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Abertura

Uma das grandes certezas 
deste tempo é a crise 
rodear-nos por todo o 
lado. Todavia, segundo o 

ancestral saber grego, crise (krisis e 
krino) significa uma oportunidade 
de escolha e um convite à verdade. 
Escolha e verdade são pois dois ca-
minhos incontornáveis neste tempo 
de incerteza, medo e, necessaria-
mente, mudança. 
Mudar para quê se a “grande conver-
sa” e vontade, mais ou menos expli-
cita, é voltar ao “normal”. “Normal” 
que, como todos mais ou menos 
sabemos, é um somatório de enor-
mes anormais.  
Num repente, uma contingência 
global e aparentemente significativa 
leva-nos, no mínimo, a questionar 
alguma coisa sobre o nosso modo de 
vida. É normal viajar para Londres 
por trinta Euros? É normal uma gar-
rafa de vinho custar menos de dois 
Euros? Onde está o custo trabalho 
do viticultor, do enólogo, da garrafa, 
rótulo, rolha, transporte, comerciali-
zação etc., etc. Onde fica a verdade 
que a crise nos exige? 
Talvez os donos da democracia, os 
juízes da moral que por aí proliferam, 
um dia nos digam por onde anda 
ela. É bom gozar alguma liberdade, 
quem a pode ter, mas é incontorná-
vel validá-la com a responsabilidade 
perante os outros. 
Almada Negreiros terá dito “as pala-
vras dançam nos olhos das pessoas 
conforme o palco dos olhos de cada 
um.” Acreditamos que  o clean & safe 
do turismo nos vai salvar – basta por 
mais uns muitos milhões na TAP. 
Será que os juízes do “certo-errado” 
nos deixam acreditar em nós pró-
prios, nos nossos recursos e na nos-
sa capacidade para criar riqueza? 
A verdade, isto é, a crise, exige-nos 

Oportunidade 

OPINIÃO

Carlos Alberto Cupeto

que deixemos de assobiar para o 
lado, a olhar para Bruxelas e a es-
quecer significativas franjas do sub-
mundo português que diariamente 
navegam à tona da miséria para 
sobreviver. 
Milhões de portugueses reféns da 
pobreza à espera da caridade públi-
ca e privada. 
Finalmente temos a oportunidade 
de acreditar na nossa terra, nos nos-
sos recursos e no mérito das nossas 
pessoas. 
Se lá fora vigam exemplarmente 
porque não o conseguem fazer cá? 
Será que há por aí uma classe diri-
gente decisória que não está interes-
sada no nosso sucesso como nação? 
Viva o up local, a grande oportunida-
de para ermos mais felizes e ricos na 
nossa terra. 

Geólogo

Será que há 
por aí uma 
classe dirigente 
decisória 
que não está 
interessada no 
nosso sucesso 
como nação? 

Volto hoje ao convívio dos 
meus leitores habituais 
e não queria falar-vos da 
Covid19 que apoquenta 

toda a gente por esse mundo fora 
e, claro, também entre nós – es-
tamos fartos das discussões , dos 
números e dum constante “passa 
culpas” sobre quem é responsável  
pelas mortes aqui ou ali. 

A realidade é que nem peritos, 
nem médicos, nem epidemiologis-
tas, nem cientistas, e muito menos 
políticos, têm certezas nas afirma-
ções que fazem.   

Não queria igualmente entrar na 
estúpida contenda entre o nosso 
Primeiro Ministro e o Bastonário 
da Ordem dos Médicos. 

Nem falar dos critérios dos corre-
dores aerios daqui para ali baseados 
muitas vezes em interesses econó-
micos que a mobilidade do turismo 
provoca.    

Já olho com outro interesse na 
agitação que cresce em muitos 
países pela violência policial de-
pois aproveitada pelo desconten-
tamento geral que invade o povo , 
seja pela pobreza que aumenta em 
muitos países, seja pelos problemas 
rácicos, geralmente baseados na cor 
da pele ou mesmo pelos antagonis-
mos religiosos.    

Este problema do racismo, todo 
ele envolvido por problemas políti-
cos, está afetando especialmente os 
homens (e as mulheres, claro) pela 
morte violenta de alguns negros, até 
entre nós. 

E é sobre essa realidade que que-
ro fazer algumas reflexões.

Saberá toda a gente que no pro-
cesso evolutivo dos seres vivos, que 
decorre há milhões de milhões de 
anos, os primeiros homens, dignos 
desse nome pela posição bípede e 
por terem o maior desenvolvimento 
cerebral, apareceram na costa leste 
do continente africano? 

Ali mais ou menos onde é o Qué-
nia? 

Saberá toda a gente que dali fo-
ram caminhando para os quatro can-
tos do nosso mundo atual, podendo 
afirmar-se que, verdadeiramente o 
Adão e a Eva da simbologia criacio-
nista seriam negros? 

É bom que não nos esqueçamos 
portanto que todos nós, seres hu-
manos de hoje que se matam e se 

O racismo

OPINIÃO

Mário Moura

violentam por causa da sua cor de 
pele, tiveram origem africana! 

É assunto que está verdadeira-
mente aceite pela ciência basea-
do no estudo dos ossos, e não só, 
encontrados nas escavações feitas 
pelos que se dedicam a essa procura 
e a ao estudo das nossas origens. 

E é claro que a maioria dos ho-
mens de pele negra atuais são des-
cendentes do tráfego de escravos 
saídos do continente africano há 
umas centenas de anos pelos ho-
mens que, por sua vez, como disse-
mos, tiveram a sua origem milenar… 
no continente africano.   

E como a ciência dos homens 
tem progredido desse há milénios 
atingindo nos nossos tempos um 
desenvolvimento extraordinário, 
sabe-se hoje pelo estudo genéti-
co – isto é, pelo estudo íntimo das 
nossas células – que em cada um de 
nós há uma mistura quase infinita de 
genes pelo  cruzamentos de muitas 
raças que foram migrando por este 
mundo fora.   

Não podemos, nem devemos, 
pensar em “raças puras” pois nos 
vem de imediato à memória a maior 
vergonha da Humanidade que foi o 
Holocausto, que foram os campos 
de concentração do nazismo!

Por aqui, em Portugal, tivemos 
árabes, romanos, e muitas dessas 
outras raças que há muitos séculos 
migravam em grandes movimenta-
ções, de várias origens rácicas.    

Perante estas realidades, não é 
uma prova de – pelo menos – de 
ignorância – ter esses preconceitos 
rácicos?  

Não somos, todos nós, o resulta-
do dessa mistura de raças? 

Ninguem é superior a qualquer 
outro por ter uma cor de pele dife-
rente, ou uma religião diferente, ou 
olhos azuis ou verdes! 

Saberão, por exemplo, os que se 
dizem cristãos, qual seria a cor da 
pele de Jesus? Amigos! Não escute-
mos quem defenda racismos!  

E, para terminar esta reflexão, não 
esqueçamos igualmente que este 
(ou qualquer outro) corona vírus 
não conhece raças!

E Afinal sempre acabei a falar da 
pandemia!

Médico

Saberá toda 
a gente que 
no processo 

evolutivo dos 
seres vivos, 

que decorre há 
milhões de anos, 

os primeiros 
homens, dignos 

desse nome, 
pela posição 
bípede e por 

terem o maior 
desenvolvi-

mento cerebral, 
apareceram 

na costa leste 
do continente 

africano? 
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violência doméstica, que durou 
cerca de um mês, apurou-se 
que a vítima, de 35 anos, sofria 
ameaças psicológicas por 
parte do suspeito, de 34 anos”, 
informou ontem o comando 
sobre a operação que decorreu 
na segunda-feira.

 “Foi dado cumprimento a um 
mandado de busca domiciliária, 
tendo sido apreendida uma 
caçadeira e 123 cartuchos, 
como medida cautelar”. 
Os factos foram remetidos 
para o Tribunal Judicial de 
Setúbal.

