR

Investimento milionário 
no antigo Villas de 
Sesimbra levou ao 
concelho o primeiro 
hotel da marca em solo 
nacional. 55 postos 
de trabalho já foram 
criados e o desejo 
é chegar aos 100 
colaboradores

HOTEL DE QUATRO ESTRELAS INAUGURADO

Four Points by Sheraton 
abre portas em Sesimbra

Foi ontem inaugurado o primeiro 
Four Points by Sheraton em Sesim-
bra. A mais recente unidade hote-
leira do concelho nasce no antigo 
Villas de Sesimbra, hotel que esteve 
fechado e abandonado durante cer-
ca de duas décadas, e vem aumentar 
a oferta turística da região.

O hotel de quatro estrelas conta 
com 207 quartos é o primeiro da 
marca a ser inaugurado em Portu-
gal, apresentando-se ao público 
com valências como restaurante, 
bar, piscina e sala de fitness, que já 
se encontram em funcionamento, 
sendo que numa segunda fase serão 
inauguradas salas de reunião, spa, 
sala de massagens, sauna e banho 

DR

turco, revelou a O SETUBALENSE o 
diretor-geral do hotel, Hélder San-
tos. 

“Quisemos recuperar um hotel 
icónico da década de 90 e dar cor a 
este projeto que esteve abandona-
do durante tantos anos. Na altura foi 
uma aposta muito importante para 
Sesimbra”, recordou o diretor que, 
sem revelar números exatos, admitiu 
que o valor do investimento se fixe 
“na ordem dos milhões de euros”. 
Para já, a mais recente unidade ho-
teleira do concelho criou 55 postos 
de trabalho directos e a estimativa 
é que, após terminada conjuntura 
atual e com todas as valências em 
funcionamento, este número au-
mente e seja possível chegar aos 
100 funcionários.

No mesmo dia em que foi inaugu-
rada, a unidade hoteleira recebeu os 
primeiros hóspedes. Numa altura em 
que as medidas de combate à pro-
pagação da Covid-19 mexem com o 
sector do turismo, o diretor do Four 
Points diz que estão asseguradas 
“todas as garantias de segurança 
para clientes e colaboradores”.

Ver as instalações recuperadas 
era um sonho antigo da autarquia 
e o presidente Francisco Jesus ad-
mite felicidade pelo desfecho. “To-

dos nós, há muitos anos, desde o 
encerramento do antigo Villas de 
Sesimbra, ansiávamos a recupera-
ção deste espaço que estava aqui ao 
abandono e a deteriorar-se cada vez 
mais. O edifício estava muito degra-
dado e foi preciso um investimento 
muito elevado para a recuperação. 
Houve uma grande determinação 
dos proprietários e um grande tra-
balho junto da marca para trazer o 
primeiro hotel da cadeia Four Points 
para Sesimbra”, afirmou, deixando 
uma palavra de incentivo a todos 
os que iniciam funções nesta altura 
complexa.

“Estamos a trabalhar para o mes-
mo objetivo, que é ter um turismo 
de maior qualidade e mais susten-
tável. Isso tem reflexo no aumento 
do rendimento das empresas, dire-
ta ou indiretamente, e no aumento 
dos rendimentos dos profissionais 
da área”, disse o líder do executivo 
sesimbrense, que espera que “a co-
munidade local e os residentes do 
concelho percebam a importância 
do sector e não o vejam como al-
guém que usa e deteriora” o terri-
tório. “Temos trabalhado todos em 
conjunto para que Sesimbra possa 
ser, cada vez mais, um destino de 
eleição”, acrescentou. M.N.A
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Sesimbra

IPSS

Raio de 
Luz exige 
reabertura do 
Centro de Dia 

O Centro de Estudos Culturais e de 
Acção Social Raio de Luz tomou uma 
posição quanto ao encerramento do 
Centro de Dia, exigindo ao Governo 
que seja autorizada a sua abertura. 
Num documento endereçada à minis-
tra da Saúde, Marta Temido, à ministra 
do Trabalho, Solidariedade e Seguran-
ça Social, Ana Mendes Godinho, e à 
Direcção-Geral da Saúde, a direcção 
da IPSS da freguesia do Castelo pede a 
intervenção do Governo e admite que 
postos de trabalho e qualidade de vida 
dos utentes estão em risco.

“Se por um lado compreendemos 
as reticências relativamente à reaber-
tura dos centros de dia, essa situação 
está a originar e intensificar o agrava-
mento económico das instituições 
que desenvolvem essa competência, 
uma vez que vêem as suas receitas 
reduzidas às comparticipações con-
tratuais liquidadas pelo Instituto de 
Segurança Social”, refere a IPSS.

No documento enviado à redacção 
d’O SETUBALENSE é também subli-
nhado que o futuro dos empregados 
das IPSS poderá estar em risco, uma 
vez que os apoios financeiros do Es-
tado são insuficientes. “As comparti-
cipações não cobrem as despesas das 
instituições, colocando deste modo 
os trabalhadores das mesmas cada 
vez mais próximos do desemprego”, 
afirma. 

“Perante esta situação, que não 
podemos deixar de reprovar, uma 
vez que os fins para que estas IPSS 
foram fundadas não se encontram 
minimamente a ser cumpridos, torna-
-se imprescindível que não deixemos 
de tomar uma posição pública sobre 
o que está a acontecer e exigir a rea-
bertura imediata do Centro de Dia 
do Centro de Estudos Culturais e 
de Acção Social Raio de Luz”, pode 
ler-se no documento assinado pelo 
presidente António Marques, que 
acrescenta que “os utentes dos cen-
tros de dia, confinados, quase aban-
donados ou mesmo abandonados 
nos seus domicílios, vão perdendo 
progressivamente as suas já reduzi-
das capacidades físicas ou mentais”.

Miguel Nunes Azevedo

Meses de Julho a 
Setembro são fulcrais 
e proprietários receiam 
queda significativa 
na facturação anual

COMÉRCIO E SERVIÇOS

Fecho dos estabelecimentos às 
20 horas ameaça estragar o Verão

Depois do desconfinamento fasea-
do que arrancou em Maio, a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML) vol-
tou a sentir o peso das medidas de 
prevenção e vê-se obrigada a fechar 
cafés e estabelecimentos comerciais 
pelas 20 horas. Em Sesimbra, onde os 
meses de Verão são encarados como 
essenciais para a facturação anual, es-
ta decisão é vista com muita apreen-
são e tem preocupado proprietários.

Ricardo Machado, proprietário do 
bar Contraste, falou a O SETUBALEN-
SE sobre a situação actual e admitiu 
que, depois de um regresso em força 
no pós-confinamento, as novas medi-
das voltaram a mexer com as contas. 
“Reabrimos a 18 de Maio e trabalhá-

Proprietário do bar Contraste afirma que "a quarentena foram dois meses difíceis, com zero de faturação"

DR

mos muito bem nesse mês. Em Ju-
nho também, até nos terem alterado 
as regras e obrigado a fechar às 20 
horas. A trabalhar até essa hora vai 
ser muito complicado e vai ser difícil 
sustentar-nos. Este período de Verão 
é a altura em que conseguimos juntar 
mais dinheiro para depois nos poder-
mos sustentar durante o Inverno, mas 
sabemos que este ano será difícil”, 
admite, acrescentando que prefere 
olhar para o lado positivo: “Vale mais 
estar aberto até às 20 horas do que 

voltar a estar confinado em casa."
“A quarentena foram dois meses 

difíceis, com zero de facturação, e 
a renda e todas as outras despesas 
continuaram. Ainda assim, sobrevi-
vemos”, recordou o proprietário do 
estabelecimento que este ano come-
morara o 10.º aniversário. Quanto às 
novas medidas e ao fecho antecipa-
do, estima que resultem numa que-
da de 40% face à facturação diária 
habitual. 

Ainda que preocupado, Ricardo 
Machado diz compreender a decisão 
de prolongar a medida até Sesimbra, 
onde o número de casos não é tão 
elevado quanto noutras zonas da 
AML. “Eu percebo que tenhamos de 
fechar. Se apenas fechassem Lisboa, 
para onde iriam as pessoas após as 20 
horas? Muitas viriam para Sesimbra. 
Se as pessoas não respeitam as re-
gras, eu compreendo que o Governo 
nos inclua”, afirmou. “Espero que no 
dia 9 nos digam que podemos voltar 
a trabalhar até às 23 horas e que re-
vejam esta situação, mas a verdade é 
que os casos continuam a aumentar”, 
acrescentou.

