EMER G E N CI A F U N E R A R I A - 8 00 21 7 21 7

Barreiro investe nove milhões
para relançar economia local
“Estamos empenhados em transformar o concelho na margem certa do Tejo para se viver", diz Rui Braga p4
ALEX GASPAR

Músico Tito Paris abre
Celebrações Bocagianas p3

O SEU DIÁRIO DA REGIÃO
QUARTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2020
PREÇO 0,60€ | N.º 451 | ANO III | 5.ª SÉRIE

DIRECTOR FRANCISCO ALVES RITO

Quinta do Conde festeja aniversário com
novo Miradouro do Cabeço do Melão
Equipamento de lazer é inaugurado no próximo domingo p8
SETÚBAL
Praça do Brasil
com circulação
condicionada
p3

OBRA
Pavilhão do GD
de Sesimbra já
tem piso novo
p7

PALMELA
Empresário tenta travar
Festa do Avante! com
providência cautelar
p12
PUBLICIDADE

2 O SETUBALENSE 26 de Agosto de 2020

Abertura

AMBIENTALISTAS ESTRANHAM DEPÓSITO NO VALE DA ROSA

Resíduos podem não ser da
Metalimex mas estão lá perto
DR

Rui Berkemeier, da
Associação ZERO, diz
que o mais importante é
saber se os detritos são
perigosos

Caso Metalimex custou milhões

Mário Rui Sobral
A garantia dada por Teresa Almeida,
presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região
de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT),
de que os resíduos no Vale da Rosa,
em Setúbal, não são da antiga Metalimex, não surpreende a Associação
ZERO, entidade que denunciou a
existência do depósito ilegal. Mas
certezas “só com os resultados das
análises” feitas aos detritos, diz Rui
Berkemeier, da associação ambientalista, apesar de estranhar algumas
'coincidências'.
“Surpreendente é ter sido possível,
depois do escândalo da Metalimex,
aparecer uma quantidade tão grande
de resíduos [cerca de 30 mil tonela-

feita também são duas questões decisivas”, considera. E, a concluir, atira: “A CCDR-LVT admitiu que aquele
depósito é ilegal. Logo, valeu a pena
denunciar o caso.”

Depósito ilegal está no Vale da Rosa "desde pelo menos 2003"

das] perto das antigas instalações
dessa antiga empresa, numa situação semelhante”, afirma o responsável. E sublinha: “Os resíduos estão
depositados ao lado do Complexo
Municipal de Atletismo desde, pelo
menos, 2003. E há imagens de que
foram ligeiramente movimentados
de local no mesmo terreno.”
A ZERO fez uma avaliação aos resíduos que enviou em 16 de Junho
ao Ministério do Ambiente. “Há mais
de dois meses, mas até ao momento

ainda não tivemos qualquer resposta
oficial, sobretudo a dizer se os resíduos são ou não perigosos”, lamenta.
Berkemeier lembra, porém, que
existem outras questões importantes a merecer resposta.
“Estamos a falar de uma quantidade enorme de resíduos e é fundamental esclarecer qual a sua origem
e composição, bem como saber que
medidas irá o Ministério do Ambiente tomar. Saber quem irá pagar a remoção dos resíduos e como esta será

Quando a ZERO revelou a existência daquele depósito de materiais
considerou estar perante escórias
de alumínio que a antiga Metalimex
importou da Suíça entre 1987 e início da década de 1990 para o Vale da
Rosa. A empresa tinha o objectivo de
produzir lingotes de alumínio a partir
dos resíduos.
Mas isso nunca viria a acontecer já
que a empresa, após batalha jurídica,
acabou por ser intimada a recambiar
os materiais perigosos. Seriam, contudo, os governos português e suíço
que, depois de um acordo, assegurariam em várias fases o transporte das
dezenas de milhares de toneladas das
escórias para uma fábrica localizada
em Lunen, na Alemanha, numa operação com um valor de nove milhões
de euros. O último carregamento foi
realizado em Dezembro de 1998.

SETÚBAL PROMOVE GASTRONOMIA E TURISMO

Semana do Carapau a acabar e a da Ostra está aí à porta
Humberto Lameiras
A Semana do Carapau, promovida pela Câmara de Setúbal, está a decorrer
até ao próximo domingo e envolve
mais de 40 restaurantes do concelho. Trata-se de uma iniciativa para
promover a gastronomia local, assim
como o turismo.
O evento, que conta com o apoio
da Docapesca, tem agendado para o
último dia 30 de Agosto, às 18h00,
na Casa da Baía, uma degustação
comentada conduzida pela chef Patrícia Borges, especialista em pescado e docente na Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar.
A actividade é de participação gra-

tuita, mediante inscrição prévia, até
quinta-feira, a qual deve ser feita pelo
endereço electrónico gape@mun-setubal.pt.

Ostras vêm já a seguir

Terminada a Semana do Carapau, são
as ostras que vão estar nas ementas de cerca de 30 restaurantes do
concelho de Setúbal, entre 4 e 13
de Setembro, sendo este mais um
evento enquadrado na estratégia de
promoção gastronómica e turística
desenvolvida pela Câmara Municipal.
Assim, e durante dez dias, os restaurantes aderentes à iniciativa, vão
apresentar várias receitas, umas tradicionais, outras inovadoras, todas
elas produzidas com ostras do Sado.

Organizado pela autarquia e pela
Exporsado, com o apoio da Docapesca e da Makro, a Semana da Ostra inclui no último dia, às 18h00,
no Mercado do Livramento, uma
degustação comentada conduzida
pelo produtor de ostras Exporsado.
Mais uma vez a actividade é de
participação gratuita, mediante inscrição prévia, até 10 de Setembro,
a qual deve ser feita pelo endereço
electrónico gape@mun-setubal.pt.
A Semana da Ostra integra um
calendário de eventos gastronómicos dinamizado pela autarquia no
âmbito da marca Setúbal Terra de
Peixe com “o objectivo de divulgar
sabores e tradições da cozinha setubalense e, em simultâneo, estimu-

lar a restauração local e promover o
concelho enquanto destino turístico
de excelência”, refere em comunicado.
A lista dos espaços de restauração
aderentes inclui 490 Taberna STB, A
Casa do Peixe, A Vela Branca, Adega dos Garrafões, Calha Bem, Copa
d’Ouro, Ferribote, Flórida, Martroia,
Novo Capote, O Batareo, O Tavira e
Oficina do Peixe.
Ostradamus, Ostras sobre Rodas,
Peixe no Largo, Pérola da Mourisca,
Pestisqueira o Manuel, Sab’Amar,
Sem Horas, Solar do Marquês, Taberna de Azeitão, Taberna do Largo,
Tasca do Xico da Cana e Tasca Kefish
completam a lista de restaurantes
participantes.

SETÚBAL

Site de
ambiente já
tem mapa
interactivo
de jardins
A partir de agora é mais fácil encontrar informação sobre os espaços
verdes e de lazer mais emblemáticos
do concelho setubalense. Desde a
passada sexta-feira, passou a estar
disponível no site 'Setúbal em Bom
Ambiente' “um mapa interactivo
que permite identificar os parques
e jardins do concelho e os serviços
que oferecem”, anunciou a Câmara
Municipal, que desenvolveu o portal
“numa resposta à crise climática”.
O mapa encontra-se na secção 'Viver' do site e pode ser visualizado em
computador e smartphone. A nova
ferramenta interactiva – que pode
ser acedida directamente em https://
www.setubalambiente.pt/tema/viver/espacos-verdes-e-arvores/parques-e-jardins/ – apresenta, para já,
“15 jardins e parques de referência”.
“Dos jardins da Música, do Quebedo e
de Palhais e parques de Vanicelos, da
Algodeia, do Bonfim e da Bela Vista,
em Setúbal, aos parques da Bacalhôa
e do Morango, em Azeitão, há informação sobre os principais espaços
verdes do concelho, destacando-se
os serviços que dispõem e algumas
curiosidades dos locais”, realça a autarquia.
Estes, sublinha a edilidade, são espaços “importantes no combate às
alterações climáticas e ao efeito 'ilhas
de calor urbano', gerado pelo desaparecimento de zonas verdes a favor do
aumento do betão e do asfalto”.
De resto, o site 'Setúbal em Bom
Ambiente' – que foi financiado no
âmbito de uma candidatura ao Programa Operacional Sustentabilidade
e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) – mostra “todos os projectos
que estão a ser desenvolvidos pelo
município no combate às alterações
climáticas”. A plataforma apresenta
“iniciativas, conteúdos e projectos
em curso em Setúbal na área do ambiente, da sustentabilidade e do bem-estar animal”, além de “um espaço
de aprendizagem totalmente dedicado a crianças”, vinca a autarquia, a
concluir. M.R.S.
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Trânsito
condicionado
na EN 379-1 na
Arrábida

Trabalhos de pintura num
dos túneis da antiga Estrada
Nacional 379-1, na Serra da
Arrábida, Setúbal, motivam o
condicionamento ao trânsito
automóvel por um período
previsível de 15 dias.

A pintura do terceiro túnel no
sentido Praia da Figueirinha
para o Portinho da Arrábida,
na estrada de acesso às praias,
obriga à supressão de uma via de
circulação, no sentido poente nascente, no troço que abrange

este mesmo túnel.
Dá a saber a autarquia
setubalense que “durante
os trabalhos, a circulação
automóvel processa-se de forma
condicionada a uma via, de
forma alternada”.