Arma de fogo 
apreendida no 
Poceirão em busca 
por violência 
doméstica 

O Comando Territorial de 
Setúbal, através do Núcleo 
de Investigação e Apoio a 
Vítimas Específicas de Setúbal, 
apreendeu uma arma de fogo, no 
Poceirão.
“No decorrer de uma 
investigação pelo crime de 

PUBLICIDADE

O Comando Territorial de Setúbal, 
através dos Núcleos de Protecção 
Ambiental, acabou de detectar 62 
infracções numa operação de fisca-
lização a campismo e caravanismo 
ilegal. Esta acção, que decorreu na 
orla costeira do distrito de Setúbal, 
está enquadrada no âmbito da Ope-
ração “Verão Seguro 2020.
Das infracções detectadas, 58 resul-
taram de “caravanismo fora dos locais 
autorizados, puníveis com coima de 
150 a 200 euros, e cinco por estacio-
namento indevido nas praias, dunas 
e arribas, puníveis com coima até 2 
500 euros”, deu a saber, ontem, o 
comando através de comunicado.
Avança o Comando Territorial de Se-
túbal que o “campismo e caravanismo 
selvagem são um problema identi-
ficado, que constitui um factor de 
destruição de habitats, alguns deles 
protegidos”. Além disso, “represen-
tam uma ocupação ilegal, da qual 
resulta uma degradação dos locais 
utilizados, por deposição descontro-
lada de resíduos”.
A isto acrescenta que, no âmbito do 
actual contexto da pandemia, “é fun-
damental o cumprimento das regras 
relativas à circulação nos acessos à 

FISCALIZAÇÃO

GNR ‘apanha’ campismo 
e caravanismo ilegal na orla 
costeira do distrito  

praia, evitando-se o cruzamento de 
pessoas, às instalações balneares e 
à ocupação do areal, de forma a res-
peitar o distanciamento físico reco-
mendado”.
Na operação, que decorreu no domin-
go, estiveram empenhados militares 
dos Destacamentos Territoriais de Al-
mada, Setúbal, Grândola, Santiago 
do Cacém e dos Destacamentos de 
Trânsito e Intervenção.

Foram 
detectadas 
62 infracções. 
58 por 
caravanismo 
fora de local 
autorizado 
e 5 por esta-
cionamento 
indevido

Departamento de Administração, Finanças e Recursos Humanos
Divisão de Atendimento e Administração Geral

Edital
N.º 159/DAFRH-DAAG/2020

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal do Município de Palmela:
Torna público, no uso das competências que lhe estão atribuídas pelo artigo 35º, n.º 1, alínea t), 
do Regime Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 
cumprimento e para os efeitos do disposto no artigo 56º do mesmo regime legal que, no passado 
dia 03 de junho de 2020, a Câmara Municipal de Palmela deliberou requerer a declaração de utili-
dade pública da expropriação da área de 988,00 m2, que confronta do norte com herança indivisa 
aberta em nome de Manuel Gonçalves Cardoso, do sul com herança indivisa aberta em nome de 
Manuel Gonçalves Cardoso, do nascente com Concarfil – Sociedade de Construções, Lda., e do 
poente com herança indivisa aberta em nome de Manuel Gonçalves Cardoso, do prédio sito em 
Venda do Alcaide, descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o nº 4559, e in-
scrito na matriz predial rústica sob o artigo 241, secção G, da freguesia de Pinhal Novo, de que é 
proprietária a herança indivisa aberta em nome de Manuel Gonçalves Cardoso, NIF 706413784, 
com morada em Rua Bartolomeu Dias, Quinta Cardoso, Pinhal Novo, e cujos herdeiros, em co-
mum e sem determinação de parte ou direito, são Mário Fernando Moreira Cardoso, contribuinte 
fiscal nº 127766634, casado no regime da comunhão de adquiridos com Felismina do Rosário Pires 
Coelho Marreiros Cardoso (NIF 126691991), e Helena dos Reis, divorciada, contribuinte fiscal nº 
113154968, com vista à realização da obra de regularização da Ribeira da Salgueirinha.
Nos termos do disposto nos artigos 10.º, n.º 5 e 11º, nºs 1 e 5 do Código das Expropriações foram re-
metidas comunicações ao proprietário (herança indivisa), seus herdeiros e cônjuge de um dos herdeiros 
com vista a diligenciar pela aquisição por via do direito privado. Porquanto tais comunicações foram 
devolvidas, por não terem sido reclamadas, procede-se à notificação, por esta via, em cumprimento do 
disposto no art. 11º, nº 4 do Código das Expropriações, publicitando quer a resolução de requerer a de-
claração de utilidade pública expropriativa quer a existência de proposta de aquisição por via do direito 
privado da mencionada área da identificada parcela, pelo valor de € 1.800,00 (mil e oitocentos euros).
Para esclarecimento sobre o conteúdo da referida proposta, deverá ser contactado o Gabinete Ju-
rídico da Câmara Municipal de Palmela, com sede em Travessa do Brazão, nº 4, em Palmela.
Mais se informa, que os notificandos dispõem do prazo de 30 dias, a contar da última publicação 
nos jornais, para dizer o que se lhes oferecer sobre a proposta apresentada, podendo a contrapro-
posta ter como referência o valor que for determinado em avaliação documentada por relatório 
elaborado por perito da sua escolha, e que a recusa ou a falta de resposta no prazo referido ou ainda 
de interesse na contraproposta confere ao Município a faculdade de apresentar o requerimento 
para declaração de utilidade pública, nos termos do art. 11º, nº 5 e 6 do Código das Expropriações.
Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume.
Palmela, 21 de agosto de 2020.

O Presidente da Câmara

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Quarteto Contratempus 
interpreta “Simplex” 
que vai estar em palco 
no dia 19 de Setembro

É opera, é cómica e vai estar no Fórum 
Municipal Luísa Todi, em Setúbal, no 
próximo dia 19 de Setembro. “Sim-
plex”, encenada por António Durães, 
explora a multimédia e interactivi-
dade, e não esconde a referência à 
plataforma do governo português 
lançada em 2006, no âmbito de uma 
estratégica de modernização adminis- Simplex numa suposta vila 

FÓRUM LUÍSA TODI

Ópera cómica envolve multimédia numa vila pacata 
e um presidente de junta fascinado 

trativa transversal a todos os serviços 
do Estado.

Mas a história interpretada pelo 
Quarteto Contratempus, com música 
de Telmo Marques e libreto de Carlos 
Tê e José Topa, não passa pelo gover-
no do país, mas sim por Vila Velha do 
Pinheiro; e mete a Junta de Freguesia 
no contexto.

O enredo versa sobre a forma como 
a tecnologia retira as pessoas, sobre-
tudo os mais velhos, da sua zona de 
conforto, sendo por isso um dos temas 
centrais do espectáculo.

Ora a Vila Velha do Pinheiro é uma 
recôndita povoação do interior de 

Portugal, como tantas outras, até 
que Arnold B. Jobs, engenheiro nor-
te-americano proveniente de Silicon 
Valley, Califórnia, se rendeu aos seus 
encantos e ali se fixa, tentando intro-
duzir tecnologia em tudo.

Não tardou a sentir-se no quotidia-
no desta vila, calma e rústica, a influên-
cia do empreendedor americano. Ao 
contrário dos munícipes, o presidente 
da Junta de Freguesia de Vila Velha do 
Pinheiro, Amadeu Sobral, recebe de 
braços abertos B. Jobs, o qual nomeia 
seu conselheiro com o objectivo de 
transformar a localidade na “capital 
da tecnologia”, através do Simplex.

Mas tudo muda quando a repórter 
francesa Geneviève chega à vila para 
dar conta dos métodos revolucioná-
rios que ali estão a ser implementados.

 O Quarteto Contratempus é forma-
do por Teresa Nunes, soprano, Miguel 
Leitão, tenor, Crispim Luz, clarinetista, 
Sérgio de A, pianista, e Susana Lima, 
violoncelista. Fundado em 2008, está 
sediado no Parque de Ciência e Tecno-
logia da Universidade do Porto.

 O espectáculo tem bilhetes à venda 
no Fórum Municipal Luísa Todi e em 
www.bol.pt, com um custo de 15 euros 
para a plateia e de 12,5 euros para o 
balcão. H.L.
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Barreiro

Luís Geirinhas

Câmara Municipal 
estuda soluções 
para aliviar 
constrangimentos à 
circulação

TERMINAL RODO-FERRO-FLUVIAL

Obras na Avenida da Liberdade 
revolucionam Verderena
até ao fim deste ano

Com a adjudicação da obra prevista 
para a Avenida da Liberdade, junto 
ao Terminal Rodo-Ferro-Fluvial, a 
Câmara do Barreiro conta avançar 
em Novembro com os trabalhos que 
vão dar origem a uma transformação 
significativa na zona de acesso a um 
dos espaços do concelho onde, dia-
riamente, converge grande parte 
da população local e de municípios 
limítrofes.

