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Abertura

A Junta de Freguesia de Cor-
roios, inaugurou o novo 
Parque de Exposições Ex-
poCorroios com o evento 

designado por “Agosto Cultural” de 
21 a 31 deste mês. A entrada é gratui-
ta, são cumpridas  todas as normas de 
segurança da DGS, e decorre no que 
passará a designar-se por Anfiteatro 
ExpoCorroios.
O extenso espaço completamente 
remodelado, além do anfiteatro do-
tado de palco, oferece agora muito 
melhores condições aos concessio-
nários do Mercado de Levante e, se-
gundo o presidente da JF, Eduardo 
Rosa : “Podemos responder de for-
ma positiva às solicitações do nosso 
movimento associativo, da comuni-
dade escolar, e ainda concretizar as 
atividades da JF de Corroios”.  
Acrescentamos nós, será também 
uma montra para o tecido empre-
sarial, uma grande mais-valia para a 
população de Corroios e não só.
Conforme refere ainda Eduardo 
Rosa; “apesar das dificuldades ine-
rentes à COVID-19, e ao corte nas 
finanças das autarquias. Os acordos 
com a CM do Seixal, representam  ¼ 
do orçamento anual da freguesia. 
Só com muita imaginação, trabalho, 
e um esforço suplementar, se con-
seguiu.”   
A ExpoCorroios e a própria fregue-
sia, ficam também mais valorizadas 
com o estacionamento criado pela 
CM do Seixal no espaço que se situa 
entre o parque de exposições e a  
A2.
Relativamente ao Agosto Cultural, 
são 11 noites preenchidas com ci-
nema, teatro e música apenas com 
artistas locais. A abrir, a fadista Diana 
Soares, esteve simplesmente ge-
nial. Foi acompanhada por 3 jovens 
e excelentes músicos. Pelo viola 

Agosto cultural em Corroios

OPINIÃO

Francisco Ramalho

de fado Pedro Soares,  viola baixo 
André Moreira, e  Rafael Pacheco na 
guitarra portuguesa. Sábado, o filme 
“Variações”, dedicado a António Va-
riações. Domingo, Classe “Talentos 
sem Fronteiras”, grupo juvenil do 
(CCRAM)  sob a direção da professo-
ra Ana Cristina Videira, com palma-
rés a nível nacional e internacional. 
Segunda, a Tertúlia Coimbrã de Mi-
ratejo. Hoje, Tsunamiz, finalista do 
festival de Música de Corroios e com 
outras performances. Amanhã, um 
artista que dispensa apresentações: 
o professor José Carita com o seu 
espetáculo “Do Erudito ao Popular”. 
Quinta, sob a direção e coordenação 
de Carla Rodrigues, outro grupo 
juvenil do CCRAM, o “CCR Artes e 
Magias” com a revista à portuguesa 
“Lisboa Abre uma Janela”, tendo 
como convidado especial, o jovem 
que é já uma certeza do fado, Tiago 
Conceição. Sexta, 28, destaque 
para “Noite de Fados Emídio Leitão” 
com apresentação de Francisco 
Rodrigues, o grande dinamizador da 
Escola de Fado da Casa do Povo de 
Corroios, e responsável pela seleção 
do grupo de fadistas composto por 
Tina santos, Joana Carvalhas, Maria 
Passarinho, Veríssimo Santos, Ana 
Guerra, Ana Beatriz, Nuno Filipe, 
Manuela Sameiro, Milai Santos, Nélia 
Romão e Tiago Conceição, acompa-
nhados por Músio Sá, guitarra portu-
guesa, Carlos Fonseca, viola de fado 
e Miguel Silva, viola baixo. E ainda, 
José Carita e Iryna Malynovyck num 
apontamento surpresa. Sábado, 
Vitor Paulo com “Tributo a José 
Afonso”. Domingo, o guitarrista/fa-
dista Henrique Leitão e segunda 31, 
a encerrar, o filme “Aquele Querido 
Mês de Agosto”.

Ex-bancário, Corroios

Reparámos que o campo de jogos do União Futebol Comércio e 
Indústria, em Setúbal, está mais visível para quem passa no local 
após a recente colocação deste emblema de grandes dimensões. 
A rua de acesso está também um pouco melhor, com a construção, 
pelos serviços municipais, do espaço apropriado para os 
contentores de resíduos sólidos.

O REPARO 

Comércio e 
Indústria mais 
visível com 
emblema gigante

DR

  O treinador assume a liderança técnica de um novo 
  projecto para o futebol regional. O Sonho XXI 

estreia-se esta época no campeonato distrital da II 
Divisão, em seniores. Numa altura em que a pandemia 
limita e destrói, é bom ver exemplos de querer e vontade 
de fazer. 

A FIGURA
Luis Ricardo 
Salgueiro

Ruas sujas em tempo 
de pandemia 

Setúbal está suja em tempo de pande-
mia, o que dá pena pois é uma cidade 
linda. 
O que refiro é um contra-senso pois a 
maioria das cidades do país está com 
maior atenção à limpeza e até à desin-
fecção dada a actual situação vivida. 
A situação que descrevo acontece 
actualmente junto aos contentores e 
equipamentos de reciclagem presentes 
na Avenida dos Combatentes, na esqui-
na com a Rua Doutor Aníbal Alvares da 
Silva, junto ao edifício de notável arqui-
tectura em ruína lamentável, há muito 
tempo abandonado. 
No local, de tão cheios que estão e por 
a sua limpeza estar atrasada, o lixo acu-
mula-se no chão à mercê dos animais 
vadios, que se abrigam na ruína citada e 
são alimentados por “mãos ingénuas”, 
que lhes deixam os alimentos no pas-
seio ou através do tapume e do portão 

CARTAS DO LEITOR

entreaberto situado na Rua Doutor Aní-
bal Alvares da Silva.
Os moradores desta rua têm reclamado 
bastante e, em desespero, têm coloca-
do diversos avisos, onde se encontra 
escrito que “Os moradores desta rua 
informam que a mesma não é uma 
sanita pública”, mas os mesmos são 
colocados em vão! 
Os dejectos dos animais e o lixo dos 
humanos degradam e tornam insalu-
bre esta rua. 
Assim, sendo profissional de saúde, e 
apesar de não residir no local em ques-
tão, mas estando sensível a quem se 
lamenta do sucedido e à injustiça e 
anormalidade no que diz respeito às 
questões de saúde pública, solicito a 
quem de direito a resolução deste pro-
blema, que coloca a saúde pública dos 
moradores em risco, nesta linda cidade 
de Setúbal.

Maria da Conceição Rendeiro, 
Setúbal

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua 
carta ou comentário para 
correiodoleitor@osetubalense.com, 
para a morada Travessa Gaspar 
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os 
750 caracteres e o jornal reserva-se o 
direito de seleccionar ou cortar. 
Não devolvemos originais.
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que foi accionada para o bairro 
depois de uma “denúncia por 
ruído excessivo” e que, ao chegar 
ao local, encontrou "cerca de 
50 pessoas concentradas na 
via pública, a consumir bebidas 
alcoólicas e a produzir excesso 
de ruído, através da projecção de 

música”. A GNR tentou dispersar 
os participantes, considerando a 
situação de contingência em vigor 
na Área Metropolitana de Lisboa, 
mas “os cidadãos desobedeceram 
às ordens legítimas da autoridade 
e adoptaram, desde o primeiro 
momento, uma postura agressiva”.

Jovem detido 
por agressão a 
GNR em Almada

Um jovem de 27 anos foi detido 
por agressão a um militar da GNR 
no bairro do Segundo Torrão, em 
Almada, no distrito de Setúbal, 
onde decorria uma “alegada 
festa privada”, informou ontem 
aquela força de segurança. Em 
comunicado, a GNR adiantou 

O corpo da criança de 13 anos que 
despareceu na tarde de domingo nas 
águas do Tejo na zona da Ponta dos 
Corvos, no Seixal, foi encontrado na 
manhã de ontem, às 7h50, a cerca de 

Oito utentes do lar 
estão internados 

MORTE DE CRIANÇA NO TEJO 

Câmara do Seixal exige que o Governo tome medidas 
para a salvaguarda de vidas na Ponta dos Corvos 

20 metros de onde terá mergulhado 
de um pontão.

Na altura do acidente, foram le-
vantadas questões pela falta de in-
dicações de segurança e vigilância 
nesta praia utilizada por muitos co-
mo zona balnear, e sobre isso a Câ-
mara do Seixal já agiu tendo enviado, 
ontem, “um ofício ao Governo para 
que tome as medidas necessárias de 
salvaguarda de vidas humanas nes-
tas áreas que são da sua responsa-
bilidade”, avançou a autarquia a O 
SETUBALENSE.

Esclarece a autarquia que, de 
acordo com a Lei da Água, “cabe à 
Agência Portuguesa do Ambiente, 

enquanto autoridade nacional da 
água, exercer as competências de 
gestão dos recursos hídricos”.

Quanto à especificação da zona de 
‘praia’ da Ponta dos Corvos, acres-
centa que esta está “afecta a uma 
administração portuária”, pelo que 
a “competência para licenciamento 
e fiscalização dos recursos hídricos 
encontra-se delegada na Adminis-
tração do Porto de Lisboa, e não na 
Câmara Municipal do Seixal”. 

Na mesma resposta a O SETUBA-
LENSE, a Câmara do Seixal recorda 
que “os órgãos municipais declina-
ram a proposta de transferência de 
competências sobre esta matéria, 

mantendo-se a mesma na esfera do 
Governo".

Na manhã de ontem, o corpo, sem 
vida, da criança de 13 anos, que te-
rá ficado preso a um cabo submer-
so, depois de regatado do rio, “foi 
levado para o Terminal Fluvial do 
Seixal onde foi identificado, sendo 
posteriormente transportado para o 
Hospital Garcia da Orta, em Almada”, 
refere a Autoridade Marítima Nacio-
nal em comunicado.

Nas buscas estivaram envolvidos 
meios como uma mota de água, uma 
embarcação da Estação Salva-vidas 
de Lisboa, uma embarcação do Co-
mando-local da Polícia Marítima de 

Lisboa, para assegurar a interdição 
da área onde o Grupo de Mergulho 
Forense da Polícia Marítima e os 
mergulhadores dos Bombeiros Vo-
luntários de Cacilhas efectuaram as 
operações de mergulho, uma em-
barcação dos Bombeiros da Amo-
ra, uma embarcação dos Bombeiros 
Voluntários de Cacilhas e uma dos 
Bombeiros do Seixal, e ainda uma 
embarcação da Associação Munici-
pal do Seixal. 

A ajudar as buscas por terras este-
ve uma equipa da Polícia Marítima e 
elementos do Gabinete de Psicologia 
da Polícia Marítima, que prestaram 
apoio aos familiares do jovem.

Humberto Lameiras

Autarquia afirma que 
fiscalização da praia 
da Ponta dos Corvos 
está nas mãos da 
Administração do Porto 
de Lisboa 

No final da tarde de ontem os setubalenses homenagearam Nossa 
Senhora do Rosário de Tróia acenando ao círio que percorreu 
mais de vinte ruas da cidade. Este ano o andor com a padroeira 
dos pescadores percorreu a cidade de carro e sem grandes 
aglomerados, respeitando as normas da Direção-Geral da Saúde 
para conter a COVID-19.