DIA DA CIDADE DE SETÚBAL

Comemorações Bocagianas recebem
Tito Paris no Fórum Luísa Todi
DR

Setúbal comemora a 15
de Setembro o feriado
municipal com uma
panóplia de actividades
culturais e entrega de
medalhas
Humberto Lameiras
Setúbal assinala o feriado municipal
a 15 de Setembro e, este ano, é o músico cabo-verdiano Tito Paris que, no
Fórum Luísa Todi, abre o programa
comemorativo integrado nas celebrações Bocagianas, com um concerto
às 21h30, de entrada gratuita; isto
na véspera.
No ano em que se comemora os
255 anos do nascimento do poeta
Manuel Maria Barbosa du Bocage,
o programa que integra diversos
eventos culturais, desportivos e de
lazer, começa logo a 5 de Setembro
e estende-se até 20 de Setembro.
Mas o ponto alto é a 15 de Setembro, Dia da Cidade, que começa
com os hastear da bandeira no edifício dos Paços do Concelho, pelas
09h00. Segue-se a interpretação
do Hino Nacional por Marco Santos
e pelo Coro Afina Setúbal, do município, e cerimónia de homenagem a
Bocage, com a habitual deposição
de flores na estátua erguida na Praça
de Bocage em sua honra. Há ainda
leitura de poemas pela Associação

O artista ccbo-verdiano Tito Paris sobe ao palco na véspera do Dia da Cidade

Cultural TOMA – Teatro Oficina Multi
Artes.
O programa prossegue a partir
das 10h00, com uma sessão solene,
no Auditório José Afonso, que inclui

homenagem aos trabalhadores municipais aposentados e entrega de medalhas honoríficas a uma centena de
personalidades e entidades.
Outro dos momentos marcantes

do feriado municipal é a inauguração
da obra de reabilitação na Estrada Nacional 10, com um mural artístico de
Smile1art, às 15h00, e do novo Centro
Municipal de Natação de Águas Abertas, instalado no Parque Urbano de
Albarquel, às 15h30.
Logo a seguir, às 17h30 e 18h30,
são inaugurados dois novos espaços
na cidade, o Posto de Turismo, Centro Interpretativo da Gastronomia e
Vinhos de Setúbal, Loja de Produtos
Regionais e Cafetaria com terraço, na
antiga sede do Clube Militar de Oficiais de Setúbal e a Sala do Município,
nos Paços do Concelho.
Nas comemorações do 15 de Setembro, a Casa Bocage, edifício onde
se atribui o local de nascimento do
poeta setubalense em 1765, está de
portas abertas das 15h00 às 19h00
para visitas guiadas.
O Dia de Bocage e da Cidade reserva ainda a Mostra de Saberes e Sabores de Setúbal, no passeio junto da
entrada da Casa da Baía, entre os dias
12 e 15, das 09h00 às 20h00, com
produtos regionais e artesanato com
trabalho ao vivo de artes e ofícios.
Além do dia 15, as comemorações
dos 255 anos do nascimento do poeta
“Elmano Sadino”, com mais de duas
dezenas de actividades, com poesia,
música, tertúlias e apontamentos cénicos, incluem muitas outras iniciativas ao longo do mês de Setembro,
entre elas, dia 20, último dia do programa, as Comemorações Bocagianas
2020 acompanham o centenário do
nascimento de Amália Rodrigues.

OBRAS DA ESTAÇÃO INTERMODAL

Alteração de circulação pedonal e automóvel na Praça do Brasil
O aumento do estaleiro da obra de
construção de uma estação intermodal de transporte ferroviário e rodoviário em Setúbal, na Praça do Brasil,
motiva, a partir de hoje, alterações
na circulação pedonal e automóvel
na zona.
A intervenção, necessária ao desenvolvimento dos trabalhos de
instalação do Terminal Interface de
Setúbal, origina o encerramento de

toda a zona defronte da estação de
comboios, utilizada normalmente como praça de táxis e local de tomada
e largada de passageiros.
Nesta área passam a poder circular apenas transeuntes para acesso
à estação e viaturas de socorro e
emergência.
A tomada e largada de passageiros
particulares passa a ser feita na Avenida dos Ciprestes, imediatamente

após a passadeira semaforizada situada a norte, no troço de saída da estação, em local devidamente sinalizado
pelos serviços de trânsito da Câmara
de Setúbal.
Quanto à praça de táxis, fica na paragem de autocarros situada entre a
estação e a Praça do Brasil.
A empreitada do Terminal Interface de Setúbal, um investimento
superior a 4,5 milhões de euros e

que conta com apoio comunitário,
foi consignada a 3 de Dezembro e
deve estar concluída no início de
2021.
O terminal rodoviário a integrar
o futuro interface de Setúbal terá
uma área de quase 3 500 metros
quadrados, com capacidade para 14
autocarros, assim como um parque
de estacionamento subterrâneo, com
lotação de 117 lugares.

BREVES
FERNÃO FERRO

GNR detém
grupo em fuga
após furto
Cinco homens, com idades
entre os 18 e os 21 anos, foram
detidos em flagrante, na
segunda-feira, 24, por furto
a uma residência em Fernão
Ferro. Foram apanhados pela
GNR local, quando seguiam
em fuga numa viatura. Os
militares recuperaram “uma
televisão LCD, dois aviões
de aeromodelismo, uma
consola de jogos e um taco de
baseball”, na posse do grupo.
Os detidos saíram do tribunal
com termo de identidade e
residência.

QUINTA DO ANJO

Obra no
infantário de
Olhos de Água
quase pronta

A obra de requalificação da
cobertura do Jardim-de-Infância de Olhos de Água,
Quinta do Anjo, deverá estar
pronta no arranque do novo
ano lectivo. A intervenção,
orçada em 8.504 euros (+IVA),
foi decidida “na sequência
de patologias detectadas no
telhado e vigas de suporte”,
revelou a Câmara Municipal de
Palmela. O equipamento será
ainda alvo de outras obras de
conservação.
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Barreiro

DURANTE OS PRÓXIMOS MESES

Município investe nove milhões
para dinamizar território
Câmara do Barreiro
aposta em quatro eixos
fundamentais para
recuperação económica
do concelho
Luís Geirinhas
Para contrariar os efeitos da crise
pandémica a Câmara do Barreiro
anunciou que vai continuar a apostar no investimento público com um
conjunto de projectos avaliados em
cerca de nove milhões de euros, que
têm por meta dinamizar aquele território. “Este investimento insere-se na
nossa estratégia de aposta em quatro
eixos essenciais”, explica Rui Braga,
vereador do Planeamento e Urbanismo, que acrescenta que o futuro deve
passar pela “mobilidade, qualidade
de vida, responsabilidade ambiental e oportunidades de investimento
privado”.

“Estamos empenhados em transformar o Barreiro na margem certa
do rio Tejo para se viver, investir e
trabalhar”, afirma o responsável. Os
projectos em causa incluem, no âmbito da mobilidade e acessibilidade,
a requalificação da zona envolvente
aos edifícios do antigo dormitório da
CP e Armazém de Víveres, na zona
situada junto ao Barreiro A.
O autarca barreirense assegura
que a obra “deverá começar ainda
este ano, com a renovação da rede
de abastecimento de águas e saneamento”, que à semelhança do que
O SETUBALENSE havia noticiado,
prevê “a criação de um novo centro urbano de cidade”, reforçando
a mobilidade pedonal e suprindo
barreiras arquitectónicas, para facilitar “a circulação aos transeuntes”,
num investimento de 699 mil euros,
em resultado de uma candidatura
apresentada para a promoção da
acessibilidade inclusiva.
De acordo com um comunicado
daquela câmara, com “final previsto

Equipamento 5.ª Esquadra
da PSP avança em Dezembro
No âmbito dos projectos
previstos está a construção
da 5ª Esquadra da Polícia de
Segurança Pública, situada no
centro histórico do Barreiro
e cuja construção arranca
em Dezembro. “Já foram
ultrapassados os impasses
legais com o empreiteiro,
que obrigaram o município a
negociar, em conjunto com o
Ministério da Administração
Interna, uma solução que
melhor servisse o interesse
público”, refere a edilidade, que

lembra que aquele será mais um
investimento de um milhão e
200 mil euros na região.
A remodelação das instalações
dos serviços operacionais
camarários, em Santo André,
onde será acomodado o Serviço
Municipal de Protecção Civil
do Barreiro (750 mil euros) e
a construção, ainda este ano,
do Polidesportivo da União de
Freguesias de Palhais e Coina
(60 mil euros), são outros
dois projectos municipais a
concretizar.

para Janeiro de 2021” está ainda uma
rotunda na intersecção entre a Avenida da Escola dos Fuzileiros Navais,
Rua Capitães de Abril e Rua Humberto Delgado, na União de Freguesias

de Alto do Seixalinho, Santo André
e Verderena. Segundo a edilidade, a
empreitada, orçada em 300 mil euros, tem por objectivo “solucionar um
dos nós mais críticos de volume de
DR

Executivo confirma que "foram ultrapassados os impasses legais com o empreiteiro" e a construção da esquadra da PSP vai avançar no centro histórico

tráfego, numa das principais entradas
do concelho”, numa antiga reivindicação da população.
O município adianta que ainda este
ano, deverão começar “os trabalhos
que vão dar origem a uma nova Avenida da Liberdade, na Verderena,
através da construção de uma rotunda no principal acesso à estação
dos barcos”, tendo por meta “tornar
o tráfego mais fluído, mantendo-se a
continuação da ciclovia já existente e
o alargamento de passeios que privilegiam o uso pedonal”. Com um prazo
de execução de 180 dias, neste caso,
os trabalhos estão orçamentados em
dois milhões e 500 mil euros.
A autarquia recorda ainda que após
a conclusão da empreitada da 1ª fase
da Reabilitação Urbanística da Frente
Ribeirinha, junto à Rua Miguel Pais,
vai arrancar a 2ª fase, que “deverá
estar concluída no final deste ano”.
Do rol de investimentos fazem parte
novos arruamentos rodoviários, bem
como pavimentos pedonais, iluminação pública, entre outras obras.