A “nova avenida”, situada na fre-
guesia da Verderena, inclui a cons-
trução de uma rotunda no principal 
acesso à estação dos barcos, e tem 
como objectivo “tornar o trânsito 
mais fluído”, sobretudo para as inú-
meras carreiras de transportes que 
utilizam o local. A autarquia pretende 
ainda manter “a continuação da ciclo-
via já existente e o alargamento de 
passeios” para privilegiar o uso pedo-
nal, numa intervenção com um prazo 
de execução de 180 dias, orçada em 
dois milhões e 500 mil euros.

Para Rui Braga, vereador das Obras 
e Planeamento, a remodelação da-
quela via será “importantíssima” para 
a cidade, com “o ganho de eficiência 
que os transportes públicos vão ter 
na aproximação ao terminal”, com 
a retirada dos semáforos daquele 
espaço e com “a construção de uma 
rotunda grande”, que permitirá re-
qualificar a zona da Recosta.

O autarca considera que esta é 
uma intervenção “que vai mudar o 
paradigma da cidade, com uma in-
terpretação moderna naquilo que ao 

urbanismo diz respeito, sendo mais 
uma obra útil, não só no âmbito da 
mobilidade, mas também da requa-
lificação urbana”.

O vereador revelou a O SETUBA-
LENSE que vai "continuar a apostar 
no alargamento de passeios”, refor-
çando a área pedonal, todavia, aler-
tou que a autarquia “terá que ter mui-
ta atenção com os constrangimentos 
a criar, por se tratar de uma área onde 
circulam muitos transportes, mas 
também muita gente”.

Redução de tempos de espera 
para utentes dos TCB
Assim que a parte administrativa 
deste processo estiver concluída, 
os serviços camarários vão se reunir 
com o empreiteiro, com o Serviço 
Municipal de Protecção Civil e for-
ças de segurança, para encontrarem 
"a melhor solução possível e evitar 
constrangimentos”, sublinhou.

A entrada e saída dos Transportes 
Colectivos do Barreiro (TCB) daque-
la zona vai sofrer mudanças signifi-
cativas, com a redução dos tempos 
de espera para muitos passageiros. 
“Temos vindo a colocar minutos no 
bolso de utentes dos transportes pú-
blicos, porque chegam mais rápido 
ao terminal ou mais rápido a casa no 
final do dia, e esta obra vai contribuir 
para darmos mais qualidade de vida 
aos barreirenses”, salientou.

Para o vereador Rui Braga a 
remodelação é "importantíssima" 
para a cidade

DR

A União de Freguesias de Palhais e 
Coina (UFPC) deu início, recentemen-
te, à pintura exterior da Escola Básica 
de Palhais, para dar resposta a uma 
“situação que já se verificava há pelo 
menos mais de uma dezena de anos, 
assim como do respectivo refeitório”, 
pode ler-se na página oficial de face-
book daquela autarquia.

“Trata-se de mais uma parceria en-
tre a Câmara Municipal, que comprou 
as tintas, e a Junta de Freguesia, que 

PALHAIS

Junta inicia pintura exterior da escola básica 
paga a mão de obra”, explica o execu-
tivo. “As nossas crianças agradecem 
por terem a sua escola mais bonita”, 
adianta a UFPC, agradecendo a co-
laboração ao presidente da Câmara 
do Barreiro, Frederico Rosa, e ao ve-
reador Rui Braga, responsável pelo 
pelouro das Obras e do Planeamento.

Segundo a mesma Junta, também 
“já está pronto o Passeio Pedonal, 
entre a Quinta do Peniche e o Alto 
da Santa, com excepção dos novos 

abrigos, uma vez que a fábrica se en-
contra de férias e só nos fornecem 
os mesmos no final de Setembro”, 
destaca. “Esta é uma obra que todos 
os moradores desejavam, nomeada-
mente as crianças”, já que para utiliza-
rem os transportes públicos “tinham 
que circular pela via”, e sublinha que 
“em conjunto, vamos resolvendo os 
problemas dos nossos moradores”, 
com a colaboração da autarquia bar-
reirense.  L.G.

BREVES

O município assinou um contrato 
de Concessão de Incentivos ao 
Investimento com a empresa 
Original Spot Design Lda., 
dedicada à área da cosmética, 
num montante de dois milhões 
e 350 mil euros, a instalar na 
Quinta das Rebelas, em Palhais.
O investimento “vai permitir a 
criação de 51 postos de trabalho” 

no concelho, tendo o vereador 
Rui Braga, que tutela o Gabinete 
de Inovação, Desenvolvimento 
Económico e Turismo, 
considerado este regulamento 
“uma ferramenta que precisa 
sempre de muita divulgação, 
por ser diferenciador” e 
incentivar a fixação de empresas 
no Barreiro.

No âmbito do plano de 
repavimentações do concelho, 
a Câmara do Barreiro deu 
ontem início a trabalhos 
na Rua Dr. Manuel Pacheco 
Nobre, na freguesia do Alto 
do Seixalinho que, durante 
aquela intervenção, obrigará a 
circulação e o estacionamento 
rodoviário a ficarem 
condicionados. A obra tem 

por objectivo a “melhoria da 
mobilidade, acessibilidades, 
segurança e conforto no espaço 
urbano” e surge na mesma data 
em que estava prevista uma 
repavimentação na freguesia de 
Santo André, na Rua D. Afonso 
de Albuquerque, assim como na 
Rua Jornal Heraldo, esta última 
programada para o período de 7 
a 16 deste mês.

O ciclo “Paz & Amizade”, que 
está a decorrer no Barreiro até ao 
próximo dia 19 e inclui nessa data 
uma apresentação inédita do 
músico local Fast Eddie Nelson, 
que foi desafiado pela OU.TRA – 
Associação Cultural a montar um 
espectáculo em redor dos Pink 
Floyd – “Entre Barret e a Lua”.

Como o próprio nome indica, 
a actuação pretende explorar 
o legado mais expansivo do 
quarteto britânico, centrado 
nos lançamentos após a partida 
do fundador Syd Barret e antes 
do “sucesso massivo” do álbum 
“Dark Side of the Moon”. Os 
bilhetes já estão à venda.

ORIGINAL SPOT DESIGN
Empresa investe mais de dois 
milhões em Palhais

ALTO DO SEIXALINHO
Repavimentação avança até dia 14

FAST EDDIE NELSON
Parque Paz e Amizade recebe 
concertos

DR
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Lavradio (UFBL), liderada 
por Gabriela Soares, os 
trabalhos iniciaram-se em 
Agosto e consistem numa 
intervenção que inclui o 
telhado e a fachada de um 
espaço “que se encontrava 
devoluto” e, que através 

de um protocolo, foi cedido à 
Chefia Regional da Associação 
de Escoteiros de Portugal, 
Região Além do Tejo.
A UFBL afirma que esta obra 
tenha, previsivelmente, a 
“duração de um mês” até à 
conclusão dos trabalhos.

Antigo edifício 
da Junta do 
Lavradio 
está a ser 
requalificado

Já arrancaram as obras 
de reabilitação do antigo 
edifício da Junta de Freguesia 
do Lavradio, localizado 
na Avenida Joaquim José 
Fernandes. 
De acordo com a União das 
Freguesias de Barreiro e 

O vereador Rui Braga 
considera que “se juntarmos a 
apresentação de um projecto 
robusto de renovação do 
centro histórico, penso que os 
proprietários dos imóveis vão 
encarar com outro potencial 
a renovação de uma zona que 
não o tem tido até agora”, 
acrescenta, defendendo que 
a recolha de contributos será 
essencial para o enriquecimento 
da futura operação de 
requalificação.

Assim que estiver em cima 
da mesa o que poderá vir a 
ser o futuro daquela área do 
município, o autarca esclarece 

que “a câmara tomará a iniciativa 
de marcar sessões públicas 
com a população, onde antes 
de fecharmos e darmos por 
terminado o projecto final” – 
após o gabinete de arquitectura 
que ganhar o concurso 
o entregar à autarquia –, 
“queremos receber contributos 
de uma forma positiva, para 
que o resultado seja o mais 
consensual possível junto 
de todas as forças políticas, 
população e privados, para que 
todos estejam alinhados e esse 
é um trabalho que tem de ser 
feito durante o próximo ano”, 
concluiu.

Debate Resultado final do 
projecto terá em conta parecer
da população

Concurso público para reabilitar centro 
histórico é lançado em Outubro 

Após o pedido de autorização para o 
financiamento de cinco milhões de 
euros, que tem por objectivo a rea-
bilitação de toda a área histórica do 
Barreiro, a Câmara Municipal conta 
ter “dentro de um mês o concurso 
lançado para a elaboração do projec-
to”, classificado como “complexo”, 
que vai englobar a recuperação de 
todo o espaço, um dos mais degra-
dados da cidade.