FOTOLEGENDA

Setúbal recebeu 
Nossa Senhora 
do Rosário de 
Tróia
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SETÚBAL

Morreu utente do 
Centro geriátrico de 
Setúbal onde existem 
77 casos de Covid-19

Um utente de um lar em Setúbal 
morreu ontem devido à Covid-19, 
existindo 77 casos de infecção acti-
vos relacionados com o surto na ins-
tituição, segundo a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo (ARSLVT).

Segundo fonte da ARSLVT, o óbi-
to ocorreu ontem e trata-se de um 
utente do MHAS Centro Geriátrico.

Ao todo, existem neste momento 
77 casos activos de Covid-19, 55 em 
residentes do lar e 22 em funcionários 
da instituição.

Oito utentes do lar estão interna-
dos.

De acordo com a ARSLVT, no Lar 
de São José, no Barreiro, onde quatro 

utentes morreram nas duas últimas 
semanas, registam-se agora 32 casos 
activos de Covid-19, 27 dos quais resi-
dentes e cinco funcionários, estando 
quatro utentes internados.

O surto no Lar de São José foi de-
tectado no início do mês e contabili-
zou no total 52 casos positivos (38 em 
residentes e 14 em trabalhadores). 
Segundo o presidente da Câmara 
do Barreiro, Frederico Rosa, o surto 
neste lar já está controlado (ver pá-
gina 12).

Apesar destes casos de morte por 
Covid-19, a Península de Setúbal é 
considerada zona de baixo contágio 
pela pandemia (ver texto principal na 
página 12).

Em Portugal, morreram até agora 
1.801 pessoas das 55.720 confirma-
das como infectadas, de acordo com 
o boletim mais recente da Direcção-
-Geral da Saúde. Lusa
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Palmela

COVID-19

Novas 
vistorias a 
lares todos 
os meses 
para garantir 
segurança

Até ontem, o concelho de Palmela 
apresentava apenas seis casos de 
Covid-19 activos de um total de 120 
registados desde o início da pande-
mia. 

Até ontem, havia ainda registo de 
109 recuperados e cinco óbitos. Os 
lares albergam um dos principais 
grupos de risco – os idosos –  e vão 
ser vistoriados de forma periódica 
até Novembro.  

“É necessário um novo período 
de vistorias, para se perceber se 
está tudo a ser cumprido, porque 
é necessário levar estas entidades 
a cumprirem as normas estipula-
das. Todos os meses até Novembro      
vão ser vistoriados mais equipa-
mentos residenciais de idosos, com 
a Protecção Civil, as autoridades de 
saúde e a Segurança Social”, reve-
lou Álvaro Amaro, que aplaude a 
medida. 

Até porque, a situação dos lares 
continua a inspirar “preocupação”. 

Apesar de terem sido registados 
“mais casos relacionados com esses 
estabelecimentos”, a situação está 
“sob controlo”, garantiu.

O presidente da Câmara lembra 
ainda outra preocupação. 

“Há questões ligadas à abertura 
do novo ano lectivo em que as orien-
tações emanadas do Ministério da 
Educação e da Direcção-Geral da 
Saúde são um grande desafio para 
quem gere as escolas”, disse. 

O autarca sublinha que o muni-
cípio, naquela que é a sua área de 
competência, tem “estado a colabo-
rar, indo muitas vezes além daquela 
que é a sua obrigação”. 

Isto para que seja possível “um 
regresso ao ensino presencial, que 
é fundamental no desenvolvimen-
to global das crianças e dos jovens”, 
rematou.

Mário Rui Sobral

Mário Rui Sobral

Álvaro Amaro espera 
ter obras adjudicadas 
até final de Setembro. 
Investimento global 
estimado em 178 mil 
euros

AUTARQUIA JÁ LANÇOU CONCURSOS

Escolas básicas do concelho 
sem amianto até final 
do próximo ano lectivo

As escolas básicas Hermenegildo Ca-
pelo, em Palmela, e José Maria dos 
Santos, em Pinhal Novo, vão ter um 
reforço de segurança na saúde. Du-
rante as pausas do novo ano lectivo 
que está prestes a arrancar, vão ser 
retiradas as placas em fibrocimento 
das coberturas dos dois estabeleci-
mentos de ensino.

A Câmara Municipal de Palme-
la já lançou os concursos públicos 
para execução dos trabalhos de 
substituição das coberturas, tendo 
em vista a eliminação de amianto 
das duas escolas, e Álvaro Balseiro 
Amaro, presidente da autarquia, está 
confiante num desenlace rápido do 
processo. “Em Setembro queremos 
ter as propostas e a adjudicação [das 
obras]”, disse o autarca que espera 
ver as empreitadas prontas até final 
do ano lectivo que se avizinha.

No total, o município estima um in-
vestimento a rondar os 178 mil euros. 
“Os procedimentos ascendem a 149 
mil e 999 euros na Escola Herme-
negildo Capelo e 27 mil e 866 euros 
na Escola José Maria dos Santos”, 
afirmou.

Na reunião de câmara de amanhã, 
Álvaro Amaro vai informar o exe-
cutivo da abertura dos concursos e 
apresentar a proposta de minuta do 
acordo de colaboração entre o muni-
cípio e o Ministério da Educação para 
a realização das obras, financiadas 
através de fundos comunitários ao 
abrigo de um programa lançado pela 
tutela.

“Estamos bem posicionados para 
a candidatura. As candidaturas têm 
de ser feitas com os concursos lan-

A Escola Básica Hermenegildo Capelo, em Palmela, vai ser intervencionada

DR

çados e nós já os temos lançados”, 
sublinhou, apesar de reconhecer que 
estas empreitadas representam “um 
desafio acrescido”. Até porque, justi-
ficou, os trabalhos só podem decorrer 
“nas pausas lectivas, em períodos em 
que não estão pessoas nas escolas”, 
o que implica que as obras terão de 
“estender-se durante o ano lectivo” 
que se avizinha.

Preocupações e críticas à tutela
O autarca receia, porém, que o fi-
nanciamento definido pelo Governo 
venha a revelar-se insuficiente. “Es-
peramos que o preço de referência, 
que está na ordem dos 55 euros por 
metro quadrado, seja revisto porque 
também nesta matéria os técnicos do 
Ministério da Educação estão muito 
desfasados da realidade”, frisou. 

“As autarquias foram unânimes 
em considerar que os preços quase 
que duplicam esse valor. Vamos ver 
depois o que vai acontecer”. E refor-
çou: “Estamos muito preocupados 
com o facto de o mercado não ter 

empresas em número suficiente nem 
estes preços [para a realização destes 
trabalhos].”

Todavia, o autarca deixa uma ga-
rantia: “Não deixaremos de fazer a 
obra na mesma. Depois veremos se 
o Governo cumpre, revendo estes 
valores. Se não o fizer, não poderá 
andar a dizer que financiou [estas 
operações nas escolas] através de 
fundos comunitários. Isto assim já é 
quase uma descentralização força-
da”, desabafou.

As obras nas escolas do 2.º e 3.º 
ciclo são competência do Ministério 
da Educação e este investimento “já 
devia ter sido realizado há muitos 
anos”, sobretudo “desde que houve 
um projecto-lei para o efeito apre-
sentado por Os Verdes em 2011”. “Os 
vários governos não fizeram este tipo 
de obras e houve agora essa possibi-
lidade, mas ainda assim têm de ser 
os municípios a atrasar, às vezes, o 
seu trabalho, as suas obras, para que 
isto seja uma realidade”, lamentou, 
a concluir.

BREVES

A obra de requalificação do 
antigo Polidesportivo de 
Poceirão encontra-se em fase 
de execução de fundações e 
construção dos balneários. 
Com um custo de 538 mil 
euros, a empreitada integra 
a construção de um pavilhão 
multiusos “com cerca de 1 500 
m2”, que engloba “três salas 
polivalentes para a realização 
de eventos, espaços de 
apoio e instalações sanitárias 
acessíveis para o público”, 
revelou a Câmara Municipal.

Já se encontram a decorrer 
as obras de pavimentação 
da Rua António Roldão, no 
Lau, em Poceirão. Trata-se de 
uma das empreitadas mais 
votadas no projecto municipal 
“Eu Participo” e representa 
um investimento de 151 mil 
e 886 euros (+ IVA). Antes a 
autarquia já havia feito uma 
intervenção na rede de águas 
deste arruamento.

POCEIRÃO
Obras 
avançam no 
polidesportivo

LAU
Rua António 
Roldão 
asfaltada
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da Covid-19, é um dos 12 pontos 
que integram a ordem de 
trabalhos. Outro dos pontos em 
dicussão será o acordo com a 
tutela para remoção de amianto 
das coberturas das escolas 
básicas Hermenegildo Capelo
e José Maria dos Santos

 (ver pág. 4). A sessão prevê a 
participação de público, mas os 
interessados devem proceder a 
inscrição prévia. A autarquia faz 
notar que a reunião será, como é 
habitual, transmitida em directo, 
ficando depois disponível no 
canal Youtube do município.

Auditório da 
biblioteca 
recebe reunião 
de câmara 
amanhã

O executivo da Câmara Municipal 
volta a reunir-se já amanhã, pelas 
15h00, no Auditório da Biblioteca 
de Palmela. A ratificação da 
prorrogação da vigência do 
ajustamento temporário dos 
tarifários dos serviços municipais 
de água e resíduos, no contexto 

15 
Euros

Não perca, compre já!

PUBLICIDADE

Fundador de uma das 
melhores instituições 
de ensino do país 
manteve, durante 27 
anos, o ideal de um 
educação cosmopolita, 
que forma “cidadãos 
para o mundo”

LUTO

Morreu Armando Simão, director 
do St. Peter’s International School

Armando Simão, director do St. 
Peter’s International School, mor-
reu este sábado, aos 66 anos, vítima 

casal fundou a St. Peter’s School em 
1993, estabelecida inicialmente na 
Avenida 5 de Outubro, em Setúbal. E, 
actualmente, a funcionar em instala-
ções construídas de raiz em Palmela, 
na zona da Volta da Pedra.

Homem dedicado ao valor da edu-
cação e ensino no desenvolvimento 
humano, Armando Simão sempre 
considerou cada aluno pelas suas 
capacidades e individualidade, re-
conhecendo a importância de um 
ensino com acompanhamento diário, 
adaptado às aspirações e talento de 
cada um. Considerando o ensino com 
metas estabelecidas, desde a sua ba-

se, no pré-escolar até à conclusão do 
secundário, como a chave para a con-
cretização académica e profissional, 
Armando Simão afirmava que no St. 
Peter’s School se formavam “cida-
dãos para o mundo”.

Missão e valores vividos por toda a 
comunidade educativa do St. Peter’s 
International School que permitiram 
à instituição conquistar o 2.º lugar no 
ranking das melhores escolas do país.

À família enlutada, e a toda a co-
munidade do St. Peter’s International 
School, O SETUBALENSE endereça as 
mais sentidas condolências.
A.M.V.

de doença súbita.  A data e local do 
velório e exéquias ainda não são co-
nhecidas.

Amando Simão fundou, lado-a-
-lado com a esposa, Isabel Simão, a 
instituição que no decorrer dos seus 
27 anos de actividade se tornou uma 
referência no ensino, não só a nível 
nacional, mas também internacional, 
com centenas de alunos a frequentar 
as mais conceituadas universidades, 
entre elas Cambridge, Oxford, Uni-
versity College London e Católica Lis-
bon School of Business & Economics.