Obras na Escola n.º 3 arrancam
em Setembro

Ao nível do investimento em desenvolvimento económico e depois do
impasse jurídico, a câmara lembra
que já foi adjudicada a conclusão
das obras na EB1+JI Nº3 do Barreiro,
cujo arranque está previsto para o
próximo mês de Setembro, num investimento de dois milhões e 80 mil
euros, que prevê a ampliação daquele
estabelecimento de ensino, que deverá abrir portas no ano lectivo de
2021/2022.
Entretanto, para o último trimestre deste ano e num investimento
de 700 mil euros, a autarquia conta
avançar com a criação da STARTUP
BARREIRO – uma incubadora de empresas a instalar na antiga fábrica de
refinação de Azeite, situada nos terrenos do Parque Empresarial Baía do
Tejo –, para incentivar “a reabilitação
de património, a criação de emprego
e o apoio ao desenvolvimento económico”.
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Lidl inaugura
nova loja no
centro da cidade

A cerimónia de abertura da nova
loja Lidl, situada nos terrenos
do antigo Campo do Luso, no
centro da cidade do Barreiro,
está marcada para a manhã desta
quinta-feira, dia 27, e vai contar
com a presença do presidente
daquele município, Frederico

Rosa, e do vereador Rui Braga,
responsável pelo departamento
de Planeamento, Gestão Territorial
e Equipamentos da autarquia.
O momento conta ainda com as
presenças de Emanuel Santos,
Director-Geral da Regional Sul do
Lidl Portugal e de João Duarte,

Director de Imóveis da Regional
Sul da mesma marca. Recorde-se
que a construção desta nova loja
contribuiu para a reabilitação
da zona central da cidade, com
a construção do novo Mercado
Municipal 25 de Abril, de uma nova
rotunda e novas zonas verdes.

DESENVOLVIMENTO LOCAL

Frederico Rosa aposta na criação de postos
de trabalho e no fim de áreas urbanas abandonadas
Investidores
internacionais e
requalificação do
espaço público
renovam imagem e
economia do concelho
A recuperação de vazios urbanos com
projectos que “além da requalificação
urbanística permitam criar postos de
trabalho permanentes” é um dos grandes objetivos do executivo da Câmara
do Barreiro até ao final do presente
ano, através do Regulamento Muni-

cipal de Concessão de Incentivos ao
Investimento, segundo o presidente
desta autarquia, Frederico Rosa, confirmou a O SETUBALENSE.
Objectivos presentes na requalificação da área localizada frente ao Hospital Nossa Senhora do Rosário, onde
irá funcionar uma nova superfície de
restauração da cadeia Burger King e
foram criadas novas acessibilidades.
Uma imagem recuperada á qual se
unem também os novos espaços
verdes criados também em vazios
urbanos da Avenida do Bocage
“Assim como a requalificada área
onde se encontrava o antigo campo do
Luso Futebol Clube, onde ficará ago-

ra uma superfície comercial da marca
LIDL e o novo edifício do Mercado 25
Abril”, refere Frederico Rosa.
“Na zona do Luso estamos a falar
de um espaço que esteve estagnado
durante anos, em pleno centro da cidade e que aquando da sua inauguração
[amanhã] a população barreirense ficará com real noção da centralidade que
esta obra representa”. Uma requalificação onde será também notória nova
imagem da Praceta Quinta Pequena,
uma vez que, para além das superfícies comerciais, nesta área foram ainda
requalificadas todas as infraestruturas
públicas, como “a rede de água e saneamento, espaços verdes, instalação de

novo mobiliário urbano, a construção
de uma nova rotunda e consequente
melhoria das acessibilidades e circulação naquela zona da cidade”.
A par das referidas empresas, o
presidente da Câmara do Barreiro
destaca ainda um novo investimento
da empresa Original Spot Design Lda.,
com actividade dedicada à produção
de stands para marcas de cosmética
e que “criará mais de 50 postos de
trabalho permanentes no Barreiro”.
Um projecto levado a votação da última sessão pública de Câmara, tendo
sido aprovado e cujo protocolo entre
a empresa e a autarquia será assinado
na próxima semana.

Rui Braga, vereador responsável
pela área de Planeamento, Gestão
Territorial e Equipamentos esclarece que a empresa “estava também
a equacionar a opção Seixal”, mas
acabou por se decidir pelo Barreiro,
onde se fixará na Quinta das Rebelas,
em Palhais, com um investimento de
2 milhões e 350 mil euros.
No parecer do vereador esta é “mais
uma prova da arma que é o Regulamento Municipal de Concessão de
Incentivos ao Investimento, que posicionou o concelho de uma forma mais
atractiva, sendo este, seguramente,
um dos factores favoráveis para a escolha da empresa”. A.M.V.
PUBLICIDADE
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Barreiro
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO

VERDERENA

Investidos perto de 70 mil euros
em novos equipamentos
DR

Novo sistema evita
aglomeração de utentes
para colheita de análises
Luís Geirinhas
A Unidade de Técnicas Endoscópicas
(UTE) do Centro Hospitalar Barreiro
Montijo (CHBM) dispõe desde este
mês de um conjunto de novos equipamentos, na sequência do Programa
Operacional Lisboa 2020, para “beneficiar os utentes” da Unidade de
Gastroenterologia, num investimento
global de cerca de 70 mil euros.
Segundo a instituição, neste âmbito, foram adquiridos um videocolonoscópio, um videogastroscópio,
para além de três monitores de visualização de imagem endoscópica,
para um espaço onde “a realização
de exames complementares de diagnóstico e terapêutica assume um papel fundamental”, com o primeiro a
permitir realizar um “exame crucial
para o diagnóstico do cancro do colon
e recto” e, o segundo, a possibilitar
detectar o cancro do estômago, entre
outras patologias do trato digestivo.
O Centro Hospitalar adianta que os
equipamentos foram adquiridos no
âmbito da candidatura ‘Modernizar
para Melhor Cuidar II’, que em Janeiro
do ano passado “autorizou a compra
de um novo acelerador linear para o
Serviço de Radioterapia”, que permitirá uma poupança de 450 mil euros.
Na mesma altura, foi também autorizada a compra de duas dezenas de

Novos equipamentos foram adquiridos no âmbito do programa Lisboa 2020

equipamentos para outros serviços.
O programa operacional Lisboa
2020 da União Europeia, recorde-se,
tem por objectivo “melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos
utentes, bem como as condições de
trabalho dos profissionais de saúde”.

Novo sistema em vigor no
Serviço de Patologia Clínica

Entretanto, no âmbito da pandemia e
para melhorar os serviços prestados
aos utentes, o CHBM anunciou que

desde o último dia 20 implementou
um novo sistema de gestão de atendimento no Serviço de Patologia Clínica, com um quiosque que permitirá
“identificar o doente directamente
no ecrã do equipamento”, nomeadamente, através do Cartão de Cidadão,
para além da integração dos seus dados com o sistema de agendamento
das análises, garantindo desta forma
“a emissão da senha apenas 30 minutos antes da hora marcada para a
colheita”.

Deste modo, o hospital pretende
“garantir que não existe aglomeração de utentes à espera, fora do
intervalo de agendamento estabelecido”, entre outros objectivos,
cumprindo desde logo as regras de
distanciamento social impostas pela crise pandémica. De acordo com
dados divulgados pelo CHBM, em
2019, o Serviço de Patologia Clínica
realizou mais de 1,7 milhões de análises e cerca de 800 mil no primeiro
semestre de 2020.