BREVES

A Comissão Municipal de 
Protecção Civil (CMPC) 
decidiu reforçar, a partir de 
hoje, a cooperação entre 
entidades locais e forças 
de segurança para garantir 
melhor o combate à pandemia. 
A CMPC entende que, embora 
o concelho de Sesimbra não 
apresente um elevado número 
de contágios, a situação a 
nível regional é motivo de 
apreensão. De acordo com 
a autarquia, esta cooperação 
“é realizada através de uma 
partilha rigorosa de gestão 
de recursos humanos” para 
que as funções correntes 
continuem também a ser 
cumpridas em segurança. 

A organização Sailors For 
The Sea promoveu uma acção 
de limpeza na Praia 
do Ribeiro do Cavalo e nas 
zonas envolventes, na qual 
recolheu cerca de 300 quilos 
de lixo no último sábado, 
num acto que contou com 
a ajuda de voluntários. Muito 
solicitada por turistas durante 
o Verão, esta praia é de difícil 
acesso. Para quem não tem 
a oportunidade de se deslocar 
por via marítima, 
a única alternativa é percorrer 
um trilho com uma descida 
acentuada no final, num 
percurso cujas dificuldades 
não parecem afastar os 
banhistas. Contudo, devido 
à dificuldade da subida no 
regresso, muitos optam por 
deixar o lixo pela praia.

SEGURANÇA
Protecção 
Civil reforça 
cooperação

RIBEIRO CAVALO 
300 quilos
de lixo retirados 
da praia

Ricardo Machado
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Numa altura em que o calendário 
marca o início de Julho, Sesimbra 
prepara-se para as semanas 
que habitualmente trazem mais 
turistas ao concelho. Num Verão 
em que as medidas de segurança 
foram aumentadas para dar 
resposta à necessidade de conter 

Sinalética 
reforçada
nas praias
do concelho

a propagação da Covid-19, a 
autarquia reforçou recentemente 
a sinalética junto à entrada e 
saída das praias que, de acordo 
com a APA, podem receber até 
5 800 banhistas em simultâneo, 
divididos entre Praia do Ouro, 
Prainha e Praia da Califórnia.

PUBLICIDADE

NO PRÓXIMO DIA 5

Ciclo de Óscares 2020 retomado
no Cineteatro Municipal com 'Knives Out'
O regresso das sessões de cinema ao Ci-
neteatro Municipal João Mota, em Se-
simbra, está marcado para o próximo dia 
5, a partir das 21h30, com a exibição do 
filme “Knives Out – Todos são suspeitos”.

A sessão  integra o ciclo dedicado aos 
Óscares 2020 que a autarquia teve de 
interromper em Março último, devido 
à pandemia, e que agora retoma, com 
exibições aos domingos sempre pelas 

21h30, até ao final de Agosto.
As regras de acesso vão sofrer altera-

ções “com a implementação de todas 
as condições de segurança”, de acordo 
com as orientações da Direcção-Geral 
da Saúde, para prevenir a propagação 
da Covid-19, anunciou a autarquia.

“A lotação da sala está limitada, com 
o número de lugares reduzido para 
cerca de metade. A ocupação dos lu-

gares sentados é efectuada com um 
lugar livre entre espectadores (que 
não sejam coabitantes)”, explica o mu-
nicípio, adiantando que “é obrigatório 
o uso de máscara durante as sessões”, 
“higienizar as mãos à entrada” e “man-
ter a etiqueta respiratória”. Os bilhetes 
devem, se possível, ser comprados 
“antecipadamente e com meios de 
pagamento electrónicos”.  M.R.S.

BREVES

O troço entre a Avenida de 
Negreiros e o limite Norte 
da freguesia da Quinta do 
Conde, próximo da Estação 
Ferroviária de Coina, vai ser 
requalificado. O objectivo é 
criar um percurso pedonal 
com quase três quilómetros, 
que incentive a mobilidade 
pedonal suave e facilite a 
ligação entre paragens de 
transportes públicos, espaços 
verdes, zonas comerciais e de 
serviços, zonas habitacionais, 

escolas e movimento 
associativo. 
A intervenção engloba 
ainda a criação de bolsas de 
estacionamento, tem um 
custo base de cerca de 600 
mil euros e faz parte do HUB10 
- Plataforma Humanizada e 
Conexão Territorial, programa 
conjunto dos municípios da 
Arrábida (Sesimbra, Palmela e 
Setúbal), centrado na Estrada 
Nacional 10, com extensão à 
Estrada dos Quatro Castelos.

A Junta de Freguesia da Quinta 
do Conde partilhou esta 
terça-feira um inquérito sobre 
“transportes e mobilidade 
urbana”, de apoio a uma 
investigação que se desenvolve 
no âmbito de uma tese de 
doutoramento do Instituto 
de Geografia e Ordenamento 
do Território da Universidade 
de Lisboa e já foi apresentada 
junto do departamento de 
gestão e planeamento dos 
sistemas de transporte e 
mobilidade da AML.

Sendo que os transportes 
e a mobilidade urbana são 
“temas da maior importância 
para todos”, a Junta de 
Freguesia acredita que “a 
opinião dos residentes da 
freguesia da Quinta do Conde 
é da maior relevância” neste 
sentido. O questionário 
pode ser preenchido online, 
a informação recolhida é 
completamente confidencial e 
o tratamento de dados obedece 
ao regulamento geral sobre a 
protecção de dados.

OBRAS
Quinta do Conde vai ter 
passeio pedonal

INQUÉRITO
Transportes e mobilidade
urbana em análise
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Quinta
do Conde

GNR apreende 
13 engenhos 
pirotécnicos

O Comando Territorial de Setúbal, 
através do Posto Territorial da 
Quinta do Conde, apreendeu, no 
sábado, 13 engenhos pirotécnicos, 
na Quinta do Conde. Um homem 
de 33 anos estava na rua a 
rebentar os foguetes quando foi 
abordado pela Guarda.

Freguesia quer mais esclarecimentos 
sobre remoção do amianto nas escolas

A Escola Básica da Quinta do Conde 
e a Escola Básica e Secundária Michel 
Giacometti, também na Quinta do 
Conde, são duas das escolas inscri-
tas  no despacho publicado a 23 de 
Junho em Diário da República que 
identifica equipamentos escolares 
para intervenções de remoção e 
substituição de amianto.

Inês Antunes Malta 

Na lista publicada em 
Diário da República 
estão duas escolas
da Quinta do Conde

PARA O PRESIDENTE DA JUNTA “ONTEM JÁ ERA TARDE”

DR

Para Vítor Antunes, presidente 
da Junta de Freguesia da Quinta 
do Conde, “há muito que o amianto 
deveria ter sido removido das co-
berturas das escolas. Ontem já era 
tarde”. O autarca recorda que “ain-
da recentemente na Assembleia da 
República vários partidos, entre os 
quais o Bloco de Esquerda, o PCP, o 
PEV e o PAN apresentaram projectos 
sobre este assunto que foram todos 
chumbados”.

Este programa do Governo, que 
custará 60 milhões de euros e será 
financiado por verbas comunitárias, 
para erradicar o amianto nas esco-
las foi anunciado no início do mês, 
aproveitando o encerramento dos 
estabelecimentos de ensino devido 

O amianto está proibído desde 2005. Em algumas escolas já foi substituído, mas o processo não está terminado  

mento do Estado. “Então para onde 
vai a factura? Para o sítio do costume, 
para as autarquias locais?”, questio-
na, adiantando que “é esta falta de 
informação, esta ausência de escla-
recimento, que nos inquieta, que nos 
preocupa”.

Por agora, o presidente da fregue-
sia da Quinta do Conde diz que vai 
apenas esperar por mais esclareci-
mentos. “Temos assento nos con-
selhos gerais dos três agrupamen-
tos de escolas da Quinta do Conde. 
Acompanhamos de muito perto a 
comunidade educativa, que será 
ouvida sobre esta matéria”, afirma, 
garantindo que “não se fará nada que 
vá contra aquilo que nomeadamente 
as associações de pais defendam”.