Inspirado pela paixão e dedicação 
à educação vivida por Isabel Simão, o Armando Simão



6 O SETUBALENSE 25 de Agosto de 2020

Palmela

Maria Carolina Coelho

Talk Show de memórias 
vai substituir espectáculo 
emblemático de "Eleição 
e Coroação da Rainha das 
Vindimas

DECORRE ESTE ANO AOS FINS-DE-SEMANA 

Festa das Vindimas arranca
57.ª edição dia 4 de Setembro 
com um novo formato

A Festa das Vindimas está de regresso 
à vila de Palmela a partir de dia 4 de 
Setembro, mas este ano o seu progra-
ma vai acontecer de forma diferente 
devido à propagação da Covid-19. A 
57.º edição, ao invés de decorrer du-
rante os habituais seis dias, vai ocor-
rer durante as sextas-feiras, sábados 
e domingos do mês de Setembro, até 
dia 27. Para André Cabica, presidente 
da direcção da Associação das Festas 
de Palmela – Festa das Vindimas, “es-
ta foi a melhor forma encontrada para 
celebrar e assinalar o evento”. “Em 
função da pandemia que vivemos ac-
tualmente seria impossível realizar as 
festividades nas circunstâncias como 
a conhecemos. Pensámos então que 
a solução seria repartir os principais 
eventos que vão acontecendo aos 
longo dos fins-de-semana do mês 

Presidente da direcção das festas André Cabica revela que "evento será um sucesso"  

ARQUIVO

de Setembro, passando pelos meios 
digitais”, revela.

O primeiro dia das festividades vai 
arrancar na Biblioteca Municipal de 
Palmela, com uma sessão solene, a 
começar pelas 21h30, e com o lança-
mento da revista “Vindimas 2020”. 
Também neste dia vai ter início a 1.ª 
Rampa Virtual da Festa das Vindimas, 
que consiste “numa prova aberta, 
crono-escalada em bicicleta, sem ca-
rácter competitivo”. No dia seguinte a 
população tem a oportunidade de as-
sistir ao Talk Show Vindimas 2020 no 
Cineteatro São João, que vai contar 
com a presença de Jorge Serafim, The 
Peakles e do cantor Toy, e “que subs-
tituirá a Eleição e Coroação da Rainha 
das Vindimas”. “Este será um evento 
de memórias e com base nas rainhas 
já eleitas”, conta André Cabica.

Já no dia 6, pelas 11h00, vai come-
çar a tradicional pisa da uva e bên-
ção do 1.º mosto no Largo do Muni-
cípio, enquanto que no dia 11 vai ser 
transmitido, através da internet, um 
espectáculo gravado da Sociedade 
Filarmónica Humanitária. Nos res-
tantes fins-de-semana do mês mui-
tas são as actividades planeadas. No 
último dia das festividades, a 27 de 
Setembro, está agendada uma sessão 

de entrega de prémios, a acontecer 
pelas 19h00 no Cineteatro São João. 
A encerrar mais uma edição da Festa 
das Vindimas vai estar o grupo Terra 
“novo Tango velho”, com um espec-
táculo a começar pelas 21h30 no Ci-
neteatro São João.

A organizar pela primeira vez a 
Festa das Vindimas “enquanto pre-
sidente da direcção”, André Cabica 
sente que “o desafio tem sido ainda 
mais acrescido face à situação que 
se vive actualmente”, mas não deixa 
de considerar que o evento “será 
um sucesso”. “O sucesso maior 
que podemos ter é a reinvenção 
do evento por si só porque nestas 
circunstâncias o mais fácil seria ter-
mos mandado a ‘toalha ao chão’, 
mas decidimos reinventar de algu-
ma forma as principais actividades 
que integram a festa e isso por si só 
já é um sucesso”, refere. 

No que diz respeito à adesão da 
população, que anualmente junta 
milhares de pessoas na vila, o presi-
dente da direcção da Associação das 
Festas de Palmela considera que “não 
haverá termo de comparação”. “A ní-
vel de participação, evidentemente 
não será uma festa tão participada 
quanto as habituais”, acrescenta.

PROJECTO DE CÁTIA OLIVEIRA

INICIATIVA REGRESSA EM SETEMBRO

Cineteatro São João recebe 
apresentação do álbum
de estreia de “A Garota Não”

Teatro e música animam "Noites 
na Fonte" em Águas de Moura

O Cineteatro São João, em Palme-
la, vai receber no próximo dia 18 de 
Setembro, pelas 21h30, o projecto 
“A Garota Não”, da cantautora Cátia 
Mazari Oliveira, “para apresentação 
ao vivo do seu álbum de estreia Rua 
das Marimbas n.º7”, revelou a Câmara 
Municipal de Palmela em comunicado. 

O espectáculo, de entrada gratuita, 
consiste “numa reflexão deliciosa-
mente interventiva sobre os nossos 
tempos, fazendo uma abordagem ac-
tual, genuína, doce”. “Com produção 
de Sérgio Mendes, Rua das Marimbas 
n.º 7 conta com Cátia Oliveira na voz e 
guitarra, Sérgio Mendes, nas guitarras 
e Diogo Sousa, na bateria e percus-
são”, lê-se na mesma nota.

Nascida em Setúbal, o percurso de 
Cátia Oliveira passou numa fase inicial 
pelo jazz e pela música popular brasi-
leira. O seu mais recente projecto, “A 
Garota Não”, conta com “influências 
que vão desde o rap português ao folk 
americano, passando pela música po-
pular brasileira e pelo pop britânico. 

A iniciativa “Noites na Fonte” regressa 
nos dias 11, 12 e 25 de Setembro à fon-
te centenária de Águas de Moura, na 
freguesia de Marateca, para mais uma 
edição repleta de “teatro, música e a 
evocação das memórias e património 
local”, revela a Câmara Municipal em 
comunicado. 

A primeira actuação, agendada 
para o dia 11 de Setembro, vai ser 
garantida pelo Teatro e Marionetas 
de Mandrágora, com o espectáculo 
“Bzzzoira Moira”, “inspirado nas len-
das de mouras encantadas e seres 
que povoam o país e que revelam 
um pouco da nossa identidade e 
cultura”. No dia seguinte “a ani-
mação ficará a cargo do projecto 
musical “Rua”, banda vencedora 
do “Warm Up 2020”, concurso de 
bandas amadoras”, acrescenta a 
autarquia na mesma nota. O grupo 
vai apresentar “originais com no-
vas interpretações do cancioneiro 
popular português”, no qual “a sua-

Visita guiada ao Cineteatro São 
João

A associação Passos e Compas-
sos, em conjunto com a Câmara 
Municipal de Palmela, encontra-se 
a promover uma visita ao edifício 
do Cineteatro São João, agendada 
para o dia 20 de Setembro, pelas 
10h00. A iniciativa, intitulada de 
“Visitas ao Teatro”, tem como ob-
jectivo dar a conhecer os bastido-
res de um “equipamento cultural 
emblemático da vila, que serve de 
residência à Companhia Dançarte”, 
explica a autarquia em nota de im-
prensa. 

“Em família ou num grupo de ami-
gos”, a visita ao espaço pretende dar 
a “conhecer a sua história e segredos, 
os bastidores da produção de um 
espectáculo e partilhar curiosidades 
deste meio”. A entrada tem um cus-
to de três euros e lotação limitada, 
apenas sendo realizadas “mediante 
inscrição obrigatória através do con-
tacto 212 336 630”.

vidade das duas vozes, a singulari-
dade dos instrumentos e a alegria 
dos temas garantem ao público um 
espectáculo cativante”.

A encerrar a edição deste ano das 
“Noites na Fonte” vai estar “a inicia-
tiva “Memórias da Marateca”, com 
projecção multimédia, através de 
vídeo mapping”, na “fachada do edi-
fício da Escola Básica n.º1 de Águas de 
Moura”. Os espectáculos “têm luga-
res limitados e está sujeita a inscrição 
obrigatória”. 

O projecto conta com “o contributo 
da Câmara Municipal de Palmela, em 
conjunto com a União das Freguesias 
de Poceirão e Marateca, o Teatro 
Estranhamente Louco e Absurdo, a 
Associação de Festas de São Pedro 
da Marateca, a União Social Sol Cres-
cente da Marateca (Os Cenourinhas), 
a Cáritas Diocesana de Setúbal, o 
Centro Comunitário de São Pedro e 
o Grupo Desportivo e Recreativo de 
Águas de Moura”.



Humberto Lameiras

NO ESPAÇO DO ANTIGO MERCADO DE LEVANTE

“Agosto Cultural” anima noites de Corroios com 
artistas e empresários locais até 31 de Agosto

Na vila e Corroios está a decorrer até 
31 deste mês o “Agosto Cultural”, no 
espaço do antigo mercado de levan-
te. Uma iniciativa que o presidente da 
Junta local, Eduardo Rosa, frisa que 
“não se trata de uma substituição das 
Festas de Corroios [que foram suspen-
sas este ano], mas de uma realização 
para dar ânimo à população”.

Aliás, lembra o autarca que quando 
foi anunciado que as carismáticas Fes-
tas de Corroios não se realizariam este 
ano, devido à pandemia da Covi-19, foi 
anunciado que a Junta de Freguesia 
iria avançar com uma pequena inicia-
tiva na mesma data. “O Agosto Cultu-
ral é um evento pequeno, no centro 
da vila e com artistas locais, onde vai 
existir apenas um palco montado num 
anfiteatro ao ar livre e limitado a 350 
cadeiras”. Este condicionalismo obriga 
a que o público dos espectáculos de 
música, teatro e cinema, todos eles 
gratuitos, levantem um ingresso no 
próprio dia, a partir das 19h00, sen-
do cada um limitado apenas a duas 
pessoas.

A área do mercado de levante, que 
foi remodelada, sendo agora desig-
nada por ExpoCorroios para receber 
vários eventos, para o “Agosto Cultu-

DR
ral” foi dividida em duas zonas, uma 
delas para o anfiteatro e outra onde 
estão vários stands direccionados para 
o tecido empresarial local e feirantes, 
sendo que este espaço não vai rece-
ber mais do que 400 pessoas. “É feito 
controlo de entradas tendo em consi-
deração as directrizes da Direcção-Ge-
ral da Saúde e outras entidades com 
responsabilidade nesta matéria”, diz 
Eduardo Rosa. Assim, considerando 
o anfiteatro e o espaço de stands, no 
total “não podem estar mais de 600 
pessoas” sendo que o uso de máscara 
“é obrigatório”, para além de existirem 
vários pontos com desinfectante para 
as mãos. Para além disso, foram de-
senhados “corredores diferenciados 
para as entradas e saídas”, assim como 
no interior “foram criadas condições 
para que os visitantes não se cruzem, 
mantendo o necessário distanciamen-
to social”.

Atenta Eduardo Rosa que “as pes-
soas têm de perceber que esta pande-
mia não vai ser debelada com facilida-
de, mas não podemos parar, porque 
há muita gente a passar fome, caso 
de feirantes que estão há meses sem 
trabalhar, assim como alguns artistas”.