Luís Geirinhas

Mobilidade, circulação, 
renovação do 
saneamento e águas 
pretendem incentivar 
proprietários a 
recuperar imóveis

PROJECTO DE CINCO MILHÕES DE EUROS
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“Esperamos ter as primeiras novi-
dades no início do próximo ano pa-
ra, posteriormente, o divulgarmos a 
todos e tomarmos a decisão de que, 
com o financiamento que temos, 
eventualmente com algumas linhas 
europeias que são expectáveis de 
abrir para a reintegração urbana, 
possamos lançar o concurso para 
uma das fases de reabilitação total”, 
adiantou a O SETUBALENSE o verea-
dor Rui Braga, responsável pelo de-
partamento de Planeamento, Gestão 
Territorial e Equipamentos.

O estudo inclui toda a mobilidade 
e circulação a introduzir naquele es-
paço do concelho e, à semelhança do 
que já aconteceu em outros pontos 
do território, vai obrigar à renovação 
de infra-estruturas de subsolo (águas 
e saneamento), com os futuros exe-
cutivos – já que este é um projecto pa-
ra mais de um mandato –, a terem de 
direcionar investimento para poder 
iniciar uma obra há muito aguardada 

Financiamento de cinco milhões pretende impulsionar reabilitação do Barreiro Antigo

pelos barreirenses.
Rui Braga destaca que “com projec-

to público feito e a autarquia a inves-
tir, é preciso que os privados tenham 
uma palavra a dizer”, razão pela qual 
refere que “assim que tivermos os 
desenhos e as primeiras coisas em 
concreto, o que esperamos que acon-
teça no primeiro trimestre de 2021, é 
nossa intenção começar a estimular 
os donos dos imóveis que ali estão 
situados a reabilitá-los e colocá-los 
ao serviço de todos”.

Para o responsável, “este gatilho 
que é o investimento público, tem 
ainda que estimular o sector privado 
a reabilitar e a pôr as casas no merca-
do, seja para habitação ou aluguer”, 
apontando esta como uma das solu-
ções para aquela área. “Espero que 
este dinamismo seja catalisador dis-
so mesmo, até porque temos que ser 
pró-activos e agendar reuniões com 
todos os proprietários que a câmara 
tem conhecimento e que têm edifí-
cios naquela zona, para lhes explicar 
o que a autarquia pretende fazer no 
espaço público e, ao mesmo tempo, 
estimular também o investimento 
privado para reabilitar os edifícios” 
existentes, muitos deles abandona-
dos e à espera de intervenção.

“O projecto tem tudo para dar cer-
to, uma vez que é uma ideia muito 
concreta e real de investimento por 
parte do executivo, por isso estamos 
à espera que quando tivermos mais 
informação para falar com estes pro-
prietários, possamos estimular essa 
reabilitação urbana também da sua 
parte”, explicou o autarca.

“Para além do potencial que todos 
concordamos que o Barreiro Velho 
tem, os proprietários também pre-
cisam de confiança, que é dada atra-
vés do investimento autárquico e por 
acabarmos a 5.ª esquadra da PSP – 
cujo concurso já foi preenchido e que 
esperamos que possa avançar em 
Dezembro, para podermos começar 
a construir –, sendo expectável que o 
Ministério da Administração Interna 
faça aquilo que deve, que é a trans-
ferência do reforço da verba, para 
que seis meses depois possamos ter 
a esquadra a funcionar”, assinalou.
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Sesimbra sesimbrense já registou 120 casos 
desde o início da pandemia, o 
que corresponde a uma subida 
de 5,8%. Sesimbra continua a 
ser o terceiro município menos 
afectado da Área Metropolitana 
de Lisboa, apenas atrás de 
Palmela (103) e Alcochete (47). 

Infecções 
Covid-19 sobem 
para 120 no 
concelho

Depois de na passada semana ter 
registado 113 casos de Covid-19, 
o município de Sesimbra voltou a 
apresentar uma ligeira subida, de 
acordo com os dados divulgados 
pela Direção-Geral da Saúde na 
segunda-feira. De acordo com a 
entidade responsável, o concelho 

Miguel Nunes Azevedo

Edição de 2020 
do “Aqui Há Jazz!” 
arranca no dia 10, com 
concertos ao ar livre no 
Castelo de Sesimbra. 

QUATRO ACTUAÇÕES ESTE MÊS

Festival “Aqui Há Jazz!” leva ritmos 
em ciclo de concertos ao Castelo

Com a pandemia e as restrições para 
reduzir a propagação da Covid-19 a 
obrigarem ao cancelamento ou adia-
mento de vários festivais, certames 
e outros eventos em todo o país, aos 
poucos a normalidade vai regressan-
do ao quotidiano. Sesimbra não é ex-
ceção e a autarquia volta a apostar no 
“Aqui Há Jazz!”, festival que ganhou 
relevo nos últimos anos e que nesta 
edição regressa com novidades. 

O ciclo de concertos começa no 
dia 10 e prolonga-se até dia 13, com 
quatro actuações que terão o piano 
como um dos elementos principais. 
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Para dar resposta às condicionantes 
da pandemia, o município mudou a 
festa para o Castelo, no qual a en-
trada será gratuita mas dependente 
de levantamento prévio do bilhete, 
de forma a tentar garantir que não 
é ultrapassada a lotação máxima es-
tabelecida. 

Quanto às actuações, o concerto 
inaugural estará a cargo da dupla Vic-
tor Zamora (piano) e Carlos Barretto 
(contrabaixo), que actua no Castelo 
no dia 10, pelas 22 horas. O espaço 
recebe também o segundo concer-
to, no dia seguinte pela mesma hora, 
com o pianista e compositor Luís Fi-
gueiredo – que ganhou notoriedade 
entre o público nacional e internacio-
nal pelo arranjo para a música Amar 
Pelos Dois, de Salvador e Luísa Sobral, 
grande vencedora do Festival Euro-
visão - a subir ao palco. Já no dia 12, 
o trio composto por Beatriz Nunes, 
André Rosinha e Paula Sousa dá mú-
sica no Castelo também pelas 22 ho-
ras, com um projecto que junta o jazz 
tradicional à música portuguesa. A 

actuação que encerra o ciclo de con-
certos decorrerá no Parque Augusto 
Pólvora, pelas 11 horas de dia 13, com 
o evento “Jazz com Yoga”.

“É uma forma de voltar ao contac-
to com um público fiel e atento, que 
esteve meses sem qualquer tipo de 
oferta em termos de espectáculo, 
mas é também um apoio que damos 
aos inúmeros profissionais das artes 
que, de um dia para o outro, viram 
toda a sua agenda cancelada e os 
seus rendimentos desaparecerem, 
em muitos casos sem alternativa ou 
perspectiva”, afirma Felícia Costa, 
vereadora com o pelouro da cultura, 
num editorial publicado ontem. 

Os bilhetes para qualquer dia do 
evento podem ser adquiridos através 
de correio eletrónico ou via telefónica 
e poderão ser levantados no local do 
concerto em questão, até às 21h30 
horas. Tal como em outros eventos 
semelhantes, deverão ser cumpridas 
as regras de distanciamento social, 
uso obrigatório de máscara e higie-
nização das mãos.

HIGIENE URBANA

FOTOGRAFIA

Autarquia limpa bermas de 
estradas nacionais no concelho

Marginal recebe exposição 
sobre vida marítima

A Câmara Municipal de Sesimbra está 
a proceder à limpeza das bermas nas 
estradas nacionais do concelho. Este 
é o modo encontrado pelo município 
para dar resposta ao aumento da po-
luição nesta época, altura em que o 
tráfego rodoviário aumenta devido 
à procura pelas zonas balneares e 
aumento do turismo. 

Equipas do serviço de higiene 
urbano estão a remover resíduos 
como embalagens de plástico, gar-
rafas, papéis e cartões, com a acção 
actualmente a decorrer na Estrada 
Nacional 377, que liga Alfarim e o 
Marco do Grilo, sendo utilizada pe-
los banhistas da Lagoa de Albufeira, 

A marginal de Sesimbra, uma das 
principais e mais concorridas artérias 
da vila, vai ser palco de uma exposi-
ção fotográfica de grande formato 
que mostrará a vida no Parque Mari-
nho Professor Luiz Saldanha.