Sesimbra também consta na lista
Entre a rede pública da educação 

pré-escolar, do ensino básico e do en-
sino secundário, o programa de inter-
venções inclui 578 estabelecimentos 
de ensino no país e 81 no distrito de 
Setúbal. Para além das duas escolas 
da Quinta do Conde, na lista apre-
sentada Sesimbra faz-se também 
representar com a Escola Básica do 
Castelo, a Escola Básica Navegador 
Rodrigues Soromenho e a Escola Se-
cundária de Sampaio.

Recorde-se que a utilização de 
fibras de amianto foi proibida em 
2005 e apesar de os investimentos 
na requalificação e modernização 
das escolas terem já removido parte 
deste material em muitos equipa-
mentos o processo ainda não está 
terminado mas, tal como se pode ler 
no despacho do Diário da Repúbli-
ca que entrou em vigor na passada 
terça-feira, é “uma preocupação de 
saúde pública, que foi gradualmente 
atendida mas que exige agora uma 
resposta mais contundente, plena e 
universal”.

No que diz respeito aos custos fi-
nanceiros destas intervenções para 
remover o amianto nas escolas, estes 
serão totalmente suportados pelos 
Programas Operacionais Regionais 
Norte 2020, Centro 2020, Lisbo@ 
2020, Alentejo 2020 e CRESC Algar-
ve 2020.

à pandemia de Covid-19.
A publicação deste despacho, por 

sua vez, deixa a junta de freguesia “ex-
pectante, mas surpreendida também” 
e a precisar de esclarecimentos adicio-
nais sobre as condições em que todo 
o processo vai acontecer. “Na parte 
final do texto diz que o Ministério da 
Educação vai celebrar acordos de co-
laboração com os municípios em cujo 
território existam equipamentos a in-
tervencionar, que são quase todas as 
escolas e quase todos os territórios, 
que não se encontram no âmbito das 
competências das autarquias locais”, 
refere, explicando que a surpresa vem 
ao ler de seguida que esses mesmos 
acordos de colaboração não implicam 
encargos orçamentais para o Orça-

Vítor Antunes 
diz ter ficado 
surpreendido 
com alguns 
pontos do 
programa
do Governo  

DR
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BarreiroAté hoje, dia 1, a Câmara do Barreiro está 
a repavimentar a Rua Almeida Garret, 
na freguesia do Alto do Seixalinho, para 
criar “uma maior mobilidade” e “com 
mais condições”, no âmbito de um vasto 
leque de obras semelhantes que estão a 
decorrer em vários pontos do concelho. 
Na sequência desta intervenção, 

Repavimentação 
da Rua Almeida 
Garret condiciona 
trânsito 

a circulação de trânsito naquela via 
está condicionada, com excepção aos 
residentes daquela artéria. O município 
informa que os TCB, assim como o 
trânsito normal, vão circular na Avenida 
do Bocage, retomando a Rua Nuno 
Tristão. No sentido inverso, o tráfego será 
também pela Avenida do Bocage.

Luís Geirinhas

Objectivo passa por 
promover bem-estar 
e qualidade de vida

CÂMARA AFIRMA ESTAR ATENTA A TRABALHOS

Instalação de novas luminárias 
LED já chegou a mais de 70
por cento do concelho

A Unidade de Hospitalização da 
Área Cirúrgica (UGDAC) do Cen-
tro Hospitalar Barreiro Montijo 
(CHBM), assinalou no final da últi-
ma semana, os seus primeiros seis 
meses de actividade, período em 
que foram internados um total de 
70 doentes, com uma média de ida-
de a rondar os 65 anos.

Esta unidade, refira-se, destina-
-se aos doentes do serviço de cirur-
gia geral que “tenham uma situação 
clínica transitória e estável nas pa-
tologias do pé diabético, trombose 
venosa profunda e diverticulites”, 
e que aceitam de forma voluntária 
a hospitalização domiciliária, tendo 
como objecivo principal “promover 
o seu bem-estar e a sua qualidade 
de vida”. Aquele serviço é composto 
por uma equipa multidisciplinar, da 
qual fazem parte médicos, enfer-
meiros, um nutricionista, bem como 
um farmacêutico e assistente social.

De acordo com o CHBM, a unida-
de “garante o atendimento contí-
nuo, 24 horas por dia”, diariamente, 

Rui Braga, vereador das Obras Mu-
nicipais da Câmara do Barreiro, faz 
“um balanço muito positivo” do 
processo de instalação das novas 
luminárias LED, tendo revelado 
a O SETUBALENSE já terem sido 
instaladas “mais de 70 por cento 
das lâmpadas” por aquele terri-
tório. “O feedback que estamos 
a ter, no acompanhamento diário 
que estamos a fazer no terreno, é 
que demos um salto qualitativo 
ao nível de iluminação da maior 

CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO

Hospitalização da área 
cirúrgica teve internamento 
de 70 doentes em seis meses 

aos doentes “que residam na área 
de influência directa” do centro 
hospitalar, nomeadamente, em Al-
cochete, Barreiro, Moita e Montijo.

A Unidade de Hospitalização Do-
miciliária “presta cuidados de nível 
hospitalar, definindo um plano in-
dividual para cada doente, em ar-
ticulação com a equipa clínica hos-
pitalar que acompanhou o mesmo 
até ao momento da hospitalização 
domiciliária”, explica aquela insti-
tuição. De seguida, articula com os 
diversos serviços do CHBM, para 
garantir “o acesso aos exames e tra-
tamentos necessários para o doen-
te e com os demais prestadores de 
cuidados de saúde, assegurando 
uma transição progressiva para os 
cuidados de saúde primários” ou 
“para a Rede Nacional de Cuidados 
Continuados”, revelou aquela uni-
dade de saúde.

O estabelecimento acrescenta 
que os doentes podem ainda “ser 
referenciados na sequência de um 
episódio de internamento hospita-
lar, da admissão através do serviço 
de urgência, do hospital de dia ou 
da consulta”, podendo também 
“existir referenciação directa a par-
tir dos cuidados de saúde primários 
ou dos cuidados continuados inte-
grados”.  L.G.

parte do concelho, em zonas que 
estão devidamente identificadas, 
especialmente na área dos Fidal-
guinhos”, realçou.

“Estamos com um trabalho ex-
tra, para melhorar aquilo que já foi 
instalado, porque há zonas em que, 
devido ao afastamento dos postes e 
à intensidade das luzes escolhidas, 
têm que ser adaptadas e neste mo-
mento temos essa consciência, de 
acordo com algumas reclamações 
que têm chegado aos serviços da 
autarquia”, explicou.

O vereador adianta que “é nosso 
objectivo não deixar sair a empresa 
desta empreitada que está a decor-
rer da instalação das iluminações 
LED, sem que todos os problemas 
estejam solucionados, pelo que, 
esta é uma mensagem de tranqui-
lidade que gostava de deixar a to-
dos os que estão preocupados com 
a situação”, esclareceu. “Estamos 
atentos e estamos a monitorizar 

diariamente o trabalho da empre-
sa, com reuniões periódicas, para 
que possamos transmitir as preocu-
pações que nos chegam por parte 
dos munícipes, e por isso estamos a 
trabalhar para que, quando acaba-
rem os trabalhos tudo fique numa 
situação impecável”, acrescenta o 
responsável.

De forma geral, o autarca acredita 
que a resposta da população a esta 
mudança tem sido “estrondosa”, e 
considera que a iluminação LED 
“tem reforçado o sentimento de 
segurança, para quem circula pe-
las ruas e avenidas da cidade”. Rui 
Braga afirma que está ainda a ser 
“atingido o objectivo a nível am-
biental, sendo esta, provavelmente, 
das medidas mais importantes no 
ponto de vista global, ao contribuir-
mos para o combate às alterações 
climáticas, numa opção política que 
vai ter uma redução de custos na 
factura do município”, disse.

Mais de 70 por cento do Barreiro já tem iluminações LED

Vereador das Obras 
Municipais, faz balanço 
“muito positivo” da 
operação em curso 
no concelho
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Barreiro

“Barreiro Reconhecido” premeia 
trabalho de figuras e instituições

O Dia da Cidade, no Barreiro, foi este 
ano festejado de forma diferente, 
no último domingo, fruto da pande-
mia Covid-19, que levou a autarquia 
local a assinalar as comemorações 
do 36.º aniversário, com as limita-
ções impostas à situação do surto 
epidemiológico, que continua a 
obrigar a população da Área Me-
tropolitana de Lisboa a prosseguir 
as suas vidas, respeitando todas as 
recomendações da Direcção-Geral 
da Saúde. Frederico Rosa, presiden-
te da câmara, sublinhou durante a 
sessão solene realizada no Auditório 
Municipal Augusto Cabrita (AMAC), 
e perante uma assistência claramen-
te reduzida que, ainda assim, aquele 
momento “não deve ser vivido nem 
com menos emoção, nem com me-
nos reconhecimento”.