Com este evento organizado e fi-
nanciado pela Junta de Freguesia de 
Corroios, afirma o presidente Eduardo 
Rosa que, dada a dificuldade dos fei-
rantes, estes “vão pagar muito pouco” 
para estarem presentes no “Agosto 
Cultural”. Quanto às Festas de Cor-
roios, afirma o autarca que vão estar 
de volta em 2021, enquanto o “Agosto 
Cultural” vai manter-se, mas numa da-
ta diferente para não coincidir com as 
grandes festas da vila.

A definição das orientações de se-
gurança e das condições de realiza-
ção da Festa do Avante, por causa 
da pandemia de Covid-19, ainda 
não está fechada, revelou ontem a 
Direcção-Geral da Saúde (DGS).

“As regras não estão encerradas. 
A DGS está a analisar o evento como 
aquilo que é: Um evento de massas. 

COVID-19

Saúde ainda não fechou orientações para a Festa do Avante
É uma análise de muito pormenor, 
que permita que o evento possa de-
correr com as regras em vigor e que 
permitam a segurança de quem for 
ao evento”, afirmou a directora-geral 
da Saúde.

Na conferência de imprensa de 
actualização sobre a pandemia 
de ontem, Graça Freitas vincou a 

responsabilidade do Partido Co-
munista Português (PCP) em asse-
gurar o cumprimento das normas 
de prevenção da propagação do 
coronavírus SARS-CoV-2, que pro-
voca a doença Covid-19, venham 
a ser estabelecidas para o evento, 
agendado para os dias 4, 5 e 6 de 
Setembro, no Seixal.

“Nesta questão da segurança, 
além das regras, há uma grande 
responsabilidade da entidade pro-
motora em fazer cumprir e obser-
var em cada momento as regras que 
forem acordadas. Ainda não está 
encerrado, mas é um processo de 
negociação em que iremos chegar 
a um acordo”, frisou.

PANDEMIA

Festival 
VillaMix 
adiado 
para 2021

O Festival VillaMix Lisboa no Seixal, 
que estava agendado para 2 e 3 de 
Outubro deste ano, foi adiado para 
2021, nos dias 1 e 2 do mesmo mês, 
anunciou ontem a organização do 
evento, que aponta esta decisão de-
vido à “situação excepcional causada 
pelo Covid-19”.

O festival a realizar-se ao ar livre 
na Baía do Seixal, vai manter o mes-
mo cartaz - eu Jorge, Luan Santana, 
Gusttavo Lima e Pedro Sampaio -, 
sendo os bilhetes já adquiridos vá-
lidos para as novas datas, podendo 
ser utilizados sem necessidade de 
qualquer alteração.   

Refere a equipa do VillaMix Lisboa 
que tentou “encontrar soluções pa-
ra manter a realização do evento na 
data prevista para este ano, dando 
prioridade sempre à segurança e o 
bem-estar de colaboradores e ar-
tistas”, mas acabou por optar pelo 
“adiamento”.

Entretanto, a organização afirma 
já estar a “trabalhar para uma edi-
ção ainda mais grandiosa em 2021 no 
novo cenário da Baía do Seixal, com 
novidades que serão anunciadas ao 
longo dos próximos meses”. 

Diz Pedro Neto, director do Vi-
llaMix Lisboa, que a estrutura a ser 
montada para a edição 2021, “vai 
marcar para sempre a produção de 
eventos de música em Portugal”, e 
ao mesmo tempo reafirma a aposta 
na “continuidade do VillaMix Lisboa 
e consolidar a presença da marca na 
Europa, e em particular, em Portu-
gal.”  

O VillaMix é o maior Festival de 
música do Brasil com 9 anos de his-
tória, 22 edições e mais de dois mi-
lhões de pessoas por ano, por duas 
vezes vencedor do Guiness para o 
maior palco do mundo. 

Em 2018 atravessou pela primeira 
vez o Atlântico e trouxe a Lisboa o 
melhor da música do Brasil. Em 2019, 
a segunda edição do VillaMix, contou 
com dois dias de festival, mais artis-
tas e voltou a esgotar o Altice Arena, 
apostando na divulgação da música 
brasileira, portuguesa e de origem 
lusófona.  H.L.

25 de Agosto de 2020 O SETUBALENSE 7

SeixalA Câmara do Seixal está a 
trabalhar no projecto para a 
recuperação e revitalização do 
núcleo antigo de Amora, que irá 
incidir na requalificação do espaço 
público, “privilegiando o acesso 
pedonal, a remoção das redes 
de abastecimento de água e de 

Requalificação do 
núcleo antigo de Amora 
e mais passeio ribeirinho 

saneamento, criação de novas 
áreas de estadia e melhoria dos 
espaços verdes e do mobiliário 
urbano”, refere o presidente da 
Câmara, Joaquim Santos.  O passeio 
ribeirinho vai ser prolongado para 
norte, dando continuidade ao 
passeio já existente.

Não substitui as Festas 
de Corroios, mas é 
uma iniciativa que 
demonstra que a vila 
continua activa

Os espectáculos de música e 
teatro, bem como as exibições 
de cinema têm início a partir 
das 21h00, sendo que as 
iniciativas de música e teatro 
terão transmissão online. Hoje 
o palco do anfiteatro do “Agosto 
Cultural” recebe a música de 
Tsunamiz. Amanhã, actua 
José Carita com “Do Erudito ao 
Popular”. Quinta-feira é dia de 
teatro com “Lisboa abre uma 
janela” pelo CCR Artes & Magias, 
enquanto na noite de sexta-feira 

Programa Música, teatro e cinema
vai ouvir-se fado dedicado a 
Emídio Leitão. No sábado actua o 
cantor e músico Vítor Paulo, num 
“Tributo a José Afonso”.

Sábado o anfiteatro recebe 
Henrique Leitão, sendo a noite 
de domingo dedicada ao cinema 
com “Aquele Querido Mês de 
Agosto” de Miguel Gomes.

Esta é uma iniciativa da Junta 
de Freguesia de Corroios, 
em cooperação com artistas, 
movimento associativo e tecido 
económico locais.



# Fique em casa D. TERESA
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José Augusto

Todos se afirmam 
satisfeitos, mas paira no 
ar uma certa apreensão. 
Há consciência de que o 
futuro é uma incerteza

AMORA E ARRENTELA

Feira de Velharias reabre saudada 
por vendedores e compradores

A Feira de Velharias voltou à mar-
ginal do Seixal e de Arrentela, para 
gáudio de muitos cidadãos que se 
tinham habituado, desde há muito, 
ao passeio semanal entre antigui-
dades e velharias, peças úteis e dis-
pensáveis, cumprimentando amigos 
e solidificando relações entre quem 
vende e quem compra. Diga-se que 
este espaço cheira mais a convívio 
do que a comércio, sendo também 
verdade que cada parte defende no 
terreno os seus interesses, embora 
sem exagerar bravura na função.

No último domingo, bastante 
gente acorreu ao jardim junto ao 
Fórum Cultural. As pessoas cuida-
vam de respeitar as normas sanitá-
rias, usando máscara e mantendo 
distanciamento social. As bancas 
estavam também mais espaçadas, 
todas munidas de produto para hi-
gienizar as mãos.

Artur Caetano, responsável pela 
organização da feira, afirmou a O 
SETUBALENSE que tudo estava a 
decorrer “dentro da normalidade”, 
que as “dificuldades do momento são 
sentidas por todos” e que não é de um 
momento para o outro “que todos se 
vão pôr a comprar”. No entanto, acre-
dita que a “normalidade regressará 
pouco a pouco” e que a “freguesia 
também vai aparecer”.

“Isto vai melhorar!”, exclama, espe-
rançoso.  Aliás, “esta feira ao domingo, 
depois da feira de ontem, em Amora, 
é uma prova de confiança. Lembre-se 
que, antes do ataque da pandemia, o 
movimento estava a crescer”.

Diz-nos Artur que não tem havido 

Artur  Caetano e Dorel Grigorean, dois dos vendedores na Feira de Velharias

DR

conflitos de qualquer natureza. “Fo-
mos reunindo com a Junta de Fregue-
sia de Arrentela, até que se concluiu 
que havia chegado o momento de 
recomeçar”.

Lembre-se que esta feira se realiza 
no primeiro e terceiro sábados e últi-
mo domingo de cada mês, enquanto 
a de Amora é armada aos segundos e 
quartos sábados.

Há muita gente de férias
Dorel Grigorean, nascido na Alema-
nha, é um vendedor há muito conhe-
cido entre seus pares e os frequenta-
dores da feira. “Isto não está grande 
coisa, pois estamos no fim do mês, 

por um lado, e está ainda muita gente 
de férias, por outro”, começou por 
dizer. “Ontem, em Amora, foi a mes-
ma coisa. Pode perguntar aos outros 
vendedores que lhe dirão o mesmo”. 
Talvez em Azeitão “seja diferente”, 
enquanto a feira da Costa da Caparica 
continua fechada, “não se sabendo 
quando abrirá”. 

O que mais aflige Dorel é a incer-
teza. “Pode estar tudo a caminhar 
bem e, de um momento para o 
outro, dispara a taxa de infecção. 
Temos que fechar tudo outra vez”, 
comentou, com ar consternado. E 
em jeito de conclusão: “O futuro é 
uma incerteza!” 

A Feira de 
Velharias é já 
uma tradição de 
encontro entre 
vendedores e 
compradores, 
mas está a 
viver dias de 
incerteza

ATÉ ÀS 22H00
Câmara alarga 
horário do 
comércio

Os estabelecimentos de comércio a 
retalho e de prestação de serviços no 
município do Seixal já estão a funcionar 
nos horários praticados pré-pandemia, 
com encerramento até às 22 horas.

A decisão tomada pela Câmara do 
Seixal, teve em consideração a “evo-
lução positiva da situação epidemio-
lógica no concelho, com uma trajectó-
ria consistente de redução dos novos 
casos de infecção”, e teve em conta o 
“parecer favorável da Comissão Mu-
nicipal da Protecção Civil do Seixal”, 
que reuniu na passada quinta-feira, no 
âmbito da competência conferida pela 
Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 63-A/2020, de 14 de Agosto, avan-
ça comunicado da autarquia.

Esta Resolução do Conselho de Mi-
nistros, determina que os horários de 
funcionamento dos estabelecimen-
tos comerciais da Área Metropolitana 
de Lisboa podem ser adaptados, por 
decisão dos presidentes dos municí-
pios, mediante pareceres favoráveis da 
autoridade local de saúde e das forças 
de segurança, deixando de vigorar a 
obrigatoriedade de abrirem às 10h00 
e encerrarem às 20h00.

A proposta da Câmara Municipal 
do Seixal era de equiparar os horários 
destes estabelecimentos aos da res-
tauração, que podem funcionar até à 
01h00, não admitindo mais clientes 
a partir da meia-noite, mas esta “não 
mereceu acolhimento das autorida-
des de saúde locais, PSP e GNR, que 
emitiram parecer para encerramento 
até às 22h00”. 