NOVA TEMPORADA

Auditório Municipal Augusto Cabrita reabre em Setembro
Luís Geirinhas
Depois da Biblioteca do Barreiro e do
Espaço Memória – situado no interior
do Parque Empresarial da Baía do Tejo
–, e do Convento da Madre de Deus
da Verderena terem reaberto portas,
após o período de encerramento causado pela pandemia, Sara Ferreira, vereadora que tutela a divisão da Cultura
na Câmara do Barreiro, informou que

o Auditório Municipal Augusto Cabrita
(AMAC) reabre a 1 de Setembro.
Entretanto, já se encontram à venda na Ticketline os bilhetes do início
da nova temporada daquele auditório, com o primeiro espectáculo pós-pandemia agendado para dia 26 de
Setembro, pelas 21h30.
Trata-se do monólogo “Todas as
Coisas Maravilhosas”, escrito pelo
britânico Duncan Macmillian. Com
interpretação de Ivo Canelas, o es-

pectáculo de ‘storytelling’ vai contar
com a participação do público.
Com um ambiente intimista, já que
que os lugares sentados estão espalhados à volta do actor, este evento
foi classificado como “seguro, com
as distâncias adequadas entre cada
espectador”, sendo o uso de máscara
obrigatório.
Na noite anterior, pelas 22h00,
o auditório da Biblioteca Municipal
recebe o concerto do trio INDRA,

composto pelos músicos barreirenses Jorge Moniz e João Custódio,
para além de Luís Barrigas, que tem
dedicado os últimos anos a leccionar
na Escola de Jazz do Barreiro.
Sara Ferreira acrescentou ainda
que no âmbito da pandemia foram
apoiados mais de uma centena de
artistas locais de diversas áreas. Um
apoio que até à data totaliza 45 mil
euros, mas até ao final de Agosto o
valor deverá ultrapassar os 50 mil.

Restauração
pretende
animar e fazer
“brilhar” nova
zona do POLIS
O vereador das Obras e Planeamento da Câmara do Barreiro, Rui Braga,
afirmou na última reunião pública daquele executivo, que os trabalhos que
estão a ter lugar à beira Tejo, na área
do POLIS, são exemplo de “um bom
projecto para o Barreiro, que tem uma
ocupação do território muito equilibrada”.
O vereador defende ainda que
aquele será um sítio do concelho
“onde as pessoas se vão apropriar do
espaço, que tem condições para ser
um bom local de destino”.
Apesar de ainda não ser possível
prever se a afluência àquela região do
território, por parte dos barreirenses,
será a desejada, sobretudo “para sustentar os três quiosques”.
Actualmente, os movimentos para
a concretização do projecto já foram
iniciados no terreno e é possível identificar parte dos acessos ao total de 560
fogos que ali vão nascer, a par das referidas zonas de restauração.
Acopladas aos módulos dos quiosques vão também surgir casas de
banho públicas, com a mesma dimensão, para aqueles que praticam
actividades desportivas, para que
possam manter-se no local “de forma
plena”. As estruturas terão capacidade para serem adaptadas e acolher
espaços de cafetaria, nomeadamente
para refeições rápidas, com a actual
oferta e com o impacto que a zona
terá no Barreiro a demonstrar que
“os quiosques foram estudados do
ponto de vista urbanístico” e que a
curto e médio prazo “vamos dar uma
resposta suficiente para a demanda
que surgir”.
De acordo com o autarca, nos futuros espaços será possível “sentar 60
pessoas”, estando igualmente prevista
a criação de um parque de merendas,
um parque canino e uma área para desenvolver acções geriátricas.
Rui Braga sublinha que “a execução
da obra não previa as ligações da água
e electricidade, mas isso já está a ser
acautelado com o empreiteiro responsável pelos trabalhos e, em sede de
trabalhos a mais, já foram adaptados
os pontos necessários para que o investidor que ganhou o concurso dos
quiosques os possa montar”, revelou.

L.G.
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Comércio e
serviços abertos
até às 22h00

De acordo com as novas normas
decretadas pelas entidades
responsáveis, a Câmara Municipal
de Sesimbra deu luz verde ao
alargamento dos horários para
estabelecimentos de comércio a
retalho e de prestação de serviços.
A autarquia diz que a decisão

teve o parecer favorável das
autoridades de saúde e segurança
e que é tomada para dar resposta
à “necessidade urgente de
reduzir o impacto negativo que as
medidas restritivas têm tido para a
economia local, principalmente no
sector de restauração e bebidas”.

Sesimbra

INTERVENÇÃO CONCLUÍDA

BREVES

Pavilhão do GD de Sesimbra com novo piso

ZAMBUJAL

DR

Final da obra dá uma nova
cara às instalações do
emblema sesimbrense.
Novo piso de madeira
substitui o original,
colocado há 43 anos

Problemas relacionados com
uma avaria numa bomba
reguladora causaram uma
diminuição na pressão da
água na zona do Zambujal,
particularmente nas habitações
próximas das instalações
da ACRUT Zambujalense.
Em comunicado, a Câmara
Municipal de Sesimbra revelou
ter iniciado os trabalhos de
reparação, que devem ficar
hoje concluídos, e agradeceu a
colaboração dos munícipes.

Miguel Nunes Azevedo

O pavilhão do Grupo Desportivo de
Sesimbra já se apresenta com um
novo piso de madeira. A intervenção
demorou algumas semanas e ficou
concluída nos últimos dias, tratando-se de um momento histórico para o
clube sesimbrense.
“A direcção está totalmente satisfeita pela obra efetuada, permitindo
assim, às nossas equipas e a todos os
que praticam desporto nesta infra-estrutura de usufruírem de um excelente e moderno piso para a prática
do hóquei em patins, do voleibol e do
futsal”, afirmou o clube no seu site
oficial, no qual partilhou uma série
de fotografias que documentam todo o processo. Esta obra, a cargo da
empresa AFF, contou com o apoio
financeiro da Câmara Municipal de
Sesimbra e da tutela, através de contratos programa assinados entre as
partes envolvidas.
Este momento ficará marcado na
história do clube por se tratar da primeira substituição do piso. Inaugurado a 22 de Abril de 1977, o Ginásio Se-

COVID-19

Mais oito casos
no concelho

O pavilhão do clube sesimbrense apresenta agora as melhores condições para a prática desportiva

de manteve durante mais de 43 anos
o mesmo piso, pelo qual passaram
milhares de atletas, tendo o mesmo
sido alvo de várias intervenções ao
longo destas quatro décadas. O GD
Sesimbra anunciou ainda a aquisição
de um novo aspirador para a manutenção e limpeza do espaço.

Aniversário sem comemorações

No passado dia 10, o GD Sesimbra festejou o 73.º aniversário mas
optou por não assinalar a data com
as tradicionais comemorações devido aos constrangimentos causados pela pandemia de Covid-19, à
excepção da missa solene na Igreja

Matriz de S. Tiago. Ainda assim, em
comunicado, o emblema sesimbrense deixou uma mensagem de
esperança para o futuro: “Em breve
vamos em conjunto ultrapassar um
dos momentos mais difíceis que
todos, sem excepção, podíamos
imaginar.”

Autoridades preparam visitas a lares do concelho

No âmbito do Plano de Acompanhamento a Estruturas Residenciais
da Península de Setúbal, uma equipa
multidisciplinar composta por elementos da Protecção Civil, da Autoridade de Saúde e do Centro Distrital
de Segurança Social vai visitar lares e
IPSS. Em causa está a verificação da
implementação das medidas preven-

tivas, a identificação de inconformidades e a prestação de apoio técnico.
“As acções dão continuidade ao
trabalho realizado desde o início da
pandemia pela autarquia, que disponibilizou equipamento de protecção
individual a todas as estruturas, criou
Centros de Acolhimento Temporário
para serem usados no caso de necessidade de evacuação de uma destas
unidades e apoiou a testagem dos
funcionários”, afirma a Câmara Mu-

nicipal de Sesimbra em comunicado,
acrescentando que até ao momento
o concelho não registou qualquer infecção por Covid-19 nas estruturas residenciais de rede solidária e privada.
Entretanto, de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério do
Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, os centros de dia continuam
encerrados no concelho. As instalações receberam autorização para
abrir portas no passado dia 15 mas

De acordo com os dados
revelados pela Direcção-Geral da
Saúde, o concelho de Sesimbra
registou oito novos casos de
Covid-19 na última semana, o que
corresponde a um aumento de
7,1%. Desde o início da pandemia
foram detectados no município
113 infecções pelo novo
coronavírus, um dos valores
mais baixos do distrito, apenas
superior ao de Palmela (97) e
Alcochete (46).

TRADIÇÃO

PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE REGRAS

Miguel Nunes Azevedo

Fornecimento
de água
condicionado

o levantamento de restrições não
abrange a Área Metropolitana de
Lisboa, na qual se insere o município
sesimbrense. Este cenário manter-se-á até ao final do mês de Agosto,
sendo posteriormente revisto.
Recorde-se que, em Junho, o Centro de Estudos Raio de Luz mostrou-se
crítico à decisão de manter encerrados
os centros de dia e endereçou às entidades responsáveis uma carta na qual
exigiu a reabertura dos espaços.

Procissão
saiu à rua
nas Pedreiras
A tradicional procissão em
homenagem a Nossa Senhora
d’El Carmen realizou-se, no
passado dia 23, na aldeia de
Pedreiras. A comitiva contou
com menos pessoas e a imagem
da santa percorreu as ruas num
automóvel, em vez de no andor.
Sem o habitual arraial, houve
ainda oportunidade para a
realização da missa ao ar livre.
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Quinta
do Conde

Mobiliário
urbano
enriquece
freguesia

A Quinta do Conde dispõe agora de
novo mobiliário urbano, colocado em
diferentes sítios da vila. De acordo
com a junta de freguesia, e no âmbito
da ampliação do mobiliário urbano,
esta intervenção prevê continuidade
e a colocação de mais equipamentos
em breve.

Nesta fase, foram colocados sete
bancos: dois em frente ao centro de
saúde, três no passeio da Rua Latino
Coelho, que ladeia o estacionamento
do equipamento de saúde
quintacondense, e os outros três no
Cabeço do Melão, junto ao miradouro a
inaugurar este domingo.