O autarca afirmou que a ceri-
mónia, para além de distinguir os 
galardoados de 2020 do “Barreiro 
Reconhecido”, permitiu ao executi-
vo camarário “ter a oportunidade de 
fazer a atribuição de medalhas que 
não conseguimos realizar no Dia 
Municipal do Bombeiro”, referindo 
o caso concreto de José Nunes, da 
corporação dos Bombeiros Volun-
tários do Sul e Sueste, que naquela 
data foi agraciado com uma medalha 
relativa aos seus 40 anos de serviço, 
num momento em que os Soldados 
da Paz “têm prestado um trabalho 
ímpar a toda a comunidade”, realçou.

O presidente lembrou que aque-
la cerimónia, “mesmo com todos 
os condicionantes que temos”, não 
poderia deixar de recordar “aqueles 
que marcam a nossa cidade”, exal-
tando as distinções escolhidas para 
homenagear pessoas e instituições 

Luís Geirinhas

Um número reduzido 
de convidados, entre 
homenageados, 
individualidades e 
autarcas, assistiu à 
cerimónia de entrega
de medalhas e 
galardões, no AMAC

DIA DA CIDADE COM CERIMÓNIAS RESTRITAS

concelhias, no último caso, três 
colectividades “mais nobres, com 
um trajecto mais longo e não mais 
velhas”, referiu. “Fazem aquilo que 
tem que ser a imagem do movimento 
associativo em qualquer lugar e que 
no Barreiro o fizeram de forma exce-
lente”, elogiou.

O edil dirigiu uma palavra de apre-
ço pelo trabalho desenvolvido pelo 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
igualmente distinguido, que é actual-
mente “um pilar da nossa democracia 
e hoje vemos a sua importância, ho-
menageando todos os profissionais 
de saúde que fazem, na prática, com 
que este serviço seja decisivo para o 
bem-estar das pessoas". 

Autarca destaca “o orgulho de ser 
do Barreiro”
“É fácil pensarmos nestes momen-
tos com uma grande emoção e uma 
grande euforia, mas olhando hoje para 
uma sala diferente, num momento di-
ferente, não consigo deixar de referir 
a força dada por todos ao longo dos 
anos e o trajecto das vossas vidas, que 
reflecte algo que nos inspira a todos, 
para enfrentarmos esta altura difícil 
que estamos a viver, para a união e 
que possamos pensar que haja espe-
rança e futuro (por muito difícil que 
seja o presente), para que tenhamos 
convicção e força interior, e possamos 
acreditar que vamos ultrapassar esta 
fase”, vincou. O autarca finalizou a 
sua intervenção, destacando aqui-
lo que deve ser a postura de toda a 
população e que “é o orgulho de ser 
do Barreiro”, tendo durante a manhã 
decorrido a cerimónia do Hastear da 
Bandeira e a entrega de distinções a 
vários trabalhadores do município.

Nascido em Olhão, em 1939, 
fixou-se no Barreiro no início da 
década de 50, tendo feito o curso 
secundário no Liceu Nacional de 
Setúbal e, em Lisboa, no Liceu 
Passos Manuel. Licenciou-se na 
Faculdade de Medicina de Lisboa, 
entre 1957 e 1964, tendo iniciado 
a sua carreira nos hospitais civis de 
Lisboa, tornando-se especialista 
em Cardiologia no ano de 1969. Já 
em 1985 é convidado a integrar o 
quadro do novo Hospital Distrital 
do Barreiro, onde foi director de 
vários departamentos, sendo 
autor de vários estudos científicos 
e vencedor de dois prémios 
nacionais de medicina. Foi co-
fundador da Sociedade Portuguesa 
de Cardiologia e, em 1982, da 

MIGUEL DE SOUSA 
Trabalho e 
Desenvolvimento 
económico

Frederico Rosa, destacou o contributo dos homenageados
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Fundada a 4 de Agosto de 1870, 
a colectividade ficou associada 
a várias transformações sociais 
e políticas, tendo a sua sede 
sido construída em 1930. Mais 
tarde, é erguido o ginásio, 
sendo desenvolvidas diversas 
actividades de âmbito cultural 
e desportivo, que lhe valeram 
o estatuto de utilidade pública. 
Outro passo importante foi o 
nascimento do Externato “O 
Início”. Em 1997, foi assinada a 
cedência de um espaço para o 
Teatro de Ensaio do Barreiro (TEB) 
e, em 2016, foram inauguradas as 
novas instalações da creche. Com 
o estatuto de IPSS, a instituição 
tem um protocolo com o Centro 
Distrital de Segurança Social 
de Setúbal, para as respostas 
sociais. Actualmente, encontra-
se “em apreciação a candidatura 
a serviço de apoio domiciliário”, 
atuando junto de 238 familías, 
num trabalho feito por 31 
colaboradores. Recentemente, 
a sede foi alvo de obras, com a 
pintura da fachada e a substituição 
das janelas, intervenções nos WC e 
balneários.

SOCIEDADE 
DEMOCRÁTICA 
UNIÃO BARREIRENSE  
“OS FRANCESES” 
Associativismo, 
Intervenção 
Social e 
Multiculturalidade

DR

Nascido a 1 de Setembro de 1950, 
o barreirense viveu no Alto do 
Seixalinho. José Batata estudou 
na Escola Industrial e Comercial 
Alfredo da Silva, na década de 60, 
e frequentou o curso de formação 
de Auxiliar de Laboratório 
Químico.  Aprofundou os seus 
conhecimentos  no Conservatório 
Nacional de Música de Lisboa, 
na década de 70. 
O ex-responsável pela área da 
música do departamento de 
Acção Sócio-cultural da Câmara 
Municipal foi um dos fundadores 
a Camarata Musical do Barreiro. 
Em 1999 fundou  a Escola de 
Jazz do Barreiro. Viria a falecer a 
11 de Janeiro de 2019, vítima  de 
doença oncológica.

JOSÉ ANTÓNIO DO 
CARMO BATATA 
(a título póstumo)
Cultura, Desporto, 
Educação  e Ciência
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Fundado a 15 de Setembro de 
1855, com o nome de Asilo 
D. Pedro V do Barreiro, por 
iniciativa de Dona Henriquetta 
Gomes, apadrinhada pela 
duquesa de Bragança, D. 
Amélia, o actual Jardim-de-
Infância D. Pedro V, cumpre 
este ano 165 anos ao serviço 
da comunidade barreirense, 
sendo “um marco no panorama 
pedagógico” da região, 
onde cerca de 330 famílias 

JARDIM-DE-INFÂNCIA
D. PEDRO V 
Associativismo, 
Intervenção 
Cultural e 
Multiculturalidade

Sociedade Portuguesa de Medicina 
Interna, entre outras. Desde há 
35 anos, participa nas Jornadas 
de Cardiologia e Hipertensão de 
Almada, tendo ainda sido médico 
na Santa Casa da Misericórdia do 
Barreiro e cardiologista do curso 
médico da CUF.
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beneficiam dos serviços desta 
IPSS, através das valências 
de “O Comboio” (com creche 
e pré-escolar), “A Colmeia” 
(com ATL), e desde 2015, com 
o Centro de Estudos Colmeia, 
que surgiu para “dar resposta a 
uma necessidade permanente, 
demonstrando a capacidade da 
instituição em acompanhar a 
evolução dos tempos”. A cuidar 
de crianças e jovens estão cerca 
de 70 funcionários das áreas 
pedagógicas, administrativa, 
transporte, cozinha e limpeza.

SOCIEDADE  
“OS PENICHEIROS”
Associativismo, 
Intervenção 
Social e 
Multiculturalidade

O percurso da SIRB “Os 
Penicheiros” ficou desde o início 
marcado por momentos políticos 
e sociais agitados. Este ano, a 
colectividade comemora o seu 
150.º aniversário, tendo iniciado 
recentemente a reabilitação da 
sua sede, com o objectivo de 
“oferecer à cidade um espaço 
de qualidade”, tendo a 1 de 
Janeiro de 1892 inaugurado a sua 
sede, no Largo Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral, conhecido por 
Largo Casal.
A sua biblioteca inclui cerca de 
3000 obras, seguindo-se um 
período áureo de teatro, bailes 
e festas, com a sua filarmónica a 
assumir um papel fundamental. 