O Parque Marinho Professor Luiz 
Saldanha foi criado em 1998 com o 
objectivo de proteger e recuperar a 
biodiversidade na zona do Parque 
Natural da Arrábida, entre a Praia da 
Figueirinha em Setúbal e a Praia da 

e entre a rotunda do Marco do Grilo 
e a Venda Nova. A Câmara Munici-
pal sublinha que esta é uma compe-
tência a cargo da Infraestruturas de 
Portugal, mas “entendeu por bem” 
avançar para a limpeza. 

Além desta acção de combate à 
poluição, o município está também 
a assegurar a limpeza da praia do Ri-
beiro do Cavalo, uma praia selvagem 
de difícil acesso. Para tal, equipas 
de limpeza fazem visitas pontuais 
ao areal por via marítima para uma 
recolha dos resíduos abandonados. 
Tal como os trabalhos anteriormente 
mencionados, esta não é uma compe-
tência da autarquia.  M.N.A.

Foz em Sesimbra. Parte dos 53 qui-
lómetros quadrados de área estará 
visível na exposição, denominada 
de “Biomares – Este Mar é Especial”, 
que mostrará a vida animal e vegetal 
existente. 

Actualmente a marginal conta com 
uma exposição que retrata algumas 
das mais emblemáticas paisagens do 
município, sendo que a substituição 
decorrerá em meados deste mês. 

M.N.A.

DR
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Quinta 
do Conde

21h00, e a participação do público 
é limitada ao número máximo de 
oito pessoas. A ordem de trabalhos 
será a seguinte: expediente, 
deliberações, informações do 
presidente, informações dos 
vogais e terminará com período 
aberto ao público.

Junta reúne 
dia 10 no Salão 
João Favinha

A reunião ordinária de Setembro está 
marcada para dia 10 de Setembro. 
O encontro é aberto ao público, 
que para assistir ou participar deve 
inscrever-se previamente até às 
15h00 do próprio dia. 
A reunião tem lugar no Salão João 
Favinha, na sede da junta, pelas 

50 anos de povoação a 28 
de Novembro de 1970, 35 de 
freguesia a 9 de Outubro de 1985 
e 25 anos de vila a 30 de Agosto 
de 1995. Depois do miradouro, 
as comemorações na Quinta 
do Conde seguem assim em 
Outubro, este ano com as devidas 
restrições face ao período 
de pandemia que vivemos. 

Aniversários Comemorações 
continuam em Outubro 

“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, Vítor Antunes, 
esclarecendo que ainda não foi 
tomada a decisão sobre o sítio 
onde o evento se realizará.

BREVES

O ponto de recolha REMOVE 
da Quinta do Conde situa-se 
na Rua D. Carlos I, no Conde 3, 
e está disponível para lá 
serem depositados monos 
e resíduos verdes. 
A junta de freguesia 
lembra que “depositar o 
lixo correctamente nos 
contentores e depositar 
monos e aparas de árvores no 
local adequado, o REMOVE, 
são dois exemplos básicos de 
cidadania, por uma Quinta 
do Conde mais aprazível e 
acolhedora”.

A junta de freguesia adquiriu 
e colocou um abrigo novo 
na paragem dos transportes 
colectivos, na Estrada Nacional 
10, próximo da Ribeira de 
Negreiros, em substituição do 
anterior. 

REMOVE
Monos e 
resíduos verdes 
no sítio certo

NOVIDADE
Estrada 
Nacional 10 
tem novo abrigo

O elemento 
arquitectónico 
pretende ser 
mais uma referência 
a integrar 
a estatuária local

INAUGURAÇÃO

Cabeço do Melão tem novo miradouro 
para a Serra da Arrábida

A cerimónia de inauguração do novo 
miradouro da Quinta do Conde te-
ve lugar no domingo e contou com 
a presença de autarcas, dirigentes 
do movimento associativo local e de 
tantos outros quintacondenses que 
não quiseram perder o momento. 
Inaugurado na data em que se co-
memoram os 25 anos da elevação 
da Quinta do Conde à categoria de 
vila, o Cabeço do Melão tem a partir 
de agora um novo espaço de lazer e 
contemplação.

“Valeu e vale a pena lutar por uma 
Quinta do Conde mais atractiva, mais 
bonita, mais ecológica e mais inclusi-
va. Temos trabalhado para isso. Em 
conjunto. Autarquias, associações, 
comunidade educativa, pequenas 
empresas do sector privado, todos, 
nós todos. E porque a construção 
da identidade da Quinta do Conde 
não é tarefa concluída temos todos 
de continuar”, disse Vítor Antunes, 
presidente da junta de freguesia, 
na manhã de domingo, para depois 
acrescentar que este acto constituiu 
também mais um passo no sentido 
da retoma de algumas actividade 
e da recuperação da vida colectiva 
na freguesia. Este miradouro é, nas 
palavras do autarca, “uma fase de 
uma intervenção urbanística que 
se pretende mais ampla e em breve 
terá continuidade”.

Paulo Campos, arquitecto autor 
da obra, partilha que “num dos locais 
mais altos da Quinta do Conde, com 
uma vista privilegiada para a Serra 
da Arrábida” assumiu “a intenção 
de marcar este espaço com a cria-
ção de um elemento que pudesse 

A inauguração contou com a presença de autarcas e do movimento associativo
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enfatizar esta relação e direccionar 
o olhar nesse sentido”. Por isso op-
tou “por criar um elemento vertical 
de grandes dimensões, que marca 
o local como ponto de referência e 
ao mesmo tempo serve de eixo pa-
ra a definição dos pontos cardeais, 
a base didáctica que se pretendeu 
incluir neste espaço”. 

Espaço marca memória 
colectiva e identidade cultural
A placa na nova obra, descerrada 
no domingo, tem presentes as três 
datas comemorativas que a Quinta 
do Conde festeja este ano: os seus 

50 anos de povoação, os 35 de fre-
guesia e os 25 de vila. Desta forma, 
o miradouro acaba por ser também 
uma representação da história co-
lectiva e a identidade cultural do 
território.

Liliana Martins, vogal da junta de 
freguesia, leu a mensagem endere-
çada pelo pároco da freguesia que 
por estar a celebrar missa não pôde 
comparecer e Helena Cordeiro, pre-
sidente da Assembleia de Freguesia, 
relembrou a sua chegada à Quinta do 
Conde em 1975 para falar “da histó-
ria colectiva e dos sentimentos onde 
enraizámos profundamente o amor 

que temos a esta terra e nos trouxe 
juntos até aqui”. 

Para João Narciso, secretário da 
Assembleia Municipal de Sesimbra, 
“momentos como este marcam a 
criação de uma identidade cultural 
que tem vindo a ser posta em prática. 
É uma aposta ganha naquilo que é a 
construção da identidade de uma po-
voação, da sua população e de todo 
o concelho”.

Francisco Jesus, presidente da Câ-
mara Municipal de Sesimbra, por sua 
vez, elogiou aquela que é “uma das 
freguesias mais jovens do país”, que 
verificou um “crescimento exponen-
cial nos últimos vinte anos” e cuja jun-
ta de freguesia procura, para além das 
suas competências, “criar identidade 
e coesão dentro do seu próprio ter-
ritório, também com um movimento 
associativo forte e empenhado”. Na 
opinião do responsável camarário, “o 
sentimento grande de coesão territo-
rial que se observa em todo o conce-
lho tem de ser fortalecido pelas redes 
viárias e de transportes públicos, no 
sentido de permitirem uma efectiva 
coesão e, desse modo, dotar a fre-
guesia e o concelho de mais serviços 
e de um espaço urbano melhorado, o 
qual requer a participação, o esforço 
e a luta de todos”.

Inês Antunes Malta   (Texto) 
IAM  (Fotografia)

As Hortas Solidárias da 
Quinta do Conde foram 
recentemente alvo de limpeza 
e desobstrução das linhas 
de água e da instalação de 
um portão e de uma vedação 
na zona de entrada. Os 
melhoramentos, realizados 
pela Câmara Municipal de 
Sesimbra, têm como objectivo 
proporcionar melhores 
condições e reorganizar o 
acesso ao local. 