COMEMORAÇÕES

Miradouro do Cabeço do Melão inaugurado
neste domingo de aniversário da localidade
A freguesia ganha este
fim de semana um
novo espaço de lazer e
contemplação

Miradouro inaugura este domingo para comemorar as datas marcantes que a freguesia celebra este ano

“Presente na inauguração, em que
iremos descerrar uma placa onde
constam as três datas marcantes,
estará também o autor do projecto,
o arquitecto Paulo Campos, que fará
a sua intervenção e partilhará a sua
experiência”, conta Vítor Antunes a
O SETUBALENSE.
As comemorações seguem em

Outubro, uma vez que a freguesia
quintacondense existe oficialmente desde 9 de Outubro de 1985,
mas este ano com as devidas restrições, face ao período de pandemia
que vivemos. “Pretendemos assinalar a data do aniversário da freguesia a 9 de Outubro, condecorar
algumas individualidades mas não

vamos fazer um grande evento,
já tem acontecido”, refere o presidente da freguesia. “Ainda não
decidimos se realizamos o evento
no nosso salão, ou se vamos para
um espaço mais generoso, mas onde quer que seja estaremos sempre
condicionados pelo limite de pessoas a envolver”.

PREOCUPAÇÃO SOCIAL

Liga dos Amigos encerra apoio domiciliário em Setembro
Inês Antunes Malta
O serviço de apoio domiciliário da Liga dos Amigos da Quinta do Conde
(LAQC) tem data de encerramento
prevista para o próximo mês, tal
como O SETUBALENSE já tinha noticiado. O arranque desta valência,
com capacidade para 40 utentes,
aconteceu em 2018 com a prestação
de serviços especializados aos mais

Conversa com
secretários
da Educação
gera mais
inquietação
Inês Antunes Malta

Inês Antunes Malta (Texto)
Mário Romão (Fotografia)

A Quinta do Conde está a comemorar os seus 25 anos enquanto
vila, 35 de freguesia e 50 de existência enquanto povoado. No final
de 1993, a elevação da Quinta do
Conde à categoria de vila entrou
na agenda política mas só a 30 de
Agosto de 1995 foi publicada a lei
que lhe daria o estatuto de vila,
atingido cinco dias depois, a 4 de
Setembro de 1995.
Volvidos 25 anos, neste 30 de
Agosto, para assinalar as três datas
comemorativas da vida da Quinta
do Conde, será inaugurado o Miradouro do Cabeço do Melão. O
espaço, que nas palavras de Vítor
Antunes, presidente da junta freguesia, será “um símbolo e um sítio
de lazer para os quintacondenses a
partir do qual podem contemplar a
Serra da Arrábida”, recebe, a partir
das 11h00 de domingo, uma cerimónia que contará com a presença
de autarcas, dirigentes locais e do
pároco da freguesia.

ESCOLAS

idosos da freguesia mas sem regime
de comparticipação financeira pelo
Instituto da Segurança Social.
Com prejuízos avultados, e ainda
sem o apoio da Segurança Social, não
tem agora condições para continuar.
Preocupada com a situação, que deixa
13 idosos sem qualquer tipo de apoio, a
junta de freguesia da Quinta do Conde
entregou na passada sexta-feira um
ofício no Centro Distrital de Setúbal
da Segurança Social, endereçado à sua

direcção, no qual manifesta a sua “inquietação face ao previsível encerramento do serviço de apoio domiciliário
da LAQC”.
“Entreguei em mãos um ofício a
pedir à Segurança Social que encontre uma solução. Pode passar pelo
estabelecimento de um acordo de
cooperação com a Liga dos Amigos,
que embora tivesse sido criada essa
expectativa nunca foi concretizado”,
sugere o presidente da freguesia, que

celebrou recentemente um contrato-programa com a instituição quintacondense em defesa desta resposta
social, para depois acrescentar: “Ou
pela ampliação da resposta actual
do Centro Comunitário da Quinta do Conde, que está totalmente
preenchida. Estamos a falar de uma
questão que não pode esperar. Zelamos pela vida das pessoas, com
qualidade digna, e se precisam hoje,
é para hoje”.

A junta de freguesia da Quinta do Conde e os secretários de Estado da Educação, João Costa e Susana Amador,
reuniram para debater “as degradantes condições de acesso à frequência
do ensino secundário na freguesia”.
No encontro, em videoconferência,
Vítor Antunes apontou a necessidade
de construção de uma escola secundária porque “avaliamos em mil jovens
aqueles que diariamente daqui saem
para procurar resposta, a um grau de
ensino que é obrigatório, nos concelhos
limítrofes. Não temos resposta aqui e a
que temos em Sesimbra está esgotada”.
Da mesma opinião não são os responsáveis governamentais, que garantem
existir “no concelho resposta capacitada
para acolher os alunos do ensino secundário da Quinta do Conde”.
A O SETUBALENSE, o presidente
quintacondenses garante que “isso
não é verdade. A Escola Secundária
de Sampaio tem alunos a mais, turmas com o limite máximo de cerca
de 30 alunos, e por isso não tem condições para absorver mais alunos da
Quinta do Conde. Torna-se urgente
encontrar uma solução” e desabafa:
“com esta reunião, relativamente
àquilo que mais nos preocupa, ficámos até ainda mais inquietos”.
O autarca pediu também resposta
para a questão da reabilitação da Escola Michel Giacometti, sobre a qual
“ficou de alguma forma a intenção,
mas mesmo assim dependendo de
um acordo de colaboração com a Câmara Municipal de Sesimbra, para a
realização de obras de reabilitação
ou substituição de alguns pavilhões”.
Para o futuro, Vítor Antunes refere que “terá que ser definido o plano
de acção, em conjunto com as associações de pais” e considera que
“provavelmente teremos de voltar à
rua para lutar pela resolução de um
problema que é grave, afecta muitas
famílias e prejudica também a evolução escolar dos nossos alunos”.
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Não perca, compre já!

15
Euros

# Fique em casa
Tudo o que precisa perto de si...
Apoie o comércio local

D. TERESA
PARAPSICÓLOGA - MÉDIA

Trata de problemas: Espirituais,
Curas, Invejas, Bruxedos, Saúde,
Amor, Justiça

40 Anos de Experiência
em Portugal
Telf: 211 566 838 / 920 194 790 / 914 544 601

O SEU
ESTABELECIMENTO
ESTÁ ABERTO
ANÚNCIE AQUI
21 204 75 99
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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 espirituais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo

E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com

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 sentimentos. 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 relação. 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 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.

500 PALAVRAS
João Reis Ribeiro

Tolentino Mendonça:
Ler Frei Agostinho da Cruz hoje

E

m 3 de Janeiro, o salão nobre
da Câmara Municipal de Setúbal encheu-se para a conferência de José Tolentino Mendonça sobre o arrábido Frei Agostinho
da Cruz, corriam as celebrações do IV
Centenário da Morte e do 480.º Aniversário do Nascimento do frade que
veio das margens do Lima para as do
Sado para uma vida de contemplação,
oração e poesia na Arrábida.
Oportuna e intensa foi a intervenção do cardeal madeirense, arquivista-bibliotecário da Santa Sé e poeta.
Para lembrar a mensagem, a Câmara Municipal de Setúbal promoveu
a edição da conferência sob o título
“A actualidade de Frei Agostinho
da Cruz”, contendo, em adenda, as
intervenções de saudação de Maria
das Dores Meira (Presidente da Câmara) e de Ruy Ventura (comissário
diocesano das comemorações) e a de
encerramento, por D. José Ornelas,
prelado sadino.
A oportunidade da leitura de Tolentino Mendonça resulta da pertinência que os poemas do frade arrábido
mostram para o nosso presente. Quase no início do texto, o desafio é lançado: a intenção “não é a de revisitar
simplesmente um nome insigne do
passado, mas de arriscar um diálogo
que faça ressoar, mesmo que muito
sumariamente, a importante actualidade de Frei Agostinho da Cruz”,
assim se sublinhando a grandeza da
figura sobre quem se fala e a perspectiva do diálogo cultural, tornando essa mesma figura um elemento
importante para se pensar o hoje.
O ponto de aproximação é o da
ideia de “crise”, presente no tempo
de Agostinho por um certo desmoronamento “da visão humanista do
Renascimento”, num mundo “desgovernado, caótico e trágico”, e presente hoje através de marcas como
a “diminuição da confiança nas instituições”, a “falência da ideia vigente
de desenvolvimento e de progresso
como motores do equilíbrio social”
e a “revisão e reinterpretação” dos

Ideia
de “crise”,
presente no
tempo de
Agostinho por
um certo desmoronamento
“da visão
humanista do
Renascimento”,
num mundo
“desgovernado,
caótico e trágico”,
e presente hoje