Para a autarquia “existem condições 
para repor parte dos horários de fun-
cionamento normais destes estabele-
cimentos, apoiando um sector extre-
mamente fustigado pela pandemia”, e 
no mesmo sentido “pronunciaram-se 
favoravelmente a Confederação Por-
tuguesa de Micro, Pequenos e Médios 
Empresários, a Associação da Hotela-
ria, Restauração e Similares de Portugal 
e a Associação do Comércio, Indústria 
e Turismo do Distrito de Setúbal”. Con-
tudo, face das medidas de prevenção 
e controlo de infecção do Covid-19, o 
presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, relembra que 
“todos os estabelecimentos devem 
continuar a respeitar as normas, orien-
tações e recomendações emanadas 
pelo Governo, pela Direcção-Geral de 
Saúde e outras entidades competentes 
para o efeito, relativas a lotação, per-
manência e distanciamento físico no 
interior dos espaços, uso de máscara 
e respectiva higienização". H.L.



Ginásio de Corroios dá primeiro passo para a implementação do futebol feminino p15

25 de Agosto de 2020 O SETUBALENSE 9

“Devo confessar que desde 
sempre senti os sons”

Se a arte é a expressão do belo, Vitor 
Paulo opera uma harmoniosa mistura 
de voz e de sons de guitarra para al-
cançá-la. Nascido em Arrentela, há 56 
anos, viveu a sua meninice na Quinta 
do Cabral, propriedade do avô.

Hoje é solicitado para actuar nos 
mais diversos espaços, em concertos 
e festivais, mesmo além-fronteiras, 
em eventos de autarquias e de em-
presas. Se acrescentarmos que Vi-
tor Paulo é também um luthier, ou 
seja, constrói, repara e restaura ins-
trumentos de cordas, na sua oficina 
sita bem no alto de Arrentela, a dois 
passos da antiquíssima igreja, temos 
um bom bocado do retrato de um 
homem que cultiva a arte e mede as 
coisas da vida por uma espécie de 
agrimensor cultural. 

Nos anos 60, o avô, cidadão comu-
nicativo e fotógrafo retratista, conhe-
ceu uns missionários evangélicos, a 

José Augusto

Clara ligação 
harmoniosa entre a 
guitarra e a voz. Vitor 
Paulo diz ter sentido os 
sons desde muito cedo

VITOR PAULO, MÚSICO E FAZEDOR DE INSTRUMENTOS 

DR

Nesta altura, contudo, “ainda não 
tinha consciência da carga política 
do que cantava”.

Chega o ano de 78 e o futuro lu-
thier começa a estudar de noite e a 
aprender marcenaria. “O meu pai 
trabalhava madeiras e eu queria 
construir instrumentos. Quanto ao 
canto, foi na já referida congregação 
religiosa que aprendi”, esclarece.

Um real privilegiado
Vitor Paulo tem ideias bem cons-
truídas ao assumir-se como profis-
sional de duas artes: “Sou um real 
privilegiado, porque compreendo 

Vitor Paulo, nascido na Arrentela, afirma-se como um músico muito dado à melodia

claramente a ligação existente en-
tre a parte material, o instrumento, 
e parte humana, que é a voz”.

Nos anos 80, então com 16 anos, 
ganha o seu primeiro cachet. “Dois 
músicos convidaram-me para tocar 
com eles, e assim nasceu o trio “Gies-
ta”, consagrado à música tradicional, 
que foi pedir autorização ao meu pai. 
Actuávamos em bares de Lisboa. 
Lembro-me que, com os primeiros 
cobres que ganhei, adquiri um tripé 
e um saco para a guitarra. Um pou-
co mais tarde, vieram os tempos da 
SFOA [Sociedade Filarmónica Ope-
rária Amorense] e da sua orquestra 
ligeira”. 

Haverá públicos diferentes? “Certa-
mente que sim, porque têm por base 
culturas diferentes. Por isso, assalta-
-me por vezes uma certa indecisão, 
digamos, nos primeiros momentos de 
uma apresentação. Seja nos Açores, 
no Alentejo ou em Vila do Conde. Mas 
soa no ar José Afonso e a assistência 
aplaude com entusiasmo, ouvem-se 
bravos que ecoam dentro de mim. É 
como se absorvesse, então, renovada 
energia!”, narra o cantor.

Sem deixar a vida adormecer, Vitor 
Paulo integrou ainda os “1000 Agres” 
e os “Sons da Gente”, conjuntos que 
elegiam também a música tradicional 
portuguesa, e foi muito aplaudido no 
“City of London Festival”, cantando 
José Afonso. “Actuar para o público 
inglês foi uma experiência interessan-
tíssima!”, diz com um sorriso. 

quem cedeu uma sala de sua casa 
para se poderem reunir. Entretanto, 
os religiosos compraram um espaço 
no Bairro Novo, “e foi aí que comecei 
a estudar guitarra e órgão, teria uns 
10 anos de idade”, lembra Vitor Paulo. 
“Devo confessar que desde sempre 
senti os sons. Ora, isto coincidiu com 
o 25 de Abril, tempos áureos dos Bea-
tles, Paul Simon, Bob Dylan… Nunca 
me cativaram as bandas de música 
psicadélica, como a dos Pink Floyd, 
sempre fui muito dado à melodia”.

A Revolução e os seus cantores
A Revolução “traz para a ribalta no-

Vitor Paulo está ocupado, 
presentemente, na edição 
de um disco, “Por Terras de 
Zeca”, com arranjos de Davide 
Zaccaria, que “se apaixonou 
pela música de José Afonso”. 
Disse-lhe um dia o italiano: 
“Vitor, tens de gravar a tua voz!” 
Assim, a música será minha e os 
poemas de Alda Couto. 
A obra incluirá também um 
tema de Davide, “O Homem, 
a Noite e a Lua”, letra de 
Cinzia, que já está a passar nas 
redes sociais como modo de 
promoção do disco. 

Gravação 
Disco em 
andamento 

mes como José Afonso, Sérgio Go-
dinho, Fausto, José Mário Branco, 
o Padre Fanhais, Samuel e tantos 
outros”, recorda. “Ainda hoje sou 
amigo de todos eles, dos que estão 
vivos, é claro…”

Vitor Paulo, nesta amena conversa 
com O SETUBALENSE, passa a evo-
car os tempos em que frequentou 
a preparatória. “A relação entre os 
alunos era fantástica. Todos que-
riam aprender a tocar qualquer 
instrumento, trocavam-se ideias, 
faziam-se projectos… foi uma época 
de sonho, um período maravilhoso 
porque a cultura ganhava a rua!”. 

Vitor Paulo 
vai actuar 
em Corroios, 
no “Agosto 
Cultural”. O 
espectáculo 
está marcado 
para sábado 
às 21h00, no 
Parque de 
Exposições
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Classificados

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

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

EXTRACTO 
---Eu, SANDRA MORAIS TELES BOLHÃO, Notária com Cartório em Setúbal, na Avenida Bento Gonçalves, 
número 19-B, CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por Escritura de Justificação lavrada neste Cartório no 
dia vinte de Agosto de dois mil e vinte, a folhas vinte e oito e seguintes do Livro Cento e Vinte e Nove -A, CECÍLIA 
DA COSTA FILIPE ALVES, viúva, residente na Avenida Defensores de Chaves, número l0 C, rés-do-chão, Lisboa 
e JÚLIA BEATRIZ FILIPE ALVES PERDIGÃO DE ALMEIDA, viúva, residente na Rua do Alto dos Moinhos, 
número 4, quinto andar esquerdo, Lisboa, em comum e sem determinação de parte ou direito, do direito a um terço; 
JOSÉ FILIPE RIBEIRO LESTO, solteiro, maior, residente na Rua Cidade de Brasília, número 16, segundo andar C, 
São Marcos, Cacém, Sintra, na proporção de um terço, FELISMINA RODRIGUES RAIMUNDO GÓIS e marido 
MANUEL JOSÉ GÓIS, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes na Rua Cinco de Outubro, Vi-
venda Góis, Covas de Coina, Barreiro, NATIVIDADE RODRIGUES RAIMUNDO FERNANDES e marido JOSÉ 
GOMES FERNANDES, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes na Rua Cidade de Setúbal, 
Vivenda Fernandes, Covas de Coina, Barreiro, e HONÓRIO ANTÓNIO RODRIGUES RAIMUNDO e mulher 
VALENTINA CLAUDINA SANTOS FERNANDES RAIMUNDO, casados sob regime da comunhão geral de bens, 
residentes na Rua Cidade de Setúbal, Vivenda Raimundo, Covas de Coina Barreiro, na qualidade de únicos e habilitados 
herdeiros de Adelina da Conceição Rodrigues, na proporção de um terço, DECLARARAM, que são donos e legítimos 
possuidores dos prédios: A) PRÉDIO RÚSTICO, com a área total de vinte e três mil, quinhentos e cinquenta metros  
quadrados, composto por pinhal e cultura arvense, que confronta a norte com Josefino Jacinto Martelo e Urbino Jacinto 
Martelo, a sul com Maria Mata da Costa e a nascente e poente com caminho público, sito em Torrões, freguesia de 
Sesimbra (Castelo), concelho de Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o número 
DOIS MIL E NOVENTA E UM, da dita freguesia, inscrito na matriz predial rústica sob os artigos, respetivamente, 137, 
136 e 135, todos da secção J, da freguesia de Sesimbra (Castelo) e B) PRÉDIO URBANO, com a área total e coberta 
de cinquenta e sete metros quadrados, composto por rés-do-chão para habitação em ruínas, que confronta a norte, sul, 
nascente e poente com Domingos Filipe e José Rato Ribeiro, sito em Torrões, freguesia de Sesimbra (Castelo), concelho 
de Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o número DOIS MIL E NOVENTA, da dita 
freguesia, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 795, da freguesia de Sesimbra (Castelo). --------------------------- 
- Assim, no decurso do ano de mil, novecentos e noventa, os herdeiros de Luís Filipe Ribeiro Lesto, partilharam de 
forma meramente verbal, o direito a um terço do prédio identificado em A) e o direito a metade do prédio identificado 
em B), tendo ficado adjudicado a totalidade do direito a um terço do prédio identificado em A) e o direito a dois sextos 
do prédio identificado em B) a José Filipe Ribeiro Lesto. Que, o restante direito a um sexto do prédio identificado em 
B) foi adjudicado à viúva Júlia Costa Filipe. Que, no decurso do ano de mil, novecentos e noventa e três, em mês e dia 
que não conseguem precisar os herdeiros de Domingos Filipe e Maria Humbelina partilharam, de forma meramente 
verbal, o direito a um terço do prédio identificado em A) e o direito a metade do prédio identificado em B). Que, nessa 
partilha, ficou adjudicado a totalidade do direito a um terço do prédio identificado em A) e o direito a dois sextos do 
prédio identificado em B) a Cecília da Costa Filipe e marido Dário Alves, ela filha dos autores da sucessão. Que, o 
restante direito a um sexto do prédio identificado em B) foi adjudicado à viúva Júlia Costa Filipe. ----------------------
- Que, ainda nesse ano de mil, novecentos e noventa e três, a referida Júlia Costa Filipe, vendeu, de forma meramente 
verbal a sua prima Adelina da Conceição Rodrigues o direito a um terço de que era titular no prédio identificado em B). ----
- Que, no ano de mil novecentos e noventa e sete, em mês e dia que não conseguem precisar os herdeiros de António 
Gregório Rodrigues e Conceição Maria partilharam, de forma meramente verbal, o direito a um terço do prédio 
identificado em A). Que, nessa partilha, ficou adjudicado a totalidade do referido direito a um terço a Adelina da 
Conceição Rodrigues (presentemente falecida), filha dos autores da sucessão. Que com a referida adjudicação a 
referida Adelina ficou titular do direito a um terço de ambos os prédios identificados em A) e B), provenientes, 
respetivamente, da partilha e compra acima descritas.------------------------------------------------- ---------------------------
- Que, assim a partir da data do apossamento referido, cada um dos comproprietários e compossuidores, praticaram 
sobre os referidos prédios, atos materiais de fruição e conservação, exercendo em conjunto todos os direitos que 
pertencem aos proprietários singulares. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Que atendendo a que a duração da sua posse, há mais de vinte anos, se tem mantido continuamente e de forma inin-
terrupta, já adquiriram o referido imóvel, por USUCAPIÃO, invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, 
para todos os efeitos legais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTÁ CONFORME. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setúbal, aos vinte de Agosto de dois mil e vinte. 