MELHORAMENTOS
Hortas com 
melhores 
condições
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Entrevista

“A AF Setúbal terá 
de apresentar uma 
voz mais activa na 
defesa dos clubes”
O ex-árbitro promete que irá falar nas próximas semanas com 
todos os clubes, sem excepções, "para recolher contributos e 
preocupações”

Que razões o levam a 
candidatar-se à liderança 
da Associação de Futebol de 
Setúbal (AFS)? 
São essencialmente três: um forte 
pedido de pessoas amigas que 
acreditam ser eu a pessoa certa para 
assumir este projecto; ter conseguido 
constituir uma equipa de trabalho, 
composta por elementos com larga 
experiência nas áreas onde vão 
trabalhar que me dão confiança 
de que podemos desenvolver um 
excelente trabalho; e por outro lado, 
são as razões do coração. A minha 
vida é o desporto desde os seis anos, 
e acredito nas minhas capacidades, 
para dar resposta a este projecto e 
ainda mais, nas enormes capacidades 
da equipa que estamos a construir.
Que balanço faz do trabalho do 
actual presidente da AF Setúbal, 
Francisco Cardoso? 
Gosto da máxima “não precisamos 
apagar a luz do próximo para que a 
nossa brilhe”. No entanto, a nossa 
concepção é de que a AFS terá de 
apresentar no futuro, uma voz mais 
activa na defesa dos interesses 
dos clubes, junto das instâncias 
desportivas. Nunca poderemos 
esquecer o passado e os feitos 
grandiosos do nosso distrito, na 
história do futebol português. Desde 
vários clubes, na primeira divisão 
e nas competições europeias, não 
esquecendo que do nosso distrito 
saíram grandes jogadores, como o 

Ricardo, o Figo, o Futre e o Chalana, 
apenas para mencionar alguns que 
prestigiaram o nome de Portugal na 
Europa. 
Na actualidade, saliento a importância 
de dialogar com os clubes sobre os 
projectos das academias dos grandes 
clubes. Estas funcionam no nosso 
distrito, contudo deveremos perceber 
se são positivas ou negativas para o 
nosso associativismo e de que forma 
as podemos regulamentar, sempre 
de acordo com a voz dos clubes. Em 
síntese, deveremos encontrar um 
plano estratégico com os nossos 
parceiros (clubes), que inverta a lógica 
de desenvolvimento negativo. Por 
outro lado, no sector da arbitragem 
teremos de repensar todo o projeto. 
Desde a captação, à retenção e à 
formação dos jovens árbitros. Já 
tivemos vários árbitros internacionais 
em simultâneo, neste momento não 
temos nenhum e a representatividade 
ao nível da elite é quase nula. Apesar 
das circunstâncias actuais não serem 
as melhores, temos árbitros com 
grande valor no distrito. 
Já conseguiu os votos de 20% 
dos clubes, necessários para 
apresentar a candidatura?
Serão muitos mais e se assim não 
fosse não seria candidato. Este é um 
movimento forte e que será vencedor, 
porque temos os clubes no centro 
da nossa acção. O período eleitoral 
ainda não começou, e seria ilegal se 
já estivesse a proceder a recolhas 
formais. Nas próximas semanas, 
falarei com todos os clubes, sem 
excepções, para recolher contributos 
e preocupações.  

Queremos que o serviço que vamos 
prestar aos clubes seja de qualidade. 
Temos também a concepção do clube 
parceiro da associação na promoção 
da prática do futebol, do futsal e do 
futebol de praia. Queremos muito 
ouvir e trabalhar com os clubes e 
para os clubes. Sem clubes não há 
associação. Sou dirigente de um 
clube sediado num bairro social de 
Lisboa e sei bem as dificuldades que 
os dirigentes sentem, às vezes até 
para as deslocações, equipamentos, 
inscrições e inclusive para os lanches 
dos atletas.
Caso seja eleito, quais serão as 
suas prioridades?
A prioridade são os clubes. Iremos 
tentar todas as formas de diminuir 
as despesas com as inscrições 

de jogadores e com a taxa de 
organização de jogos, mas reconheço 
que o actual momento económico 
do país não permite fazer promessas 
que se tornem impossíveis de 
cumprir. Para que isto seja possível, 
vamos procurar patrocinadores para 
as competições distritais. Aumentar 
a oferta de formação de treinadores, 
massagistas, árbitros e dirigentes 
desportivos. Queremos também 
convidar os pais dos atletas a estarem 
numa formação simplificada. Os 
pais são fundamentais no futebol de 
formação, e parceiros privilegiados 
para o fomento da prática desportiva.
Em termos pessoais, o que pode 
acrescentar à AF Setúbal?
Toda a minha vida foi ligada ao 
desporto, sou profissional de 
Educação Física e Desporto, fui 
árbitro, estou habituado a trabalhar 
em contextos adversos e sob enorme 
pressão. Desenvolvi capacidades 
de liderança, assertividade, 
comunicação e trabalho em equipa, 
que acredito serem fundamentais 
para o exercício do cargo.
O que é necessário fazer para 
atenuar os problemas que a 
pandemia trouxe aos clubes?

A proximidade com todos os clubes, 
a sensibilidade para as dificuldades e 
a procura de parceiros estratégicos 
serão fundamentais para reduzir 
esses mesmos efeitos negativos.
Teria procurado fazer alguma 
coisa de diferente nesse período 
caso fosse o responsável máximo 
da Associação?
Certamente que sim, mas 
sinceramente não é objectivo 
da nossa equipa aproveitar uma 
pandemia que já ceifou milhares de 
vidas, para apontar o dedo à actual 
direcção. Respeitamos para sermos 
respeitados. O respeito tem de ser 
um valor primordial no Desporto e 
na vida.
Considera que estão reunidas 
as condições para arrancar com 
todas as provas organizadas pela 
AFS?
Esse tipo de decisões pertence à 
Direcção-Geral da Saúde. Claro 
que estamos preocupados com 
a situação e sabemos que a lista 
vencedora terá um caminho difícil 
pela frente. Da nossa parte, estamos 
preparados para dar resposta a tudo 
o que for possível, não esquecendo 
que os organismos governamentais, 

NÉLSON MELO CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA AF SETÚBAL 

“Gostaríamos 
de ter visto uma 
intervenção 
mais enérgica 
da Associação 
e do seu 
presidente 
em defesa do 
Vitória FC”

Ricardo Lopes Pereira



federativos, autárquicos e o tecido 
empresarial são nossos parceiros. 
Não estamos sozinhos.
Como vê o processo que ditou a 
queda do Vitória FC, emblema 
mais representativo da 
Associação, para o Campeonato 
de Portugal?
Naturalmente, olho para esta 
situação com tristeza, até porque 
fui atleta do clube, no entanto 
temos de acreditar que no curto 
prazo o Vitória irá voltar à elite 
do futebol português. Enquanto 
Associação de Futebol de Setúbal 
tudo faremos dentro do quadro 
legal para apoiar os nossos clubes, o 
seu sucesso é o nosso sucesso.
De que forma teria procurado ter 
um papel activo neste processo?
Como sabe, a Associação de Futebol 
não tem poder de decisão neste tipo 
de situações, apenas defendemos 
que o tratamento dado aos clubes 
do nosso distrito seja igual aos clubes 
de outros distritos. Assim, ficaremos 
atentos a situações semelhantes 
que possam surgir no futuro, 
sempre na defesa intransigente 
dos interesses dos nossos clubes. 
Todavia, gostaríamos de ter visto 

uma intervenção mais enérgica da 
Associação de Futebol de Setúbal 
e do seu presidente em defesa do 
Vitória FC, tal não nos pareceu ter 
acontecido.
Teme as consequências que uma 
ausência nas provas profissionais 
possa ter no Vitória e na cidade de 
Setúbal? Está em risco o futuro do 
clube?
Encaro esta situação com muita 
preocupação, tenho a noção do 
impacto financeiro negativo que esta 
situação irá provocar na cidade e no 
clube, mas não nos podemos focar 
no problema, mas sim nas soluções.
Que mensagem deixa aos 
emblemas filiados na Associação?
Em primeiro lugar, gostaria de 
lembrar que a AF Setúbal é composta 
pelos clubes e todos os agentes 
desportivos envolvidos, incluindo os 
pais dos jovens atletas. Pretendemos 
dinamizar reuniões com os clubes 
filiados para discutir a reformulação 
do formato das competições, de 
futebol, futsal e futebol de praia; 
apoiar o desenvolvimento das 
Escolas de futebol e futsal nos 
clubes; desenvolver uma política de 
cooperação entre o Desporto Escolar, 