“pressupostos identitários”. Assim,
criadas estão as condições para uma
reflexão sobre o destino do Homem,
sendo a opção de vida do homenageado entendida como “um laboratório de pensamento acerca do significado último da nossa humanidade”.
Enaltecida é a qualidade que o espaço, a Arrábida, tem para Frei Agostinho - pela intensidade do vivido, ela
é vista como “a expressão mais forte
e radical do franciscanismo na sua
luta pelo culto das origens”, isto é,
ali “estavam, na verdade, a acontecer coisas”, testava-se “um silêncio
que alterava a palavra” e uma “solidão que iluminava de forma nova a
experiência humana”. Por aqui passando, Tolentino Mendonça é crítico
relativamente ao “antropocentrismo
cego” que caracteriza o nosso tempo e enaltece a conjugação que Frei
Agostinho fez entre “um movimento
interno de depuração” e “uma ampliação da capacidade contemplativa”, na
demanda da “voz silenciosa da natureza como exaltação privilegiada da
música de Deus”. O frade arrábido é,
assim, apresentado como o iniciador
de um percurso de conversão, surgindo o homem vocacionado para ser
“cantor do real”, num “horizonte que
é a festa” da vida, nos seus caminhos
de descoberta do saber e de construção de uma “arte da existência”, talvez a essencial mensagem.
Revela-se de esperança a análise
que Tolentino Mendonça faz passar,
com referências cruzadas de textos
bíblicos e de nomes como Afonso
Medina, Anders Retzius, António da
Piedade, Daniel Faria, Erich Fromm,
Françoise Dolto, José Mattoso, Maria
de Lourdes Belchior, Martino Martini,
Nietzche, Papa Francisco, Pedro de
Alcântara, Rodrigo de Deus, Sebastião da Gama, Silva Dias, Sophia ou
Walter Benjamin, todos contribuindo
para a construção de um homem que
se quer mais profundamente humano
e em harmonia com o universo, desafio que, mais do que nunca, temos
à nossa frente.
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FERNANDO
BERNARDINO DA
CONCEIÇÃO DIAS

MARIA LUÍSA DIAS
BRANCO
DA CONCEIÇÃO

JUVENÁLIA
DUARTE PITEIRA
ALONSO

(1946 – 2020)

(1949 – 2020)

(1934 – 2020)

Participação e
Agradecimento

Participação e
Agradecimento

Participação e
Agradecimento

A funerária Armindo lamenta informar o falecimento de Fernando Bernardino da Conceição Dias. A família 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 condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o falecimento de Maria Luísa Dias Branco da Conceição. A família 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 condolências.

Classificados
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€
CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

JESUINO AUGUSTO
CALDEIRA
(1932 – 2020)
Participação e
Agradecimento

A funerária Armindo lamenta informar o falecimento 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, manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o falecimento de Jesuíno Augusto Caldeira. O funeral 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, manifestaram as suas condolências.

Bloco Clínico
LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

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

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
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Empresário de Palmela avança
com providência cautelar
para travar Festa do Avante
DR

Humberto Lameiras
O empresário de Palmela Carlos Valente, dirigente desportivo e candidato autárquico pelo PSD/CDS à Câmara
de Moura em 2013, avançou com uma
providência cautelar para travar a
Festa do Avante!, tendo sido a iniciativa legal entregue na segunda-feira,
no Tribunal do Seixal.
Presidente do Palmelense Futebol
Clube, Carlos Valente - que pediu a
demissão do PSD em 2015 - é representante de uma marca de equipamento audiovisual que fornece discotecas e festivais musicais, decidiu
avançar para tribunal em protesto
contra as restrições impostas pela
lei àqueles sectores de actividade
económica.
O juiz terá de ouvir a organização da
Festa do Avante! e decidir se aceita ou
não a providência cautelar. Se a mesma
for aceite, a festa poderá ser suspensa, ainda que os comunistas tenham a
possibilidade de impugnar uma decisão que não lhes seja favorável.
Entretanto, o PCP reagiu ontem a
esta providência cautelar, considerando que a mesma “é desprovida de
qualquer fundamento, só justificável
pelo que visa de animação artificial da

Forum Barreiro promove
“Regresso às Aulas” acenando
com uma centena de prémios

PCP diz que Festa do Avante está a ser alvo de ataque político

campanha reaccionária contra a Festa
do ‘Avante!’. A invocação de que ‘os
festivais estão proibidos’, ainda que
recorrentemente repetida, é absolutamente falsa, como aliás se pode
constatar com os inúmeros eventos
que se estão a realizar por todo o
país”, lê-se em comunicado.
Acrescentam os comunistas que
a legislação é “absolutamente clara
ao permitir a realização de festivais
quando explicitamente excepciona
da proibição genérica que ‘os espectáculos só podem ter lugar em recinto coberto ou ar livre, com lugar
marcado e no respeito pela lotação

especificamente definida pela Direcção-Geral da Saúde, em função das
regras de distanciamento físico que
sejam adequadas face à evolução da
doença Covid-19’”.
Acrescentam ainda que “a operação para impedir a Festa do Avante! foi
derrotada. Impõe-se agora que cada
um dos que não prescindem do exercício de direitos políticos e liberdades,
faça da sua presença numa festa onde
estão garantidas condições de segurança e tranquilidade, a resposta a essa operação antidemocrática contra a
liberdade, a cultura e os direitos dos
trabalhadores e do povo”.

SANTIAGO DO CACÉM

Baleia em decomposição obriga a fechar
praia da Fonte do Cortiço
A praia da Fonte do Cortiço, em Santiago do Cacém, está interditada a
banhos, desde ontem, devido ao surgimento de uma carcaça de baleia em
avançado estado de decomposição,
segundo a Polícia Marítima.
Em declarações à agência Lusa, o
comandante da Polícia Marítima de
Sines, Rui Filipe, indicou que foi hasteada a bandeira vermelha devido
à detecção do que “aparentam ser
pedaços em decomposição de uma

baleia”, que deram à costa na praia da
Fonte do Cortiço, obrigando “à interdição dos banhos”.
“Deram à costa o que aparentam ser
pedaços em decomposição de uma
baleia, está um cheiro nauseabundo
na praia e entendeu-se que há um
risco para a saúde pública. Por isso,
foi hasteada a bandeira vermelha e
os banhos estão interditados”, disse.
Os serviços da Câmara Municipal de
Santiago do Cacém “vão proceder à

remoção tão rápida quanto possível
daqueles detritos e, em conjunto com
a autoridade de saúde, vamos fazer
uma avaliação para perceber quando é
que se pode voltar a hastear a bandeira verde”, adiantou. A praia está a ser
monitorizada pelos nadadores-salvadores e autoridade marítima, que vai
"patrulhar toda a costa norte, a partir
de Sines, para eventual detecção de
outros detritos que possam estar noutras praias” da região, concluiu.

A iniciativa da
responsabilidade
da superfície
comercial do Barreiro
decorre de 1 a 27 de
Setembro e destinase exclusivamente a
clientes
A acção vai contemplar todos aqueles
que, entre os dias 1 e 26 do próximo
mês de Setembro, façam compras
iguais ou superiores a €12,00 em
qualquer loja do Forum Barreiro. À
espera dos visitantes estão 100 prémios de origem variada, desde computadores e smartphones, a mochilas
ou estojos.
Para garantir justiça na igualdade
de circunstâncias de participação,
este passatempo destina-se apenas
aos clientes do Forum Barreiro sendo,
portanto, interdita a participação por
parte de sócios, administradores e
colaboradores da entidade gestora,
sócios administradores, gerentes e
colaboradores das lojas que constituem o Forum Barreiro e aos colaboradores das empresas de prestação

de serviços à entidade gestora.
Por cada compra efectuada em
qualquer loja do Forum, o lojista oferece um cartão da acção e coloca um
carimbo, por cada compra efectuada.
Cada cartão deverá estar preenchido
com 10 carimbos, que terão que ser,
no mínimo de 6 lojas diferentes.
No dia 27 de Setembro, os clientes
que aderiram à acção, durante o mês
de Setembro e que preencheram o
cartão com 10 carimbos, devem, no
dia 27 de Setembro entre as 11H00
e as 18H00, dirigir-se ao espaço reservado à acção “Regresso às Aulas”,
apresentar o cupão preenchido, juntamente com as 10 facturas relativas
às 10 compras efectuadas e após validação da promotora de que todas as
regras foram respeitadas:
cartão preenchido com 10 carimbos; dos 10 carimbos, será necessário
ter 6 carimbos de lojas diferentes, pelo menos; as compras deverão ter um
valor igual ou superior a 12,00€;os
talões deverão ter a data entre os dias
1 e 26 de Setembro.
O cliente poderá retirar uma caixa
de presente do placard. Por baixo de
cada caixa de presente tem o nome
da oferta atribuída.
A atribuição de presentes será
feita durante o dia 27 de Setembro
entre as 11H00 e as 18H00, limitado
ao stock existente total de 100 unidades. Após entregue este número
de presentes a acção será dada como
finalizada.