A Notária

Reg. sob o n.º 231 

CARTÓRIO NOTARIAL DE SETÚBAL
SANDRA BOLHÃO

Nesta retoma começamos 
por situar a Capricho Se-
tubalense, porque da 
Baixa da cidade temos em 

mente calcorrear até às altas Colinas 
de Lisboa: foi efectivamente a 13 de 
Março de 1998 que o PCP assinalou 
em Setúbal o 150º aniversário da 
primeira edição do «Manifesto do 
Partido Comunista», de Karl Marx e 
Friedrich Engels. 

   Convidado a tempo para a sessão 
pública, José Barata-Moura, militan-
te comunista, filósofo e catedrático 
da Faculdade de Letras de Lisboa, la-
mentou estar impossibilitado de par-
ticipar naquela data por um conjunto 
de compromissos inadiáveis (e seus 
efeitos imediatos…), acabando por 
se deslocar a capital sadina Manuel 
Gusmão, homem de atributos em 
grande parte coincidentes (ambos 
poetas) com os de Barata-Moura, 
para além de ser, como se sabia, 
membro do Comité Central do PCP.

   Dez anos passados, aquele que 
também foi cantor de intervenção 
antes e depois do 25 de Abril, cum-

priu a vinda a Setúbal (havia promes-
sa), num momento que considerá-
mos oportuno «esclarecer» o motivo 
da sua «retenção» quando tanto o 
queríamos na Capricho: enfrentando 
e vencendo uma lista da simpatia de 
Mário Soares que, assim se disse na 
altura, na matéria não se terá can-
sado de meter o bedelho, fora elei-
to Reitor da Universidade Clássica 
exactamente no dia que antecedeu 
a vinda de Gusmão (exultante).

   Foi sua opção «arrancar» pelas 
palavras com que abre «O Manifes-
to»: «Anda um espectro pela Europa 
- o espectro do Comunismo. Todos 
os poderes da velha Europa se alia-
ram para uma santa caçada a este 
espectro, o papa e o tzar, Metternich 
e Guizot, radicais franceses e polícias 
alemães» (Edições Avante!, 1997). 
Fosse apenas um recitador, termi-
naria assim: «Proletários de todos 
os países, uni-vos!». E quem sabe se 
não faltou alguém agitando a banda 
desenhada da Nouvelle Critique re-
tratando Marx a falar com um operá-
rio: «Há muitos 1848 na História…»

   Tanto número redondo tem 
cunho do Avante! deste 20 de Agos-
to ultimo: é que a primeira Festa na 
Atalaia (Amora/Seixal, «chão nos-
so») foi exactamente há 30 anos, e 
agora, marcada para 4, 5 e 6 de Se-
tembro, já no esteio do… Centenário 
do Partido Comunista Português. 
Longa duração, era aqui queríamos 
chegar, e chegar de facto às Colinas 
lisboetas: a 27, é na Voz do Operá-
rio que terá lugar o II Centenário do 
Nascimento de Friedrich Engels, 
com o objectivo de «destacar o seu 
contributo para a definição de uma 
linha política e ideológica revolucio-
nária, ao serviço da classe operária 
e dos povos do mundo, tendo em 
vista a construção da sociedade so-
cialista». Assume o nome do jornal 
dos operários tabaqueiros, que eram 
milhares, fundado a 11 de Outubro de 
1879, e teve papel destacado na luta 
pela República e contra a ditadura 
fascista, lendo-se no grande Salão, 
bem alto porque acima da entrada 
em arco, «trabalhadores uni-vos». 

Da Baixa de Setúbal às Colinas de Lisboa

OPINIÃO

Valdemar Santos

Militante do PCP
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JESUINO AUGUSTO 
CALDEIRA

JUVENÁLIA 
DUARTE PITEIRA 

ALONSO

MARIA LUÍSA DIAS 
BRANCO 

DA CONCEIÇÃO

FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Jesuíno Augusto Caldeira. O fune-
ral realiza-se no dia 26/08/2020 pelas 10 h 
30 m no cemitério da paz.
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.

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Juvenália Duarte Piteira Alonso. 
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.

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

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

(1932 – 2020)
(1934 – 2020)(1949 – 2020)(1946 – 2020)

Participação e 
AgradecimentoParticipação e 

Agradecimento
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS CONCELHOS
212 383 228

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 Clínico
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Região

Autarcas concordam com vigilância reforçada do Governo 
para combate à Covid-19 em Setembro e Outubro

Depois da ministra da Saúde, Mar-
ta Temido, ter anunciado vigilância 
reforçada à Covid-19 em Setúbal, 
Moita, Barreiro, Seixal e Almada al-
guns autarcas confirmam que a me-
dida do Governo é bem-vinda, com o 
objetivo de preparar o terreno para 
Setembro e Outubro, devido ao re-
gresso às aulas, a postos de trabalho 
e a uma possível uma nova vaga de 
casos Covid-19, para além dos surtos 
sazonais da gripe.

Nestes concelhos a decisão do Go-
verno surge também acompanhada 
de boas notícias, com um contágio 
menos activo, apesar dos surtos re-
gistados em Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS) dedi-
cadas a seniores.

Frederico Rosa, presidente da 
Câmara do Barreiro, afirma que “se-
manas antes” da vigilância reforçada 
ser anunciada pela Saúde, já haviam 
sido colocadas em prática medidas 
ao encontro do que o Governo veio 
a decidir.

“A Protecção Civil, PSP e Polícia 
Marítima têm realizado acções de 
fiscalização e sensibilização junto 
da população e temos equipas mul-
tidisciplinares estão a deslocar-se à 
residência de pessoas com infecção 
Covid-19 confirmada ou em quarente-
na, de forma a minimizar deslocações 
de pacientes aos equipamentos da 
Saúde”.

O autarca não pode garantir que 
este plano seja a causa da diminuição 
de casos no Barreiro, mas aponta que 
“certamente tem o seu impacto po-
sitivo, porque o concelho passou de 
cerca de 120 casos activos para 81, de 
acordo com os últimos dados da DGS 
[Direcção-Geral da Saúde]”.

Controle da Covid-19 
na península é positivo, 
apesar da elevada 
densidade populacional 
e condições de 
co-habitação

PENÍNSULA DE SETÚBAL REGISTA BAIXO CONTÁGIO

Actuação de equipas multidisciplinares no domicílio tem permitido controlar aumento de casos Covid-19

No concelho da Moita, “a maioria 
dos contágios por Covid-19 devem-se 
a co-habitação onde não é possível 
fazer o isolamento. E outros têm ori-
gem em locais de trabalho”.

Apesar dos ajuntamentos cons-
tantes nos parques públicos, alguns, 
segundo O SETUBALENSE tem co-
nhecimento, com mais de vinte 
pessoas, sem uso de máscara e com 
consumo de bebidas alcoólicas na 
via pública depois das 20h00, Nuno 
Cavaco garante: “não há registo de 
surtos desenvolvidos devidos a esses 
convívios, aliás, no geral, a população 
tem sido cumpridora das medidas de 
segurança impostas pela DGS”. E, ac-
tualmente, Baixa da Banheira e Vale 
de Amoreira “têm o nível de contágio 
mais baixo desde Abril”.

Números “positivos” também cele-
brados no Seixal. Em declarações a O 
SETUBALENSE a vereadora Manuela 
Calado, responsável pelas áreas da 
Habitação e Desenvolvimento Social, 
reafirma a posição já defendida pelo 
presidente da Câmara, Joaquim San-
tos: “os números do concelho são bai-
xos [com 912 casos], tendo em conta 
o número de habitantes [180 mil] e 
áreas muitos urbanizadas”.

Tal como nos concelhos do Bar-
reiro e Moita, no Seixal, a vigilância 
reforçada está a permitir prestar 
maior apoio a famílias com casos Co-
vid-19, “que enfrentam dificuldade 
de isolamento devido às condições 
de habitação”.

Motivo pelo qual, as equipas de 
resposta à Covid-19, que incluem 
profissionais do Agrupamento de 
Centros de Saúde Almada - Seixal, 
Segurança Social e Câmara, “con-
seguiram controlar os surtos que 
surgiram no concelho” e vêm de 
forma “muito positiva este reforço 
da vigilância

No sul da península o concelho de 
Setúbal, também foi incluído na lista 
de vigilância reforçada anunciada por 
Marta Temido e o Serviço Municipal 
de Protecção Civil e Bombeiros ga-
rante que “desde o início da pande-
mia e da activação do Plano Municipal 
de Emergência, que a equipa da Pro-
teção Civil Municipal está a funcionar 
no concelho, com resultados muito 
positivos”.

O surto de Coid-19 no Lar 
de São José foi “controlado 
com sucesso devido a uma 
rápida actuação de equipas 
multidisciplinares, que no último 
mês mantiveram uma vigilância 
reforçada no Barreiro”, afirma 
o presidente desta Câmara 
Municipal, Frederico Rosa.

Surto Contágio no Lar de São José está controlado
Arco Ribeirinho e o Centro 
Hospitalar Barreiro Montijo 
colaboraram com a cedência 
de dois profissionais de saúde 
e foi accionado o protocolo, via 
Segurança Social, com a Cruz 
Vermelha Portuguesa, para a 
colocação de 15 auxiliares de 
lares”, explica.

Destes casos, metade estão rela-
cionados com o surto do Lar de São 
José, da Santa Casa da Misericórdia, 
onde, de acordo com os últimos nú-
meros revelados pela Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo (ARSLVT) a O SETUBALENSE, o 
foco de Covid-19 está a afectar “26 
em utentes e 10 profissionais”.

Quanto à decisão do Governo co-
locar o Barreiro na lista de concelhos 
com vigilância reforçada, Frederico 
Rosa considera “adequado” às carac-
terísticas do território. “É preciso ter 
em conta que este concelho é um dos 
maiores centros urbanos às portas 
de Lisboa, para onde grande da po-

pulação tem mobilidade diária. E há 
também uma elevada percentagem 
de população envelhecida”.

O autarca destaca ainda o facto de 
ser “determinante” preparar terre-
no para Setembro, para o início do 
ano lectivo que a autarquia já está 
a preparar, “em reuniões com o Mi-
nistério da Educação, agrupamentos 
escolares e Direcção-Geral do Ensino 
Superior”.