O seu salão inaugura em 1950 e 
foi palco dos primeiros discursos 
políticos da Revolução dos 
Cravos, em Abril de 74. Com 
400 sócios, a sociedade dispõe 
de actividades como ginástica 
e dança latina, tendo acolhido 
diversos concertos, num 
espaço que requer uma nova 
intervenção.
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SERVIÇO NACIONAL 
DE SAÚDE (SNS) 
Luta pela 
Liberdade, 
Democracia e 
Cidadania
O Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) nasceu a 15 de Setembro 
de 1979, altura em que a 
democracia dava os primeiros 
passos, sendo que a partir 
daquela data, o acesso a 
este serviço passou a estar 
garantido a todos os cidadãos, 
independentemente da sua 
condição económica e social.
António Arnaut, falecido em 
2018, foi considerado o pai do 
SNS, que persistiu e atingiu 
este ano o seu 40º aniversário, 
sendo hoje “presença diária 
na vida de uma população” 
que acabaria, nos momentos 
presentes, por ser confrontada 
com uma pandemia, da qual 
todos devem se proteger. É 

neste âmbito que o SNS tem 
surgido na linha da frente de 
combate a um inimigo invisível, 
num “esforço de gestão e 
resiliência”, com a existência 
no concelho do Hospital Nossa 
Senhora do Rosário e um 
conjunto de equipamentos do 
ACES Arco Ribeirinho.

DR
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Barreiro

Comemorações dos 150 anos 
de Alfredo da Silva nos dois lados do Tejo

Se fosse vivo, o histórico fundador 
da Companhia União Fabril (CUF), 
Alfredo da Silva, assinalava a 30 de 
Junho do próximo ano o seu 150.º 
aniversário. Por esse motivo e para 
celebrar a data, a Fundação Amélia 
de Mello (FAM), deu início ao progra-
ma comemorativo, que arrancou esta 
terça-feira, formalmente, com uma 
cerimónia pública, na Associação In-
dustrial Portuguesa, que contou com a 
presença do Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa.

Neste âmbito, serão realizados a 
partir de Setembro e até Junho de 
2021, um conjunto de estudos, co-
lóquios e uma conferência nacional, 
que têm por objectivo lembrar a vida 
e obra do industrial que mudou a ima-
gem do Barreiro e empregou milhares 
de pessoas na região, num momento 
que pretende colocar Portugal a re-
flectir sobre “o futuro da indústria” 
nacional.

Um total de 12 colóquios e uma 
conferência, a realizar em Lisboa, 
para além de um concurso dirigido a 
jovens estudantes do ensino básico, 
secundário e profissional, fazem par-
te do programa delineado pela FAM, 
que inclui ainda “a atribuição de três 
prémios científicos, o apoio ao de-
senvolvimento de estudos e obras de 
investigação, um filme sobre Alfredo 
da Silva e a emissão de quatro selos 
comemorativos dos CTT”.

Nos meses de Maio e Junho de 
2021, está prevista a realização no 
Barreiro de dois destes colóquios. O 
primeiro, sobre “Patrimónios Fabris e 
Requalificação Urbana”, organizado 
pela Universidade Autónoma de Lis-
boa, e o segundo acerca de “A Obra 
Social da CUF”, nas instalações da 

Luís Geirinhas

Até Junho de 2021, 
vários estudos, uma 
conferência nacional 
e um concurso vão 
recordar a vida e obra 
do industrial que 
transformou a imagem 
do concelho 

FUNDAÇÃO AMÉLIA DE MELLO

DR

Escola Alfredo da Silva, com os fes-
tejos a encerrarem na mesma altura, 
na Fundação Calouste Gulbenkian, 
com uma conferência nacional que 
vai reunir um painel de oradores, na-
cionais e internacionais.

Ciente da importância de celebrar 
a sua obra, a Fundação, que herdou 
o nome da sua filha, quer comemo-
rar este aniversário, promovendo e 
“apoiando um conjunto alargado de 
iniciativas”, revelam os promotores, 
que desejam que os participantes nos 
eventos já programados “tenham a 

oportunidade de compreender, va-
lorizar e assumir os valores funda-
mentais da liberdade de iniciativa, do 
empreendedorismo, do trabalho, da 
liberdade económica e da solidarie-
dade económica”.

Prémios desafiam milhares 
 de estudantes
Quem é, o que fez e o que deixou, 
são algumas das questões que ser-
vem ainda de pontapé de saída aos 
Prémios Alfredo da Silva, lançados 
pela FAM, que procuram premiar os 

melhores trabalhos de um universo 
de 700 mil alunos do 3º ciclo do ensi-
no básico, e dos ensinos secundário e 
profissional, sobre uma das persona-
lidades que marcou de forma signifi-
cativa a transformação da imagem do 
território barreirense, actualmente, 
ainda visível em alguns pontos do 
concelho e no parque empresarial 
Baía do Tejo, onde existiram grande 
parte das indústrias e permanece o 
memorial a Alfredo da Silva.

Neste concurso, podem participar 
os jovens que frequentem Agrupa-

mentos de Escolas ou estabeleci-
mentos não agrupados, bem como 
o ensino particular e cooperativo, 
sendo atribuídos até três prémios, 
aos melhores trabalhos dos alunos 
nas categorias de trabalhos escritos, 
em suporte vídeo, fotografia, escul-
turas ou, em trabalhos de pintura e 
desenho.

O primeiro classificado recebe uma 
bolsa no valor de cinco mil euros, o 
segundo uma de mil euros e o tercei-
ro, uma bolsa de 500 euros. Cada um 
receberá, adicionalmente, uma via-
gem de uma semana a Bilbao e San-
tander, que inclui uma visita à fábrica 
da Bondalti, situada em Torrelavega.

Jorge Quintas, daquela fundação, 
sublinha que “quem quiser estudar o 
seculo XX português, necessariamen-
te terá de estudar a CUF”, enquanto 
“principal grupo industrial nacional”. 

Recorde-se que o presidente da 
fundação, Vasco de Melo, é CEO do 
Grupo José de Mello, que integra 
empresas como a Brisa, Hospital CUF 
Tejo ou o complexo industrial Bondal-
ti, em Espanha. Já o vice-presidente, 
Manuel Alfredo de Melo, é o homem-
-forte do Grupo Sovena, líder mundial 
de óleos e azeites, com marcas como 
o óleo Fula e o azeite Oliveira da Serra, 
que anunciou recentemente um in-
vestimento de 4 milhões de euros na 
unidade situada no Barreiro. 

A CUF não só trouxe desenvolvimento ao Barreiro mas também ao País, e um novo espírito solidário de empresa

O industrial Alfredo da Silva foi um visionário dos tempos 

DR
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Olga de Moraes Sarmento: Vida feita memória p12

Luso FC apoia obras nas instalações 
do Juventude Desportivo Cidade Sol

O Luso Futebol Clube decidiu 
apoiar as obras de requalificação a 
acontecer “nas antigas instalações 
do Juventude Desportivo Cidade 
Sol”, numa medida tomada tendo 
em conta “a solidariedade e apoio 
à comunidade local sempre marca-
das nos 100 anos da sua história”. A 
iniciativa, encarada como “um desa-
fio solidário”, contempla a oferta de 
“material de pintura, de construção 
e, ainda, de corte de ervas a um mo-
vimento de cidadãos moradores na 
Cidade do Sol, movimento este di-
namizado por Euclides Sabino e Rui 
Cajada, que com o devido trabalho 
de vários voluntários concretizaram 
a limpeza das antigas instalações do 
extinto clube”, lê-se em comunicado 
divulgado pelo Luso Futebol Clube.

De acordo com a mesma nota, 
“para o presidente do Luso Futebol 
Clube, Rui Pedro Pereira, é indispen-
sável que o clube cumpra a matriz da 
sua história ao apoiar socialmente 
uma zona necessitada do concelho 

Os prémios relativos ao concurso de 
ideias do Programa de Empreende-
dorismo, promovido pela Câmara do 
Barreiro, em parceria com o parque 
empresarial Baía do Tejo, vão ser en-
tregues aos vencedores do ensino 
secundário na próxima sexta-feira.