Ofertas

Estão ao dispor cem ofertas em placar, a saber: 2 computadores, 10
tablets
5 smartphones, 13 mochilas, 20
vouchers 20 euros lojas Forum Barreiro (para utilizar no período de dia
1 a dia 18 de Outubro), 20 cadernos,
10 estojos e ainda 20 vouchers 10 euros de restauração (para utilizar no
período de dia 1 a dia 18 de Outubro)
Como a oferta é limitada os 100
Presentes no Placard para oferecer
serão entregues aos primeiros 100
cartões/pessoas, que dia 27 de Setembro se dirijam ao espaço “Regresso às Aulas”
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GNR notifica
em Alcácer três
estrangeiros para
saírem de Portugal

Fundos comunitários,
não queimem cartuxos

Três pessoas de
nacionalidade estrangeira
foram notificadas pela
GNR para abandonarem
Portugal no prazo de 20
dias, ao serem detectadas
em situação irregular numa
fiscalização na zona de

rios, mas antes saber incluí-los com as
linhas de apoio mais adequadas. São
exemplificativos os dados do INE de
2015 sobre o pib per capita indicando um valor de 12.519 euros para a
península de Setúbal e 27.382 euros
para a restante AML.
É fundamental criar emprego fora do concelho de Lisboa. E muito
particularmente na península de
Setúbal. O emprego num concelho gera economia local, reduz a

Alcácer do Sal.
Em comunicado, o Comando
Territorial de Setúbal da
GNR explica que a operação
de fiscalização à imigração
ilegal, realizada na segundafeira pelos militares do
posto territorial do Torrão,

utilização de transportes públicos
para outros concelhos e potencia a
qualidade de vida os cidadãos que
trabalham e residem na mesma localidade. Sem a existência desta
orientação a rede de transportes
públicos continuará saturada e os
desequilíbrios do pib per capita
dentro da AML manter-se-ão.
O Estado é o primeiro a dar um mau
exemplo com a concentração de serviços públicos no concelho de Lisboa.

destinou-se a verificar a
situação de permanência
de cidadãos estrangeiros
a residir e a trabalhar em
território nacional.
No total foram fiscalizadas 14
pessoas de nacionalidades
moldava e guineense.

É incompreensível, até os serviços da
região de Lisboa e Vale do Tejo estão
maioritariamente concentrados em
Lisboa.
Está na altura de corrigir assimetrias, é fundamental não “queimar
cartuxos”. Não deixar sem apoio
quem investiu e apoiar quem quer
investir em regiões como a península de Setúbal.
Deputado PSD

OPINIÃO
Nuno Carvalho

O

acesso transversal a fundos comunitários na AML
(Área Metropolitana de
Lisboa) não é um assunto
novo. Contudo, com o embate económico provocado pela COVID-19
tornou-se óbvio que não existe nenhum território que possa dispensar
a alavanca dos fundos comunitários
para recuperar da crise económica
que se instalou globalmente.
O Ministro do Planeamento anunciou que a AML terá “via verde” no
acesso a fundo comunitários. Não
se consegue perceber destas ou de
outras palavras do Ministro Nelson
de Sousa como se irá materializar o
apoio. O peso no financiamento às
empresas da AML, aos investimentos
públicos ou ao setor social ainda não
está quantificado
Estes esclarecimentos apenas poderão ser obtidos quando o Governo
apresentar o plano nacional de recuperação e resiliência.
Pode ser compreensível que o
Ministro do Planeamento ainda não
tenha esta informação para prestar.
Mas consumir o espaço mediático
para informar que a AML terá acesso a fundos comunitários de forma
diferente do passado é redundante.
A devastação económica e social que
os efeitos da COVID-19 provocam exigiria sempre mudanças em mecanismos de investimento público, como
os fundos comunitários. Saber que
existirão mais fundos comunitários na
AML é a parte óbvia de uma resposta
à crise, falta saber como chegarão à
economia.
O governo já deveria ter orientações quanto à forma de aplicação
dos fundos. Uma delas refere-se às

empresas que tinham investimentos em curso no momento em que
Portugal foi atingido pelo surto epidemiológico. São milhares as empresas que investiram sem recorrer
a fundos comunitários. Fizeram-no com capitais próprios ou com
financiamento bancário e se esses
investimentos não forem elegíveis
muito provavelmente perder-se-ão. A informação empresarial que
as empresas prestam às finanças
permite saber quando esses investimentos se iniciaram, qual o capital amortizado e quantos postos de
trabalho estão afetos à investigação
e desenvolvimento. É fundamental
usar essa informação para apoiar
os projetos que mantiveram e criaram valor em Portugal com recursos
próprios, fora do “radar” dos fundos
comunitários, até ao surgimento da
COVID-19
Uma “via verde” para de fundos
comunitários que não alcance quem
tem investimentos em curso pelas
empresas significaria a extinção de
uma grande fatia da capacidade produtiva da AML.
Outra das linhas orientadoras que
está ausente no discurso do governo
é o desequilíbrio entre concelhos da
AML. Existem três realidades distintas: uma que compreende Lisboa,
Oeiras e Cascais. Outra composta
por Sintra, Odivelas, Loures, Mafra,
Amadora e Vila Franca de Xira. E entre os rios Tejo e Sado a península de
Setúbal com os concelhos Barreiro,
Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Alcochete, Almada, Sesimbra e Setúbal.
O reconhecimento de realidades
diferentes não implica excluir concelhos do acesso a fundos comunitá-
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CONVOCADOS PARA AS RESPECTIVAS SELECÇÕES

Geórgia e Haiti chamam sadinos
Makaridze e Duverger
DR

Guardiões fazem parte
do plantel sadino que
cumpre hoje o terceiro
treino no Bonfim
Ricardo Lopes Pereira
Giorgi Makaridze e Josué Duverger,
guarda-redes que integram o plantel
do Vitória FC, entram na nova temporada a merecer a confiança dos
selecionadores da Geórgia e Haiti,
respectivamente. Ambos têm tido
presenças assíduas nas convocatórias dos seus países, que, depois
do interregno nos compromissos
de selecções devido à pandemia da
Covid-19, continuam a demonstrar
confiança nas suas qualidades.
No caso de Makaridze, de 30 anos,
jogador que chegou a Setúbal em
Janeiro de 2018/19, vai participar no
duplo compromisso que a Geórgia vai
ter pela frente a contar para a Liga
das Nações. O primeiro desses encontros será a 5 de Setembro diante
da Estónia e no segundo (dia 8) terá a
Macedónia como oponente. Refira-se
que na temporada anterior, o guarda-redes foi eleito por O SETUBALENSE
como o melhor jogador vitoriano de
2019/20.
Já Duverger, jovem de 20 anos de
idade que tem dupla nacionalidade
(haitiana e canadiana), vai mais uma
vez marcar presença na selecção
principal do país das Caraíbas. O
guardião, que chegou ao clube em
2018/19, deu nas vistas na época passada na Liga Revelação, prova onde
realizou 17 partidas. Ao serviço do
Haiti Duverger vai marcar presença
num estágio de preparação para os
encontros agendados para o mês de
Outubro.
Reconhecendo a importância das
chamadas, o Vitória “deseja a melhor sorte aos dois jogadores na representação dos respetivos países”,
escreveu o clube na sua página oficial.
Quem também fez questão de assinalar o momento, não escondendo
orgulho pelas convocatórias, foi Die-

Makaridze e Duverger treinam no Bonfim antes de rumarem aos países de origem para representar as suas selecções

go Silva, treinador de guarda-redes
de Makaridze e Duverger. “Trabalho
sério, com muito profissionalismo e
lealdade, leva a resultados incríveis.
Parabéns”, escreveu o técnico nas
redes socias Instagram e Facebook.
No treino de ontem, o segundo
desde o regresso ao trabalho na segunda-feira, a principal novidade na
sessão foi a inclusão do médio Leandrinho. Recorde-se que o brasileiro,
de 26 anos, que na época transacta
contabilizou 18 partidas oficiais com
a camisola do conjunto setubalense,
tinha sido autorizado pelos responsáveis do clube a juntar-se ao plantel
mais tarde. Para breve está também
a chegada do compatriota Leandro
Vilela.

Jovem quinteto tenta convencer
No grupo de trabalho que está a tra-

balhar às ordens de Meyong, técnico
interino que orienta o Vitória por estes dias, há cinco jovens atletas que
estão, seguramente, a viver a experiência de integrar o plantel principal
de forma especial. Falamos do defesa
Marcos Raposo (20 anos), do médio
João Tomaz (21) e dos avançados
Amâncio (22), Kamo Kamo (21) e Hugo Neves (17), atletas que deram em
2019/20 nas vistas na Liga Revelação.
Apesar da tenra idade e da inexperiência de todos eles, quando comparados, por exemplo, com colegas
experientes como são Makaridze,
Sílvio, João Meira, Semedo e Zequinha, os jovens sub-23 não se deixam
intimidar e prometem tudo fazer
para provar nas próximas semanas
que merecem ter a oportunidade de
garantir um lugar na equipa principal
na nova temporada.

Disso mesmo dá conta o defesa
Marcos Raposo, que renovou recentemente o vínculo com o clube
até 2022. “O meu maior objectivo é
chegar à equipa principal do Vitória,
Pretendo dar continuidade ao que
vinha a fazer até à interrupção dos
campeonatos, cimentando o meu
espaço”, disse por ocasião da prorrogação do vínculo, manifestando um
sentimento que tem em comum com
os seus colegas dos sub-23 que agora
trabalham com os seniores.