População cumpridora, apesar 
das condições de habitabilidade 
dificultarem isolamento
No concelho da Moita, Nuno Cavaco, 
presidente da União de Freguesias de 

Baixa da Banheira e Vale de Amoreira, 
correspondente à área do município 
com maior densidade populacional e 
maior número de casos registados, 
também afirma que “as medidas de 
vigilância reforçadas preparam o 
terreno para Setembro e Outubro”, 
sendo determinante “iniciar o refor-
ço das equipas da Acção social e da 
Saúde”, refere.

Quanto a um possível reforço 
de testes realizados ou a um plano 
adaptado nos transportes públicos 
da região, o autarca não tem informa-
ção de que esteja a ser equacionado, 
embora considere que “é necessário 
rever recursos”.

“Após a identificação dos 
casos estabeleceram-se três 
níveis de contenção e foram 
realizados 155 testes”, explica o 
Frederico Rosa, considerando 
essa actuação como 
“determinante”. 

“Depois, o Agrupamento 
de Centros de Saúde do 

Ana Martins Ventura (Texto) 
Alex Gaspar (Fotografia)
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Amália”.
Uma iniciativa da Fundação 
Amália realizada em parceria 
com o município de Odemira, 
que conta com os apoios da 
Junta de Freguesia de São 
Teotónio e do Centro Cultural do 

Brejão.
A exposição integra o programa 
nacional das comemorações do 
centenário do nascimento de 
Amália Rodrigues e conta com o 
Alto Patrocínio de Sua Excelência 
o Presidente da República.

Odemira recebe 
exposição 
itinerante “Bem-
Vinda Sejas Amália”

No âmbito das comemorações 
do centenário do nascimento de 
Amália Rodrigues, a localidade 
do Brejão, freguesia de São 
Teotónio, recebe entre os dias 
1 e 25 de setembro, a exposição 
itinerante “Bem-vinda sejas 

Não é correto, nem é sé-
rio que o Governo PS se 
desresponsabilize de 
competências suas para 

depois procurar responsabilizar as 
autarquias por aquilo que o próprio 
Governo não fez, nem faz.

No âmbito do Programa de Estabi-
lização Económica e Social o Governo 
anuncia que vai promover a remoção 
do amianto das escolas, o que não 
corresponde à verdade. O que o 
Governo tenciona é, mais uma vez, 
transferir para as autarquias a respon-
sabilidade de remoção do amianto 
das escolas, nomeadamente das es-
colas de 2º e 3º ciclos e secundárias 
que são da sua responsabilidade. Na 
prática, está a colocar as autarquias 
como meros executores de obras. O 
Governo limitou-se a anunciar a re-
moção de amianto nas escolas e que 
o financiamento seria a 100%. Pura 
propaganda!

No final do mês de julho saiu o Avi-
so para a apresentação de candida-
turas para a remoção de amianto nos 
edifícios escolares, o qual estabelece 
como valor de referência 55 euros/
m2. Ora, é sabido que o custo para 
a remoção do amianto ronda os 100 
euros/m2 e que não há empresas que 
pratiquem o valor indicado no aviso. 
Quem suporta a diferença? Não será 
certamente o Governo, ficando a car-
go das autarquias. 

O Aviso diz que tem como objetivo 
remover 440.00 m2 de coberturas 
de fibrocimento das escolas com uma 
dotação financeira de 18.794.483 eu-
ros. Mesmo tendo em conta o valor 
de 55 euros/m2, a verba só dá para 
pouco mais de 340.000m2 de co-
berturas de fibrocimento, isto é 25% 
abaixo do total de área de coberturas 
de fibrocimento.

Mas não fica por aqui. A proposta 
de Acordo de Colaboração entre o Mi-
nistério da Educação e os Municípios 
refere que todas as responsabilidades 

Remoção de amianto das escolas:
mais uma desresponsabilização 

do Governo

OPINIÃO

Paula Santos

com dia e hora marcados para a sua 
assinatura, revelando que não se es-
tava perante um verdadeiro processo 
negocial, mas de uma imposição do 
Governo às autarquias, tanto que 
após algumas dúvidas suscitas, es-
te respondeu depois, dizendo que 
a proposta enviada correspondia a 
uma minuta padronizada, pelo que 
não eram aceites alterações.  

Não é inaceitável que se responsa-
bilize as autarquias pela não remoção 
do amianto nas escolas, quando o 
atual Governo PS e anteriores Go-
vernos PSD/CDS nunca assumiram 
a remoção do amianto como uma 
verdadeira prioridade, deixando o 
problema arrastar-se ao longo de 
anos. É igualmente inaceitável que 
o Governo que não assume qualquer 
responsabilidade quanto à remoção 
do amianto, quer de procedimento, 
quer de investimento (dado que não 
há um cêntimo do Orçamento do 
Estado, são verbas provenientes de 
fundos comunitários) pretenda co-
locar o ónus sobre as autarquias. E é 
inaceitável que o Governo PS procure 
“ficar com os louros” com o esforço e 
o trabalho dos outros.

Nos últimos anos as autarquias 
da CDU têm feito um esforço para 
a remoção de amianto das escolas 
de 1º ciclo do ensino básico e jardins 
de infância, que são da sua respon-
sabilidade, de forma a proporcionar 
um adequado ambiente e boas con-
dições para quem estuda e trabalha 
nas escolas.

É justa a reivindicação da remoção 
de amianto nas escolas pelas comuni-
dades escolares.  Uma reivindicação 
que sempre demos voz e exigimos 
que o Governo cumpra as suas res-
ponsabilidades e que procedesse à 
remoção do amianto das escolas. Mas 
é preciso estar atento e não embarcar 
em retóricas enganadoras. 

Deputada do PCP

É justa a 
reivindicação 

da remoção de 
amianto nas 

escolas pelas 
comunidades 

escolares

no plano financeiro e administrativo, 
de segurança da empreitada, de ges-
tão de resíduos são das autarquias. 
Rapidamente daqui que se concluiu 
que o financiamento não é a 100%, 
como o Governo não assume qual-
quer responsabilidade de eventuais 
custos a mais ou problemas que 
surjam no decorrer da obra. É às au-
tarquias que vão exigir responsabili-
dades por tudo isto. A proposta de 
acordo referia ainda que não poderia 
implicar encargos orçamentais no Or-
çamento do Estado.

O Governo teve ainda o desplan-
te de enviar a proposta de Acordo, 

Parceria entre 
autarquias possibilita 
estacionamento 
gratuito na Escola 
Superior de Tecnologia

No Barreiro, o trânsito encontra-se 
condicionado na freguesia de Santo 
António da Charneca, no Barreiro, 
para a execução da empreitada de 
pavimentação da Rua Monteiro Leite 
e das artérias Elina Guimarães, Sara 
Afonso e Gago Coutinho.

A intervenção, segundo a edilidade 
barreirense, tem por objectivo pro-
porcionar “significativas melhorias 
de acessibilidade”, com a autarquia 
a informar ainda que no decorrer dos 
trabalhos, tanto a circulação como o 
estacionamento rodoviário estarão 
condicionados, pelo que apela “ao 
uso mínimo das garagens” existentes 
naquela área do concelho.

Entretanto, as obras de repavimen-
tação que estão a decorrer até ao 
próximo dia 7, na zona do bairro dos 
Fidalguinhos, obrigam que também a 
partir de hoje a Rua Américo da Silva 
Marinho seja cortada ao trânsito, com 
acesso exclusivo a moradores através 
da artéria João Azevedo do Carmo, 
como via alternativa, com os carros 
que se encontrarem ali estacionados 
a ficarem sujeitos a reboque.

Naquela estrada, os trabalhos 
já iniciados, entre a Rua Francisco 
Horta Raposo e o Politécnico ali si-

BARREIRO

Trânsito condicionado 
em Santo António 
e na zona dos Fidalguinhos

tuado – que servirá de espaço de es-
tacionamento alternativo gratuito, 
resultante de uma parceria entre a 
Câmara e a União de Freguesias do 
Barreiro e Lavradio –, com as obras a 
prolongarem-se até amanhã.

Alterações à circulação na Rua 
Miguel Bombarda terminam 
esta noite
Entretanto a alteração à circulação de 
trânsito na Rua Miguel Bombarda, no 
centro do Barreiro, que também está 
em vigor desde ontem, termina esta 
tarde, pelas 19h00. Até lá mantêm-se 
alterações na circulação das carreiras 
1, 2, 7, 9, 37 e 71 do Transportes Co-
lectivos do Barreiro (TCB).

Segundo informa a autarquia, no 
sentido com destino ao Barreiro es-
tas carreiras “circulam pela Rua Dr. 
Manuel Pacheco Nobre, em seguida 
viram à direita na Rua do Brasil (Os 
Leças), Rua 28 de Setembro, Rua Dr. 
Manuel de Arriaga, onde efectuam 
viragem à esquerda, contornando a 
nova rotunda, efectuando a paragem 
na Rua Miguel Bombarda onde reto-
mam o seu percurso normal”.

No início de circulação as carreiras 
efectuam o actual percurso alterna-
tivo “até à Avenida de Santa Maria, 
onde viram à direita”, passando pela 
Rua José Augusto Pimenta e Rua Dr. 
Manuel Pacheco Nobre, local onde 
retomam o seu percurso habitual.

Devido às presentes alterações a 
Câmara Municipal alerta para “even-
tuais incumprimentos nos horários 
preconizados, por estas carreiras".

DR

Durante as obras está disponível estacionamento na EST/Barreiro
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Desporto

Alexsandro Ribeiro e Derick Poloni 
foram as novidades no primeiro treino

Apesar de não saber ainda em que 
escalão vai competir em 2020/21, 
o Vitória FC tem em marcha a pre-
paração da nova época. Depois de 
realizados os rastreios à Covid-19 e 
os exames médicos, o plantel sadino 
fez ontem de manhã, no Estádio do 
Bonfim, o primeiro treino às ordens 
do técnico interino Meyong, que já 
teve à sua disposição Alexsandro 
Ribeiro e Derick Poloni, dois refor-
ços oficializados pelo clube até ao 
momento.

Os dois defesas brasileiros contac-
taram na sessão pela primeira vez 
com os 19 atletas que transitam da 
temporada anterior. Já depois de 
terem realizado os respectivos exa-
mes, Alexsandro Ribeiro, ex-Praien-
se, e Derick Poloni, ex-Leixões, es-
tiveram em contacto com os novos 
colegas. Nas primeiras declarações 
como vitorianos, ambos os reforços 
não esconderam a sua satisfação por 
envergar a camisola verde e branca.

Alexsandro Ribeiro, central bra-
sileiro formado no Flamengo, que 
alinhou as últimas duas épocas no 
Praiense, clube onde realizou 20 
jogos e apontou três golos, con-
fessa-se radiante. “É uma sensação 
incrível. Sempre foi o meu objectivo 
chegar a um clube grande e histórico 
como o Vitória. Aceitei a proposta 
porque me foi apresentado um pro-
jeto muito interessante”, explicou.

O jovem de 21 anos, que no seu 
país natal representou no escalão 
de sub-20 o Resende, garantiu es-
tar familiarizado com a exigência dos 
vitorianos. “O Vitória é um clube do 
povo, com uma massa adepta que 
exige o máximo, e isso é muito bom. 
Motivou-me mais ainda”, disse o de-
fesa que se define como “um jogador 
muito aguerrido, sempre com muita 

Ricardo Lopes Pereira

Indefinição sobre o 
futuro não impede 
sadinos de apresentar 
reforços para 2020/21

DEFESAS REVELAM AMBIÇÃO DE TRIUNFAR COM A CAMISOLA DO VITÓRIA FC

VFC

confiança e responsabilidade dentro 
e fora de campo”.