a AF Setúbal e os Clubes Distritais; 
apoiar e desenvolver a actividade das 
selecções distritais de Futebol e Futsal 
na descoberta de novos talentos; 
desenvolver acções de formação de 
treinadores, dirigentes e enfermeiros/
massagistas; pugnaremos pela 
obtenção de “naming” para 
as competições de forma a 
minimizar custos de organização; 
a sustentabilidade dos clubes 
será uma das nossas prioridades, 
criar condições para que os clubes 
possam viabilizar os seus projectos 
desportivos; solicitar uma auditoria 
às contas da Associação (não porque 
duvidemos de alguém, mas porque 
queremos saber com o que contamos, 
nesta fase difícil com a Pandemia) de 
forma a ter uma avaliação correcta da 
actual situação financeira e ver como 
minimizar os custos das organizações 
e das inscrições e seguros dos clubes. 
Não esquecer os clubes da zona do 
Alentejo, optando por uma política 
de proximidade que os auxilie nas 
despesas enormes de deslocação que 
são obrigados a suportar; aumentar 
a aposta no desenvolvimento do 
futsal e do futebol de praia (criação de 
um campeonato distrital); reforçar o 

apoio ao desenvolvimento do Futebol 
Feminino; criar condições para a 
organização de um campeonato 
distrital de veteranos nas três 
modalidades.
O universo da AFS representa 
aproximadamente cem clubes 
filiados, daí o nosso lema “cento 
e uma vontades, um projecto”. 
Por fim, apresentamos ainda os 
três eixos fundamentais a que nos 
comprometemos com os nossos 
clubes. Missão: a promoção e o 
desenvolvimento da prática do 
futebol, do futsal e do futebol de praia, 
desde a formação até aos seniores, 
não esquecendo o género feminino. 
Visão: colocar a AFS no topo das 
boas práticas de desenvolvimento 
desportivo das modalidades de 
futebol, futsal e futebol de praia. 
Valores: Respeito, Liderança, 
Proximidade, Inovação, Integridade, 
Qualidade, Equidistância, Confiança 
e Paixão. Uma palavra final, deixo 
um apelo ao tecido empresarial para 
apoiar os clubes do nosso distrito, o 
desporto é sem dúvida uma forma 
privilegiada de promoção das 
empresas e dos vossos produtos e 
serviços. 
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CONVOCATÓRIA

Convocam-se todos os associados da AMPM para uma reunião da As-
sembleia Geral Ordinária, a realizar no próximo dia 12 de Setembro, 
pelas 14-30 horas, na Cooperativa Cultural Popular Barreirense, na Rua 
Miguel Bombarda, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Aprovação da acta nº. 26 da Assembleia Geral Ordinária de 27 
de Junho  de 2020.

2. Aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para 2021. 
3. Informações diversas.

Se, na hora marcada não estiver presente um mínimo de 50% mais 1 dos 
associados, a reunião realizar-se-á 30 minutos mais tarde com os sócios 
presentes.
                                                  
                                          A presença de todos é essencial. Não falte!

                                                  Barreiro, 28 de Agosto de 2020
                                                A Presidente da Assembleia Geral

                                                           Sofia Amaro Martins

Falta de apoios ameaça o atletismo do Vitória FC p14

PERFIL

Nélson Melo, 43 anos, é natural do 
Barreiro onde reside. É professor 
Universitário na Licenciatura em 
Desporto, no Instituto Superior de 
Ciências Educativas. É ainda dou-
torando na Faculdade de Educação 
Física e Desporto, da Universidade 
Lusófona desde 2019. Tem a Licen-
ça de Treinador Futebol UEFA C.

Foi árbitro da 3.ª Categoria na-
cional de futebol, da 2.ª Categoria 
nacional no Futsal e da 1.ª Categoria 
nacional de futebol de praia. É for-
mador de árbitros de futebol e futsal 
da AFS. É co-autor do livro “A ciência 
da arbitragem” editado pela FPF. É 
também analista de desempenho 
desportivo da Casa do Benfica em 
Loures, na modalidade de futebol de 
praia na divisão de elite. Foi dirigente 
no Núcleo de Confraternização de 
Árbitros de Futebol do Barreiro, 2.º 
secretário da Assembleia Geral da 
Associação de Atletismo de Lisboa 
e presidente da Assembleia Geral 
do GD Águias da Charneca.

Receba o seu jornal na
primeira hora da manhã

Assinaturas PDF

265 094 354Ligue
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. 
Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos de alguém 
que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar numa nova fase 
profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com muita 
vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer bem 
as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições familiares 
para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter a calma 
em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. Carta da 
semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas 
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de 
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define 
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu 
coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano profis-
sional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que estruturados e 
calculados darão bons resultados. Carta da semana – O IMPERADOR – está muito lúcido, 
objetivo e eficaz marcando pontos em todas as situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de 
vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de vida; 
pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas situações 
podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de tomar uma posição. 
Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite conduzir a sua vida de forma 
objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de dece-
ções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profissional – dê 
atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, procure novos 
apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo dos sonhos em que 
é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão ou 
fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão solitária e 
amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em proveito próprio 
e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da semana – A PAPISA – a 
semana promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição de 
sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão sofrer 
alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá compreender 
alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida financeira sujeita 
a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos acontecimentos. Carta da 
semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante pródiga em acontecimentos 
importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

No princípio: “Era uma vez, 
numa grande floresta, uma 
pobre lenhadora e um po-
bre lenhador.” No final, 

uma centena de páginas adiante: “É 
esta a única coisa que merece existir, 
tanto nas histórias como na vida real. 
O amor, o amor dirigido às crianças, 
às nossas e às dos outros. O amor que 
faz com que, apesar de tudo o que 
existe, e de tudo o que não existe, a 
vida continue.” Entre estes segmen-
tos decorre o conto “A mais preciosa 
mercadoria”, do francês Jean-Claude 
Grumberg (n. 1939), recentemente 
editado (Publicações Dom Quixote, 
2020), história emocionante em tor-
no de um bebé com destino marcado 
para Auschwitz, mas que lá não che-
gou, assim tendo sorte diferente da 
de seu irmão gémeo e dos seus pais.

Por esta narrativa passam todos os 
seres que já conhecemos de outras 
histórias sobre o Holocausto, identi-
ficados sobretudo pelo seu aspecto 
e função, com escassa referência ao 
nome - mesmo os lenhadores do ca-
sal, salvadores da criança, não têm 
um nome, apesar de apresentarem 
um perfil de heróis, cruzando-se o 
leitor com figuras facilmente iden-
tificáveis como os “caçadores dos 
sem-coração”, os “sem-coração”, o 
“toupeira”, os “guardas das fardas cor 
de verdete”, os “caras de caveira”, os 
“soldados de estrela vermelha”, em 
claras alusões aos perseguidores e 
perseguidos, ao denunciante e às 
polícias, aos libertadores. O papel 
dos nomes e das marcas que reve-
lam o estatuto das personagens é 
particularmente forte no caso da 
criança que depois se torna mulher: 
Rose, nome dado pelos pais, passará 
a ser “o pequeno embrulho” (quando 
é recebida pela lenhadora), “precio-
sa mercadoria” (quando o casal do 
bosque descobre tratar-se de uma 
menina) e Maria Tchekolova (quando, 
adulta, integra o grupo de pioneiros 
de elite).

De todos os horrores que cons-

Grumberg: Um conto para que 
a vida continue

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

ANUNCIE NO SEU 
DIÁRIO DA REGIÃO

tituíram os campos de concentra-
ção se lê neste livro, ainda que sem 
minúcia, pois eles são muito mais 
sugeridos do que relatados, num 
gesto de economia descritiva e de 
incentivo à imaginação e reflexão 
do leitor, havendo um símbolo que 
atravessa a história: um comboio, 
cisterna enigmática e tenebrosa, 
que passa uma vez por dia por uma 
linha expressamente construída para 
um destino que ninguém conhece, 
a não ser os próprios passageiros 
que o alcançam. É ele o centro de 
um curto capítulo, próximo do final, 
forte no que carrega de chamada de 
atenção e de aviso às consciências: 
“Os dias sucederam aos dias, os com-
boios aos comboios. Nos vagões se-
lados agonizava a humanidade. E a 
humanidade fazia de conta que não 
sabia.  Passavam e voltavam a pas-
sar comboios provenientes de todas 
as capitais do continente ocupado 
(...). Passaram e voltaram a passar, 
noite e dia, dia e noite, perante a in-
diferença generalizada.” Simultânea-
mente, assiste o leitor ao processo 
de transformação do herói, pai de 
Rose, retrato de sobrevivente - “ex-
-barbeiro de crânios, ex-estudante 
de Medicina, ex-pai de família, ex-ser 
vivo transformado em sombra”.