Futebol de formação e andebol
recebem receitas do Pack Sadino

Entretanto, o Grupo 1910, uma das
claques do Vitória, informou que já
adquiriu material diversificado para
o futebol de formação e para o andebol com as receitas angariadas com a
venda do Pack Sadino, que incluía um

diploma, máscara, um bilhete virtual
e convites para o futebol e andebol.
Contas feitas, foram atribuídas “60
bolas de futebol, tamanho 4 para o
futebol para o futebol de formação,
que já tem também encomendadas
duas balizas de futebol de 7 e duas
balizas de futebol de 11. A juntar a esta
encomenda está também outra com
destino ao departamento de guarda-redes da formação que chegará
brevemente”, informa a claque no
Facebook.
Para o andebol “chegaram duas balizas (1,70x2,40 metros), duas mini-balizas, 30 bolas (tamanho 1) e 19 bolas
(tamanho 2). Foram também adquiridos 10 recipientes de resina, que ainda
não chegaram às nossas instalações”,
escreveu o Grupo 1910, agradecendo
o apoio de todos os que aderiram e
tornaram a iniciativa possível.
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Boa Água convida
jovens a praticar
andebol de forma
gratuita

O Clube Desportivo Escolar da
Boa Água, que se dedica à prática
do andebol, na Quinta do Conde,
convida todos os jovens do sexo
feminino, entre os 8 anos e os 15
anos, a conhecerem o projecto
e experimentarem, de forma
totalmente gratuita, os treinos.

A actividade, com todas as
medidas de segurança e
recomendações indicadas
pela Direcção Geral de Saúde
e Federação de Andebol de
Portugal, decorre às terças e
quintas-feiras, entre as 17h 30m e
as 19 horas, no Pavilhão da Escola

BASQUETEBOL

Galitos recebe Sporting
e Barreirense desloca-se
a Guimarães na 1.ª jornada
DR

O BAC vai disputar
o acesso à Proliga e
na Liga Feminina o
GDESSA defronta o
Vitória SC, no Barreiro,
na ronda inaugural

GDESSA começa em casa

A Liga Feminina, que tem início
marcado para o dia 3 de Outubro,
também já conhece o calendário. O
GDESSA, a única equipa da região que
participa na competição, começa em
casa frente ao Vitória de Guimarães.
Nos restantes encontros da jornada
inaugural defrontam-se: Guifões –
CB Queluz ou Esgueira (a apurar em
eliminatória a disputar a 19 e 26 de
Setembro), CAB Madeira – U. Sportiva, Vagos – Olivais (Coimbra), Quinta
dos Lombos – Benfica e CP Natação
– Galitos (Aveiro).

José Pina
O Galitos recebe o Sporting na jornada de abertura da Liga Placard que
está marcada para o dia 10 de Outubro, assim ditou o sorteio realizado
na sede da Federação Portuguesa de
Basquetebol.
O Barreirense, que também participa na competição, vai estrear-se em
Guimarães onde defronta o Vitória
Sport Clube, depois de uma viagem
superior a 400 quilómetros.
Os outros encontros da primeira
jornada são os seguintes: Ovarense
– Oliveirense, Maia – Esgueira, CAB
Madeira – Benfica, Imortal – Lusitânia
e Desportivo da Póvoa ou Académica de Coimbra (que se defrontam
na eliminatória de acesso, a 4 e 6 de
Setembro) – FC Porto.
Na época de 2020/21 a Liga Placard será disputada por 14 clubes, em
duas fases. Na primeira, jogam todos
contra todos sendo apuradas para a

regular e as duas equipas derrotadas
no play-out a disputar entre o 10.º,
11.º e 12.º classificados da fase regular.

BAC no acesso à Proliga

fase seguinte as oito equipas melhor
classificadas que disputam o play-off
à melhor de cinco. Descem à Proliga
os dois últimos classificados da fase

No campeonato da Proliga, cujo
sorteio também se realizou, não há
equipas da região a entrar de forma
directa mas há uma que poderá vir a
participar se conseguir alcançar um
dos lugares de acesso na prova de
apuramento que se realiza nos dias
26 de Setembro, 3 e 5 de Outubro
entre o BAC,CA Queluz, CB Queluz
e Chamusca BC. Resta acrescentar
que esta competição foi reformulada
devido à pandemia da Covid-19, voltando assim a estar dividida em duas
zonas, cada uma com oito equipas,
havendo vaga para três.

MAIS UM CLUBE NA 2.ª DIVISÃO DISTRITAL

FUTEBOL DE PRAIA

Grupo Desportivo de Alfarim
está preparado para
o arranque da competição
O Grupo Desportivo de Alfarim, a
única equipa da região que disputa
o Campeonato de Elite, já tem o seu
plantel formado para a competição
deste ano que tem início previsto
para o próximo fim-de-semana na
Nazaré com a realização das três
primeiras jornadas.
O sorteio ainda não se efectuou
mas a FPF está a tratar do assunto,
bem como do horário dos jogos e
daqueles que vão ser transmitidos
pelo Canal 11.
O grupo de trabalho, que continua
a ser orientado tecnicamente por
Ricardo Dias e Vítor Cruz, tem por
base jogadores que já faziam parte
do plantel que na época passada
se classificou em 4.º lugar, atrás do
Braga (campeão nacional), Sporting
e Grupo Recreativo Amigos da Paz
(Pousos – Leiria), mas integra também algumas novidades.

no futuro escalões de formação.
O SETUBALENSE sabe que o clube
estabeleceu um acordo com a ADQC
para treinar durante a semana e jogar
aos domingos à tarde, na condição de
visitado, no campo António Xavier de
Lima, na Quinta do Conde.
Com o objectivo de começar a
formar a equipa o clube vai promover treinos de observação para jo-

gadores que estejam interessados
em aderir ao projecto, que será liderado em termos técnicos por João
Casimiro.
As captações irão decorrer com
as devidas normas de segurança na
quarta e quinta-feira, dias 26 e 27
de Agosto, pelas 21 horas, no recinto
desportivo da AD Quinta do Conde.

J.P.

Os jogadores que integram o plantel são: Daniel Marcelino, David Rodrigues, Simão Marques, Paulo Victor, Elson Marques, Nuno Martins,
Fernando Veríssimo, Paulo Vinícius
(ex-GROB), Duarte Algarvio (ex-Marítimo), Rui Cláudio, Dani Coelho, Luís
Carlos, Diogo Galvão, João Bailão, André Teixeira, Ivo Mendes.
O restante staff é composto por
Joaquim Botas, Rui Marcelino e
Amiano Marcelino (directores); Nádia
Souza (fisioterapeuta) e João Jesus
(comunicação e imagem).
Luís Mantorras, João Borralho e
André Pinto transferiram-se para a
Casa do Benfica de Loures.
Para além do Alfarim, na Divisão de
Elite participam também as seguintes
equipas: Sporting de Braga, Sporting
Clube de Portugal, GRAP, Sótão, Casa
do Benfica de Loures, Leixões e Desportivo de Chaves. J.P.

DO BARREIRENSE PARA O GIL VICENTE

Pedro Duarte vai exercer cargo
de treinador adjunto na I Liga
Pedro Duarte, que nas três épocas anteriores treinou o Alcochetense e se
havia comprometido para esta com
o Barreirense, é treinador adjunto do
Gil Vicente, na I Liga.
Pedro Duarte, de 42 anos, vai fazer
parte da equipa técnica liderada por
Rui Almeida que nas últimas quatro
épocas treinou em França o Caen,

KL Quinta do Conde é a mais recente novidade
na Associação de Futebol de Setúbal
A Associação de Futebol de Setúbal
vai ter um novo clube de futebol que,
nesta época desportiva, vai participar
no Campeonato Distrital de Seniores
da 2.ª Divisão. Trata-se do Know Lab
Cultura e Desporto formado há cerca de um ano. Vai designar-se por KL
Quinta do Conde e tem um projecto
ambicioso que começa pelos seniores
embora a ideia passe também por ter

da Boa Água, com entrada pelo
portão das traseiras.
O Boa Água Andebol, nascido em
2016, no âmbito de um projecto
de desporto escolar, participa
presentemente em competições
oficiais de andebol, a nível das
camadas jovens.

DR

Pedro Duarte

Troynes, Red Star (II Liga) e o Bastia
(I Liga).
O agora treinador adjunto do Gil
Vicente, recorda-se, depois de um
percurso brilhante como jogador,
iniciou a sua carreira de treinador no
Barreirense onde permaneceu três
épocas. E, logo na primeira conquistou o título de Campeão Distrital da
1.ª Divisão, em 2014/15.
Nas épocas seguintes treinou o
Barreirense no Campeonato de Portugal, seguiram-se três épocas em
Alcochete sempre com boas classificações e agora viu o seu trabalho ser
reconhecido ao ingressar num clube
da I Liga, como profissional.
Pedro Duarte foi apresentado no
clube de Barcelos como treinador
adjunto de Rui Almeida, juntamente
com Gabriel Santos que será também
adjunto; Miguel Matos, treinador de
guarda-redes; Sérgio Querido, preparador físico; e, Rafael Vieira, observador. J.P.

02:46 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
09:09 ~ 2.8 m ~ Preia-mar
15:26 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
21:50 ~ 2.7 m ~ Preia-mar

ALMADA

02:45 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
09:09 ~ 2.8 m ~ Preia-mar
15:24 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
21:48 ~ 2.7 m ~ Preia-mar

SESIMBRA

03:01 ~ 1.1 m ~ Baixa-mar
09:29 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
15:36 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
22:06 ~ 2.8 m ~ Preia-mar

SINES

SETÚBAL
TRÓIA

MARÉS

03:03 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
09:43 ~ 3.2 m ~ Preia-mar
15:43 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
22:20 ~ 3.1 m ~ Preia-mar
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