Alexsandro Ribeiro, que afirma 
que serão os adeptos a constatar 
as suas características quando a 
competição arrancar, promete dar 
tudo pelo clube. “Tenho as minhas 
qualidades e quero demonstrá-las 
em campo. Vou dar tudo para po-
der ajudar o Vitória. Vou fazer o meu 
trabalho da melhor forma para po-
der contribuir para a equipa e lutar 
a cada treino e a cada jogo como se 
de uma final se tratasse”, afirmou.

Antes do arranque do trabalho no 

relvado do Bonfim, o lateral-esquer-
do Derick Poloni, ex-Leixões, já se 
tinha pronunciado sobre o desafio 
que abraça agora na carreira. “É um 
sentimento de grande felicidade po-
der representar um clube enorme 
como é o Vitória, mas também de 
gratidão por vestir esta camisola. A 
grandeza e a história do Vitória fo-
ram essenciais para aceitar a propos-
ta. Nem pensei duas vezes! É uma 
honra poder lutar com este símbolo 
ao peito”.

O reforço, de 26 anos, que alinhou 
as últimas três épocas na II Liga ao 

serviço dos leixonenses, confessa-se 
feliz pela oportunidade de represen-
tar o conjunto setubalense. “Estou 
ansioso pela estreia”, admite, dando 
conta das suas principais caracterís-
ticas. “Sou rápido, forte nos cruza-
mentos e tenho um bom remate. 
Luto por todos os lances até ao fim”, 
destacou o lateral que em 2019/20 
fez 28 jogos oficiais pelo conjunto 
de Matosinhos e apontou um golo.

Derick Poloni, que no Brasil re-
presentou o São Paulo, actuou em 
Portugal, país onde chegou em 2013, 
na Académica B, Sourense, Anadia 

e Leixões, deixou uma palavra aos 
adeptos do Vitória. “Prometo lutar 
com muita raça e ambição. Quero ser 
mais um para somar e ajudar a equi-
pa. Tenho a certeza de que juntos 
vamos conseguir dar muitas alegrias 
aos adeptos”, disse em declarações 
à página oficial do clube.

Entretanto, hoje, pelas 10 horas, o 
plantel sadino volta a ser orientado 
por Meyong. Autorizados a juntar-se 
ao grupo de trabalho mais tarde, nos 
próximos dias os médios brasileiros 
Leandrinho e Leandro Vilela deverão 
integrar o grupo de trabalho.

Alexsandro Ribeiro promete dar tudo pelos sadinos e encarar cada treino e cada jogo "como uma final"
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corolário do excelente trabalho 
realizado na época desportiva de 
2019/20 que terminou mais cedo 
que o habitual devido à pandemia 
de covid-19 que surgiu durante 
o mês de Março.  Nascidos na 
capital do distrito são ambos 
filiados no Núcleo de Árbitros 

de Futebol da Cidade de Setúbal 
que aproveitou o facto para dar 
publicamente os parabéns aos 
dois jovens promissores árbitros 
que vão ter a oportunidade de 
dirigirem jogos do Campeonato 
de Portugal e camadas jovens 
nacionais.  

Setubalenses 
André Vasques 
e Tiago Bolegas 
promovidos

André Vasques e Tiago Bolegas, 
os dois primeiros classificados 
da Categoria C3, Grupo A – 
Promoção, da Associação de 
Futebol de Setúbal, foram 
promovidos ao Quadro Nacional 
C4 da Federação Portuguesa 
de Futebol.  Esta promoção é o 

SEIXAL
Ginásio de 
Corroios 
dá primeiro 
passo para a 
implementação 
do futebol 
feminino

“O Ginásio Clube de Corroios está 
focado no fomento do futebol e na 
captação de atletas femininas e atle-
tas masculinos nascidos entre 2006 
e 2015 para a constituição de plantéis 
mistos até ao escalão de iniciados, na 
perspectiva de que este poderá vir a 
ser o primeiro passo para constituição 
de um plantel “feminino” num futuro 
próximo”, disse ao nosso jornal o pre-
sidente da direcção Miguel Godinho.

“Nesta nova fase da pandemia de 
covid 19, mantemos todas as equi-
pas em actividade desde petizes a 
seniores com a coordenação do mis-
ter Nuno Casimiro, que é também o 
técnico principal da equipa sénior”, 
acrescentou.

Apesar de ser uma colectividade 
de âmbito desportivo o Ginásio Clube 
de Corroios tem prestado também 
auxílio na vertente social aos mais 
necessitados, como refere Miguel 
Godinho. 

“Embora ninguém estivesse prepa-
rado para esta situação de pandemia 
temos correspondido socialmente e 
positivamente a uma grande e frágil 
franja da população mais carenciada, 
com refeições e banhos de higieni-
zação”.

Em relação à actividade desportiva 
o presidente do clube adiantou que 
“continuamos a aguardar orientações 
por parte da Associação Futebol de 
Setúbal, IDPJ ou DGS para garantir 
que os treinos e campeonatos pos-
sam decorrer de forma exemplar, 
higiénica e segura”.

Por fim, sobre as obras do com-
plexo desportivo que estão a ser 
aguardadas com grande expectativa, 
esclareceu que “a escritura pública já 
foi concluída, estando agora a decor-
rer as últimas correcções ao projec-
to por parte dos técnicos da área de 
arquitectura da Supera e da Câmara 
Municipal do Seixal”.

José Pina

Sonho XXI vai ter futebol 
sénior já esta época
Equipa vai disputar a 2.ª 
Divisão da AF Setúbal. 
Mistura a experiência 
dos mais velhos com a 
irreverência dos mais 
novos

DR

José Pina

Luís Ricardo Salgueiro, que 
na época anterior orientou o 
Quintajense, será o treinador da 
equipa sadina que esta época se vai 
estrear no Campeonato Distrital de 
Seniores da 2.ª Divisão.
O técnico, que gosta de desafios, 
considera ser este um projecto 
que se encaixa perfeitamente no 
seu perfil e mostra-se confiante 
em relação ao futuro porque vai 
ter com toda a certeza uma equipa 
com ideia para poder proporcionar 
bons espectáculos de futebol. 
Luís Ricardo Salgueiro em 
entrevista a O SETUBALENSE 
revelou todos os pormenores sobre 
o projecto do Sonho XXI que até 
aqui se vinha dedicando apenas à 
prática do futebol de formação.
Vai ser o líder de um novo 
projecto no Sonho XXI. Pode-
nos falar um pouco sobre aquilo 
que vai ser a sua missão? 
A minha missão vai passar por 
criar uma equipa de raiz, dar-lhe 
condições para que algumas portas 
possam se abrir em patamares 
mais altos mas para isso existem 
pontos dos quais não iremos 
abdicar, refiro me a compromisso, 
entrega, espírito grupo e ambição. 
Vamos ter uma equipa onde iremos 
misturar a experiência dos mais 
velhos com a irreverência dos mais 
novos, e onde as portas estarão 
sempre abertas aos juniores.
Começar um projecto de raiz é 
sempre motivador, é o que se 
passa consigo? 
De facto gosto de desafios, e este 

projecto encaixa-se perfeitamente 
naquilo em que me revejo no 
futebol. Como sabe enquanto 
escola futebol do Sporting Clube de 
Portugal temos ideias, conceitos, 
metodologia que aplicamos na 
formação e que nos seniores não 
será diferente. Vamos ter uma ideia 
de jogo, vamos querer proporcionar 
bons espectáculos e vamos com 
certeza atingir nossos objectivos. 
Gosto deste tipo de desafios.
Sendo o Sonho XXI um clube de 
formação a criação desta equipa 
é para dar continuidade a essa 
formação ou vai mais para além 
disso? 
Como referi anteriormente as 
portas dos seniores vão estar 
sempre abertas para potenciar 
jogadores da formação. No 
entanto, sendo este o ano zero, 
tivemos que ter alguns cuidados 
com a construção do plantel, mas 
volto a referir a ideia é a breve 
trecho ter vários atletas formados 
no clube a representar os seniores.
Em termos de plantel, como vai 
ser constituído? 

ENTREVISTA LUÍS RICARDO SALGUEIRO, TREINADOR

O plantel será como referi 
anteriormente, um misto de 
maturidade e irreverência. Temos 
as metas e os objectivos bem 
definidos e o plantel que foi sendo 
construído dá-me inteira confiança. 
Temos também a ambição de 
recuperar alguns talentos que 
estavam por ai perdidos e estou 
certo que estando bem fisicamente 
serão mais-valias para o grupo.
Está preparado para o arranque? 
Sinto-me preparado e confiante. 
O covid veio complicar o arranque 
dos treinos mas tenho estado 
a fazer trabalho invisível. Não 
arrancamos com os treinos sem a 
devida autorização da AF Setúbal 
e da DGS, foi uma opção tomada 
pelo clube e com a qual estou 
totalmente de acordo. Estamos 
todos com fome de bola mas antes 
de tudo temos que olhar para a 
saúde e para o bem-estar de todos. 
Não podia deixar passar em claro 
todo o apoio que tenho tido da 
estrutura do Sonho XXI e referir 
a importância do Toni pela sua 
experiência enquanto profissional 

da bola, a mais-valia de termos um 
empresário de jogadores (Zito) 
neste projecto que permite a 
abertura de portas aos atletas, e 
uma palavra de agradecimento ao 
Ricardo Pereira por se ter lembrado 
de mim e ter colocado o meu nome 
em cima da mesa. 

Clube já apresentou 20 jogadores
Até ao momento, o Sonho XXI já 
apresentou 20 jogadores, seis dos 
quais oriundos do Quintajense, 
que suspendeu o futebol sénior: 
o guarda-redes Diogo Forreta, os 
defesas Kevin Nunes, João Sousa, 
Bruno Oliveira e os médios Áureo 
Lima e Gonçalo Grenho. E, ainda,
Diogo Ventura, José Charrão 
e Miguel Garret (ex-Comércio 
Indústria); Ricardo Ascenso e 
Rui Leite (ex-Vitória FC); Filipe 
Cardoso (ex-Alcacerense); Vasil 
(ex-Lagameças); Zé Martins e 
Mendi Furtado (ex-Águas de 
Moura); Carlos Santos e Miro (ex-
FC Setúbal); Papito (ex-Amarelos), 
João Bombaça (ex-Jardiense) e 
Ricardo Lopes (ex-Mafra). 



04:12 ~ 3.2 m ~ Preia-mar
10:11 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar 
16:30 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
22:43 ~ 0.6 m ~ Baixa-marSE
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DA03:41 ~ 3.2 m ~ Preia-mar

09:40 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar 
15:57 ~ 3.4 m ~ Preia-mar
22:13 ~ 0.6 m ~ Baixa-mar

03:41 ~ 3.2 m ~ Preia-mar
09:41 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar 
15:59 ~ 3.4 m ~ Preia-mar
22:15 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar

04:29 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
09:56 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar 
16:45 ~ 3.8 m ~ Preia-mar
22:25 ~ 0.6 m ~ Baixa-mar
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