Bruno Vitorino, o vereador res-
ponsável por aquele programa, foi 

Maria Carolina Coelho

Clube cedeu 
“material de pintura 
e de construção” e 
presidente Rui Pereira 
revela vontade de 
entregar “material 
desportivo”

“SOLIDARIEDADE E APOIO À COMUNIDADE”

PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO
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do Barreiro e, em especial, os jovens 
do concelho”. “Não nos poderíamos 
deixar de sensibilizar com o projecto 
que nos foi apresentado, e tentámos 
prestar o melhor apoio possível, ao 
que foi impressionante ver como a 
população 'respondeu' ao desafio 
de dar outra vida àquele local, onde, 
inclusive, foram pintados muros e 
escadas à volta do polidesportivo, 

assim como as bancadas do mesmo”, 
acrescenta.

Para além de materiais para a sua 
requalificação, o clube pretende, ain-
da, “ceder material desportivo, por 
forma a que as crianças e os adultos 
possam usufruir do espaço na sua 
graça e plenitude”. Para o presidente 
da direcção, “é o mínimo que o clube 
pode fazer, no sentido de propor-

cionar um novo espaço e uma nova 
alegria à comunidade jovem já este 
Verão”. 

Para além deste contributo, o clu-
be promoveu, ainda, “um acto so-
cial de apoio a uma instituição bem 
próxima da sede e das 'gentes', com 
a entrega do 'Baú Solidário' centená-
rio ao centro Paroquial Padre Abílio 
Mendes”. 

Prémios do concurso de ideias entregues sexta-feira

Bancadas, escadas e muros à volta do polidesportivo do Luso Futebol Clube foram pintadas 

o escolhido para a cerimónia de en-
trega das recompensas aos jovens 
premiados, inicialmente prevista pa-
ra as instalações do Museu Industrial 
Alfredo da Silva. No entanto e devido 
ao aumento do número de infecta-
dos por Covid-19, na Área Metropoli-
tana de Lisboa, a entrega “será feita 
nas escolas dos alunos vencedores, 
de modo a que cumpram todas as 
regras de segurança” e que, deste 
modo, seja reunido “o mínimo de 
pessoas possível, seguindo as indi-
cações em vigor” da Direcção-Geral 
da Saúde.

“Tal como tivemos que adaptar to-

do o programa às condições actuais, 
também a cerimónia de entrega dos 
prémios teve que sofrer adaptações”, 
afirma o vereador, que sublinha que 
“ser empreendedor é isto mesmo, en-
contrar respostas para ultrapassar as 
dificuldades”.

A acompanhar o autarca barrei-
rense estará ainda Sérgio Saraiva, 
administrador da Baía do Tejo, bem 
como Jorge Quintas, secretário-geral 
da Fundação Amélia de Mello. Refira-
-se que o projecto Empreendedoris-
mo nas Escolas, apoiado pelo parque 
empresarial, é da responsabilidade 
do Gabinete de Empreendedorismo 

e Juventude da Câmara do Barreiro, 
tutelado pelo mesmo vereador, e que 
o objectivo “é introduzir conceitos re-
lacionados com o empreendedoris-
mo e oferecer às crianças do 1º ciclo e 
aos jovens do ensino secundário, um 
conjunto de competências pessoais, 
sociais e emocionais, que os diferen-
ciarão ao longo da sua vida académica 
e profissional”.

“Alfredo da Silva deixou um legado 
que importa continuar” e, presente-
mente, “estamos a trabalhar para 
um Barreiro mais empreendedor e a 
desenvolver os talentos dos nossos 
jovens”, finaliza Bruno Vitorino. L.G.

Cerimónia no Museu 
Industrial Alfredo da 
Silva sofre alterações de 
última hora

AMBIENTE
Amarsul 
ultrapassa metas 
e fala em maior 
consciência por 
parte das famílias

A Amarsul anunciou que, nos primei-
ros cinco meses de 2020, já recolheu 
resíduos recicláveis equivalentes a 
52kg/habitante/ano. Este número é 
relevante visto que o Plano Estratégi-
co para os Resíduos Urbanos (PERSU 
2020) estabelece metas nacionais 
para a recolha selectiva de resíduos, 
com a da Amarsul a ser de 45kg/ha-
bitante/ano.

De acordo com a empresa são as-
sim ultrapassadas “metas desafian-
tes”. "O aumento significativo da 
recolha selectiva em todos os muni-
cípios”, neste caso Alcochete, Alma-
da, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, 
Seixal, Sesimbra e Setúbal, resulta de 
investimento neste tipo de recolha. 
Mais concretamente o investimento 
em viaturas, ecopontos, contentores, 
mas também campanhas de sensi-
bilização ambiental, de maneira a 
“incentivar a reciclagem na região”.

“Servindo mais de 780 mil habitan-
tes, contribuímos positivamente para 
a valorização de resíduos, com um au-
mento de 4 mil toneladas de resíduos 
recicláveis recolhidas, das quais 47% 
de plástico e metal, 43% de papel e 
cartão e 17% de vidro. O aumento 
da recolha selectiva foi transversal a 
todos os municípios, tendo apresen-
tado melhores resultados na recolha 
de embalagens de plástico e metal, 
assim como nas embalagens de pa-
pel e cartão”, afirma a Amarsul, em 
comunicado.

Os indicadores, segundo a empre-
sa, revelam ainda a existência de uma 
maior consciencialização das famílias 
para a importância da reciclagem. Isto 
manifesta-se “numa correcta deposi-
ção de resíduos e utilização de eco-
pontos, que darão origem à triagem 
e encaminhamento para reciclagem, 
ganhando um novo ciclo de vida”.

A Amarsul revela ainda que, no pri-
meiro semestre deste ano, se mani-
festou um crescimento de 36% no 
encaminhamento de resíduos para 
reciclagem.

Empresa refere desafios 
e destaca investimentos 
e crescimento no 
encaminhamento de 
resíduos
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PUBLICIDADE

“Nem só as pessoas que foram 
ou se julgaram importantes 
podem escrever as suas Me-
mórias. Podem escrevê-las 

também - e eu diria até que devem 
escrevê-las - aquelas que com to-
do o seu coração amaram a vida, a 
observaram com intensidade, lhe 
deram grandes momentos de for-
mosura ou de tristeza. Além disso, 
segundo tudo indica, vivemos uma 
hora de transições profundas. Amo 
demais a beleza para descrer dela 
- e estou certa de que hoje, ama-
nhã, depois, a vida humana em suas 
evoluções conservará a beleza, ou 
a ela voltará.” Assim abre o prefácio 
do seu livro “As minhas memórias” 
(Lisboa: Portugália Editora, 1948) 
a setubalense Olga de Moraes Sar-
mento (1881-1948), aí denotando 
duas questões desde logo impor-
tantes - o memorialismo como 
escrita de uma vida intensamente 
sentida e como forma de recupe-
ração dos aspectos belos da vida, 
convindo não esquecer que esta 
obra foi redigida a partir de Outu-
bro de 1942 (até Janeiro de 1948), 
vivia a autora nos Estados Unidos, 
ali exilada por causa do que era a 
dominação nazi na Europa, parti-
cularmente em França, onde Olga 
de Moraes Sarmento vivera antes 
(acompanhando a sua amiga Hélène 
de Zuylen, do ramo Rothschild, na 
fuga da perseguição nazi).

Olga de Moraes Sarmento: Vida feita memória

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

me de memórias são 
vários, podendo-se des-
tacar: o momento em 
que, em 1919, assistiu ao 
desfile da vitória dos alia-
dos em Paris; o discurso 
feito em Setúbal aquando 
da oferta ao município de 
parte dos bens que tinha 
na casa de Paris (“desenhos 
de Delacroix e Columbano, 
autógrafos de Goethe, de-
senhos de Victor Hugo e inú-
meras outras” recordações, 
biblioteca incluída), decisão 
tomada em 1938, quando viu 
que a Europa ia ser dominada 
pela pilhagem; o momento em 
que, nos Estados Unidos, par-

Nestas memórias, a escritora 
setubalense conta todo o seu per-
curso, desde as “recordações do-
lorosas” da infância (a severidade 
do pai; o cordeiro de que ela gos-
tava como seu “assassinado para o 
jantar”, gesto que a levou a chorar 
“niagaras de lágrimas”; o fascínio 
sentido pelo avô materno, liberal e 
amigo de D. Luís, figura marcante 
na sua personalidade; a indignação 
sentida quando viu o tio a chicotear 
uma criada negra) à viuvez a que 
chegou aos 23 anos (e que mante-
ve até ao final dos seus dias) e ao 
ambiente de salão e de tertúlia de 
que se fez grande parte da sua vida, 
animada por conferências e pela in-
tervenção cultural e cívica.

Nascida em Setúbal, foi Olga de 

Moraes Sarmento aos quatro me-
ses viver para Elvas na sequência 
de uma colocação do pai, militar. 
Por influências familiares e sociais, 
a sua adesão à monarquia sempre 
a acompanhou, uma das razões por 
que passou a viver em França após 
a implantação do regime republi-
cano em Portugal. Desde aí, correu 
mundo a fazer conferências. As suas 
casas em Portugal, em França (em 
Paris ou em Hendaia) ou nos Estados 
Unidos sempre albergaram o escol 
cultural da época e, assim, conviveu 
com os nomes mais representativos 
da música, da literatura, da pintura 
e da política dos vários países por 
onde passou, fazendo amizade com 
muitos deles.

Episódios intensos deste volu-

ticipou no entusiasmo pelo fim da 
Segunda Guerra.

“Tempo passato, tempo ama-
to” foi o subtítulo escolhido para 
este volume de memórias, nele 
reflectindo o propósito essencial: 
evocar o passado, sobretudo nos 
seus momentos felizes, e assumi-
-lo. Apesar de alguns momentos de 
crítica social e política, este registo 
alinha sobretudo na recordação dos 
momentos de felicidade e de ale-
gria, de convívio e empenho social, 
percurso pontuado pelos aconteci-
mentos históricos que selaram os 
67 anos da autora.
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DesportoHelda Sofia volta às 
balizas do Barreirense

Helda Sofia está de regresso ao 
FC Barreirense para integrar o 
plantel sénior de futebol feminino 
na próxima época. 
A guarda-redes foi ontem 
apresentada na página que o 
clube administra na rede social 
Facebook.

PRÉMIOS O SETUBALENSE ~ O SEU DIÁRIO DA REGIÃO

1.º Makaridze  8

2.º Artur Jorge  4

3.º Éder Bessa  4

4.º Carlinhos  3

1.º Carlinhos   4

2.º Guedes  4 

3.º Berto  3

4.º Zequinha  2

1.º Jubal Será atribuído no final da época 
ao jogador que mais se destaque 
nesta categoria

1.º Éber Bessa  4

2.º Guedes  2

3.º Nuno Valente  2

4.º Zequinha    2

CLASSIFICAÇÃO  CITAÇÕES CLASSIFICAÇÃO  GOLOS CLASSIFICAÇÃO  CLASSIFICAÇÃO  CITAÇÕES CLASSIFICAÇÃO  ASSISTÊNCIAS

PRÉMIO REGULARIDADE PRÉMIO MELHOR MARCADOR PRÉMIO DISCIPLINA PRÉMIO REVELAÇÃO PRÉMIO ASSISTÊNCIAS

Vitória de cabeça perdida faz soar alerta no Bonfim

Se dúvidas houvesse de que o Vitória 
FC não está em crise ficaram ontem 
totalmente dissipadas em Guimarães, 
cidade onde os sadinos perderam 2-0 
com o Vitória local (golos de Edwar-
ds e Ouatarra, aos 29 e 83 minutos). 
Mais do que a derrota, que aumenta 
para 11 o número de jornadas sem 
vencerem na I Liga, o facto de três 
jogadores terem sido expulsos (Lean-
drinho, Guedes e Sílvio), fazendo a 
equipa terminar o jogo com oito 
elementos em campo, ilustra bem o 
descontrolo emocional da equipa de 
Julio Velázquez.

A juntar ao aspecto disciplinar 
acresce o facto de os sadinos terem 
visto ontem reduzir a vantagem que 
tinham para a linha de água de seis 
para três pontos, após o triunfo obti-
do pelo Portimonense em Famalicão 
(0-1) antes da partida no Estádio S. 
Afonso Henriques. A cinco jornadas 
do final do campeonato, os alarmes já 
soam no Bonfim, adivinhando-se um 
final de temporada de calculadora na 
não, tal como aconteceu nas tempo-
radas mais recentes.

A jogar em sua casa, mesmo sem 
público, o conjunto minhoto entrou 

EQUIPA NÃO GANHA HÁ 11 JOGOS

Mansilla, aos 80 minutos. A jogar em 
superioridade numérica, os vimara-
nenses estiveram perto de ampliar a 
vantagem num remate desferido por 
Edwards, que só não bisou devido a 
uma boa intervenção de Lucas Paes, 
que, aos 83, já nada conseguiu fazer 
para evitar o 2-0.

Outarra, que aos 65 minutos tinha 
rendido Bruno Duarte, aproveitou 
um erro tremendo de Mansilla (o 
argentino fez uma “assistência” para 
o adversário) para em velocidade e 
com uma finta escapar a Artur Jorge 
e, à saída do guarda-redes setubalen-
se, fazer um chapéu que, caso ainda 
existissem, terminou com as dúvidas 
em torno da discussão do vencedor 
do encontro no Estádio D. Afonso 
Henriques.

Até ao apito final, o Vitória ainda 
conseguiu fazer pior do que até aí. 
Não pelos golos que viria a sofrer, mas 
por ter somado mais dois jogadores 
à lista de expulsos na partida, am-
bos após consulta do vídeo-árbitro. 
O avançado Guedes recebeu (90+2) 
ordem de expulsão do juiz Gustavo 
Correia que, após análise do VAR ex-
pulsou o jogador que teve uma en-
trada dura sobre Suliman, enquanto 
Sílvio viu também o vermelho após 
falta sobre Ouatarra.

Com a derrota 2-0 em Guimarães, 
o Vitória aumenta para 11 jogos o je-
jum de triunfos no campeonato e vê o 
Portimonense (venceu ontem em Fa-
malicão por 1-0), primeiro clube abai-
xo da linha de água, reduzir para três 
pontos a distância que separa ambos 
os clubes na tabela classificativa.

ze com a saída de Pepê para entrada 
de Poha. Aos 47 minutos, foi preci-
samente este jogador que cometeu 
uma falta de Éber Bessa, brasileiro 
que se encarregou da cobrança do 
livre que não criou qualquer perigo 
para a baliza de Douglas. Volvidos 
quatro minutos Éber Bessa caiu na 
área após lance com Suliman em que 
o árbitro nada assinalou, após indica-
ção do VAR e apesar dos protestos 
sadinos.

Aos 58 minutos, o Vitória criou 
perigo junto da baliza da equipa de 
Guimarães, mas a pontaria não este-
ve afinada. Primeiro foi Jubal, depois 
de canto na esquerda em que a bola 
sobrou para si no interior da área, que 
rematou ao lado do poste esquerdo. 
Aos 60 foi a vez de Éber Bessa, quase 
aproveitar uma benesse de Suliman, 
para, num remate de pé esquerdo, 
obrigar Douglas a uma defesa atenta.

Aos 70, numa altura em que o 
Vitória tentava chegar ao golo da 
igualdade, uma entrada dura do mé-
dio Leandrinho sobre André André 
levou à expulsão do brasileiro, que 
prejudicou a equipa de forma clara 
ao deixá-la a jogar os últimos 20 mi-
nutos do encontro com menos uma 
unidade em campo. Em duas jorna-
das, depois de Zequinha ter visto o 
cartão vermelho na ronda anterior 
(1-2 com o Rio Ave), a equipa voltou 
a revelar descontrolo emocional em 
momentos em que era fundamental 
que isso não sucedesse.

Apesar da contrariedade, Julio 
Velázquez lançou a última cartada 
no jogo ao substituir Éber Bessa por 

pressionante e cedo dispôs de uma 
ocasião soberana para assumir a li-
derança do marcador. Derrubado por 
Sílvio no interior da área, Ola John viu 
o árbitro Gustavo Correia, da Associa-
ção do Porto, apontar para a marca 
de grande penalidade. Da marca dos 
11 metros, André André rematou ao 
lado, mantendo a baliza de Lucas Paes 
em branco.

Depois do susto, vimaranenses e 
sadinos passaram a lutar muito pela 
posse de bola. Mais aguerridos e di-
nâmicos, os anfitriões, que tiveram 
mais posse de bola no primeiro tempo 
(59% contra 41 dos verdes e brancos), 
voltaram a ameaçar a baliza de subs-
tituto de Makaridze, aos 16 minutos, 
momento em que Ola John, após ini-
ciativa na esquerda, rematou cruzado 
ao lado do poste direito da baliza do 
guardião brasileiro.

Aos 28 minutos, numa das raras in-
cursões da equipa de Julio Velázquez 

à baliza contrária, Guedes foi assisti-
do por um colega mas o guarda-redes 
Douglas antecipou-se para afastar o 
perigo. Na resposta, aos 29 minutos, 
o V. Guimarães aproveitou uma perda 
de bola de Carlinhos para se colocar 
em vantagem no marcador. O golo foi 
apontado por Edwards que, depois 
de se livrar de dois adversários, rema-
tou forte de pé esquerdo para o 1-0.

Insatisfeito com o erro de Carli-
nhos, o técnico espanhol prescindiu, 
aos 34 minutos, do médio brasileiro 
e lançou Nuno Valente em campo 
de modo a tentar mudar o rumo dos 
acontecimentos. A mudança não 
surtiu efeito em termos práticos, 
uma vez que os vimaranenses conti-
nuaram a dominar o encontro como 
ilustra a superioridade nos cantos 
(4-0) e remates (4-1) registados até 
ao intervalo.

No arranque da segunda parte foi 
a equipa de Ivo Vieira a mexer no on-

VITÓRIA
GUIMARÃES

2
VITÓRIA

FC

0
Ricardo Lopes Pereira

LUSA
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No momento em que escre-
vo este artigo ainda não se 
conhece a versão final do 
Orçamento Suplementar. 

A discussão prossegue até ao final 
desta semana na Assembleia da Re-
pública.

Intervimos neste processo como 
sempre temos intervindo até aqui, 
com propostas para resolver pro-
blemas concretos sentidos pelos 
trabalhadores e pelo povo. E são 
muitos os problemas que decorrem 
da epidemia da covid 19 que conti-
nuam sem resposta e que a proposta 
de Orçamento Suplementar ignora.

Faltam respostas aos trabalhadores 
que perderam rendimentos, incluin-
do àqueles que ficaram excluídos de 
todos os apoios, faltam respostas 
para o reforço dos serviços públicos 
e nas funções sociais do Estado, em 
particular do Serviço Nacional da Saú-
de (SNS), faltam respostas no plano 
da proteção social e faltam respostas 
no apoio às micro, pequenas e médias 
empresas, à salvaguarda da atividade 
económica e à proteção dos postos 
de trabalho.

Apesar disto, o Governo não se 
coibiu na proposta de Orçamento 
Suplementar que trouxe à Assem-
bleia da República de beneficiar as 
grandes empresas, que a pretexto 
da covid cometeram todo o tipo de 
abusos – despeitaram direitos dos 
trabalhadores, cortaram salários, 
destruíram postos de trabalho. Com 
esta proposta o Governo acentua 
desigualdades e injustiças na repar-
tição de rendimentos entre capital e 
trabalho (atribuí benefícios fiscais aos 
grupos económicos ao mesmo tempo 
que desvaloriza os salários).

Apresentámos mais de 50 pro-
postas de alteração ao Orçamento 
Suplementar, para defender os direi-
tos e as remunerações dos trabalha-
dores; apoiar as micro, pequenas e 

Faltam respostas 
no Orçamento Suplementar

OPINIÃO

Paula Santos

de bombeiros.
Das propostas apresentadas, 

salienta-se a proibição dos despedi-
mentos e a garantia do pagamento 
dos salários a 100%; a atribuição de 
suplemento aos trabalhadores dos 
serviços essenciais; a atribuição de 
um apoio extraordinário no valor de 
438,81 euros para os trabalhadores 
que ficaram sem nenhum apoio; o 
apoio aos rendimentos dos micro em-
presários e empresários em nome in-
dividual e aos sócio gerentes; o apoio 
na agricultura e na pesca; a melhoria 
das condições de acesso ao subsídio 
social de desemprego; o prolonga-
mento até ao final do ano das pres-
tações sociais que terminam agora; a 
revisão das mensalidades das creches 
em função do atual rendimento do 
agregado familiar e o reforço do SNS 
com mais profissionais de saúde, mais 
camas e maior capacidade de respos-
ta na área da saúde mental e da saúde 
pública. Propomos também a proibi-
ção de apoios públicos a  empresas 
cuja atividade seja desenvolvida em 
Portugal mas que têm as suas sedes 
fiscais em paraísos fiscais; a suspen-
são temporária das cláusulas de com-
pensação e reposição de equilíbrio 
financeiro previstas nos contratos de 
concessão e subconcessão de Parce-
rias Público-Privadas rodoviárias e a 
criação de uma taxa especial que ga-
ranta uma tributação de 35% sobre as 
transferências para off-shores, para 
garantir recursos para o financiamen-
to do Estado e da resposta à situação 
sanitária, económica e social.

É necessário dar resposta aos 
problemas graves e imediatos da 
epidemia para que não sejam mais 
uma vez os trabalhadores e o povo a 
pagar a fatura desta situação com a 
redução dos seus direitos, salários e 
rendimentos.

Deputada PCP

Apresentámos 
mais de 50 

propostas de 
alteração ao 
Orçamento 

Suplementar, 
para defender 
os direitos e as 
remunerações 

dos 
trabalhadores 

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

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

DR

médias empresas; apoiar os setores 
produtivos; reforçar o apoio social e 
o SNS; proteger o direito à habita-
ção; dar resposta aos problemas na 
área da educação, ensino superior, 
ciência, cultura e associativismo e 
apoiar as associação humanitárias 
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Bloco ClínicoNecrologia

Classificados

PUBLICIDADE

          Precisa-se M/F 
Ajudante de Cozinha c/ prática

Contactar 933 962 079
(após 17h00) ou enviar 

candidatura para 
poesiaactual2113@gmail.com

FALECEU 27-06-2020

JOSÉLIA MARIA PEREIRA
PINELA

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Seu esposo, filha, genro, neta, bisneta 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.

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA 
TELF. 265 523 496

VENDO GARAGEM EM SETÚBAL
SITUADO NAS COLINAS DE SÃO FRANCISCO

CARACTERISTICAS: • ÁREA UTIL DE 48M2; • GARAGEM / BOX FECHADA;
• PORTÃO DE ACESSO ÀS GARAGEM COM COMANDO À DISTANCIA;

• QUADRO ELÉTRICO INDEPENDENTE;
• DUAS GRANDES JANELAS PARA  A RUA O QUE LHE PROPORCIONA MUITA LUZ NATURAL;

• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS

VALOR: 28.000€ (baixa de preço) -  CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

CASEIRA MARIA 
JOSÉ LUCAS TOMÉ

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Maria José Caseira Lucas Tomé. 
A família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

(1955 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

JOSEFA SOARES 
NUNES

A funerária Armindo lamenta informar o falecimento 
de Josefa Soares Nunes. A família vem por esta via 
agradecer a todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências. Mais informa que vai 
realizar-se Missa de 7º dia no domingo dia 28/06/2020 
pelas 11 horas na Igreja da Nossa Senhora da Concei-
ção em Setúbal. A família agradece a todas as pessoas, 
família e amigos que queiram comparecer.

(1941 – 2020)

ALBERTINA MARIA 
BATISTA DOS 
SANTOS PIO

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Maria Albertina Batista dos Santos Pio. A famí-
lia vem por esta via agradecer a todas as pessoas 
que se dignaram a acompanhar o funeral ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram as suas condo-
lências. Mais se informa que se vai realizar missa de 
7º dia no dia 23/06/2020, terça feira pelas 18:30 
na Igreja da Nossa Senhora da Anunciada.

(1930 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

E
Missa de 7º Dia

MARIA ELISABETE
DA TIA DIAS

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Maria Elisabete da Tia Dias. A família vem por 
esta via agradecer a todas as pessoas que se digna-
ram a acompanhar o funeral ou que, de qualquer 
outra forma, manifestaram as suas condolências. 
Mais se informa que se vai realizar missa de 7º Dia 
no próximo (dia) 28/06/2020 Domingo pelas 11h 
30m na Igreja de São José ( Camarinha)

(1952-2020)
Participação e 
Agradecimento

E
Missa de 7º Dia

Participação e 
Agradecimento

E
Missa de 7º Dia
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