O narrador, um contador de histó-
rias, interfere com o leitor em varia-
dos momentos, levando-o a pensar 
que este relato tem um sentido, um 
objectivo, uma intenção, revelada no 
final do percurso. Acção intensa, com 
momentos surpreendentes, muito 
pela dor, às vezes pela alegria, este “A 
mais preciosa mercadoria” tem uma 
ligação afectiva e sofrida com o au-
tor: o avô, cego, e o pai de Grumberg 
partiram de Drancy (onde funcionou 
um campo de detenção de judeus, 
que daqui partiam para a deportação, 
e de onde também saiu a família de 
Rose nesta história), de comboio, 
em Novembro de 1942 e em Março 
de 1943, respectivamente, para não 
sobreviverem.

De todos os 
horrores que 
constituíram 
os campos de 
concentração 
se lê neste 
livro, ainda que 
sem minúcia, 
pois eles são 
muito mais 
sugeridos do 
que relatados 
num incentivo 
à imaginação 
e reflexão 
do leitor
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JUVENÁLIA 
DUARTE PITEIRA 

ALONSO

MARIA LUÍSA DIAS 
BRANCO 

DA CONCEIÇÃO

FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

ARNALDO 
JOSÉ CANAS 

PENA

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.

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Arnaldo José Canas Pena. A fa-
mília 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.

(1934 – 2020)(1949 – 2020)(1946 – 2020)(1944 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação 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

ANUNCIE
NO SEU 

DIÁRIO DA REGIÃO

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
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• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS

VALOR: 28.000€ 
CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112
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Região

Humberto Lameiras

A obra foi assumida pelo 
município e ascendeu a 
um milhão de euros. A 
escola ficou com mais 
salas de aula

FREGUESIA DE AMORA

Escola da Quinta de Santo 
António vai receber mais crianças 
com deficiência auditiva 

A obra de melhoramento de instala-
ções do edifício da Escola Básica da 
Quinta de Santo António, em Amora, 
já está “concluída”, tendo aumenta-
do a capacidade para receber mais 
alunos, para além da melhoria das 
condições de trabalho, dá a saber a 
junta de Freguesia local. 

Este é um estabelecimento de en-
sino considerado de referência para 
os alunos com deficiências auditivas, 
e ainda “uma escola exemplar em ter-
mos de integração social e educativa”. 
Com esta intervenção, passou a ser 
um equipamento de ensino “amplia-
do e com mais e melhores condições 
físicas para receber os alunos que ali 
podem ingressar desde o Jardim-de 
Infância até ao 1º Ciclo”, lê-se em co-
municado da Junta de Freguesia de 
Amora.

Para o presidente de Freguesia, 
Manuel Araújo, “o investimento mu-
nicipal nas escolas da localidade é 
sempre de louvar, uma vez que repre-
sentam uma melhoria nas condições 
de Ensino e Educação das nossas 

crianças, que serão os adultos que 
estarão na linha da frente das gran-
des decisões civilizacionais do futuro. 
Ao lhes darmos melhores condições 
de aprendizagem, estamos a investir 
num futuro melhor para todos”.

No caso da obra na Escola Básica 
da Quinta de Santo António, também 
encetada pela autarquia, o investi-
mento foi de 1 675 894 euros, o que 
se traduziu no aumento do número 
de salas de aulas existentes, que pas-
sou de oito para catorze, na criação 
de duas novas salas dedicadas ao 
Jardim-de-Infância e na criação de 
uma unidade dirigida a crianças sur-
das, permitindo agora receber 288 
crianças, mais 125 que a capacidade 
anterior.

ALCÁCER DO SAL

Visitas aos 
espaços 
museológicos 
mudam de 
horário 

As visitas à Cripta Arqueológica do 
Castelo de Alcácer do Sal e ao Museu 
Municipal Pedro Nunes mudaram de 
horário, passando agora a vigorar o 
período de Outono, Inverno e Pri-
mavera.

Assim, com encerramento à segun-
da-feira, nos outros dias da semana a 
Cripta Arqueológica vai estar aberta 
das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 
17h30, sendo que a última entrada é 
feita sempre meia hora antes da hora 
de fecho.

No caso do Museu Municipal Pedro 
Nunes, passa a receber os visitantes 
igualmente das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30, com a última entra-
da a ocorrer meia hora antes da hora 
de encerramento. Está também fe-
chado à segunda-feira

Outro espaço de visita, o Museu 
Etnográfico do Torrão, reabre a 9 de 
Setembro e continuará a funcionar 
de terça a sexta-feira e no primeiro e 
terceiro sábado do mês, no período 
das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 
17h00.

Entretanto, para dar a conhecer a 
história de algumas peças do acervo 
arqueológico do município, a Câmara 
de Alcácer do Sal está a partilhar na 
sua página de Facebook imagens do 
mesmo, e lança o convite aos inter-
nautas para dizerem, na sua opinião, 
o que retrata cada uma das imagens.

Um dos exemplos, é a fotografia 
colocada na última sexta-feira, onde 
é retratado um tanque ou poço que , 
indica a autarquia, “faria parte de um 
santuário de cronologia romana, da-
tado do século I-II d.C, que apareceu 
durante as escavações no Convento 
de Aracoelli”. Este faz parte de um 
conjunto de estruturas que podem 
ser visitadas na Cripta Arqueológica 
do Castelo de Alcácer do Sal.

A explicação refere ainda que este 
“seria um poço ou tanque ritual, onde 
seriam lançadas oferendas para os 
ofertantes pedirem auxílio aos deu-
ses. Na área do santuário foi identifi-
cado um pequeno altar com algumas 
cerâmicas insitu.

No seguimento da escolha do Arquivo Municipal de Sines para 
2020 de, em cada mês, recordar uma fotografia do seu espólio em 
associação com uma expressão da comunidade local, este Setembro 
recorda a Calheta. O glossário do projecto Dizeres evoca o antigo 
abrigo das embarcações de pesca, significando a expressão Calheta 
uma reentrância, angra ou baía. Em Sines, referia-se ao local onde os 
barcos de pesca encontravam abrigo, neste caso um abrigo natural 
reforçado e expandido a partir do século XVII por molhes.

FOTOLEGENDA

Sines escolhe 
Setembro para 
relembrar 
Calheta
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BREVES

O município de Grândola 
colocou em concurso público a 
empreitada para a ampliação da 
Zona de Indústria Ligeira (ZIL), 
tendo em conta o aumento 
da procura para instalação de 
novas unidades industriais. 
Nesta fase serão criados mais 
10 lotes, com dimensões 
variáveis, e serão prolongadas 
todas as infra-estruturas, 
incluindo a rede viária. A 
intervenção tem como valor de 
referência 1.1 milhões de euros.

Face ao contagiou com Covid-19 
de várias pessoas que vivem 
na freguesia de Comporta, 
a Câmara Municipal decidiu 
colocar baldões para recolha de 
lixo mais perto das casas onde 
residem.  Esta medida “visa a 
redução do risco de contágio 
por estas pessoas, que se 
encontram em confinamento ou 
quarentena”, refere a autarquia. 

No âmbito do Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência, 
as candidaturas à edição de 
2020 do Prémio Cartaz 3 
de Dezembro, encontram-
se abertas até ao dia 23 de 
Setembro. Este prémio distingue 
o trabalho gráfico que, através 
de um cartaz, sensibilize e 
mobilize a opinião pública para 
o reconhecimento dos direitos 
das Pessoas com Deficiência, 
celebrado no dia 3 de Dezembro.

GRÂNDOLA
Ampliação 
da Zona de 
Indústria Ligeira

S. CACÉM
Recolha de lixo 
especifica para 
quarentena

SINES
Candidatura 
ao Cartaz 
3 de Dezembro



ta, este ano estar na Festa do 
“Avante!” é um ato de coragem, 
de resistência, de dignidade. É 
não pactuar com a chantagem e 
o discurso do medo e do ódio. É 
erguer a bandeira da esperança 
e dizer que isto não há de ser 
assim. Estaremos lado a lado 
pela vida e pelo futuro. Não nos 
vamos poder abraçar na Atalaia 

este ano. Mas lutamos hoje pa-
ra que possamos no futuro, em 
segurança, voltar a ter esse abra-
ço, voltar a dar as mãos, a cantar 
ombro com ombro. Como diziam 
os meus camaradas, Coragem 
hoje, abraços amanhã. Boa Festa.
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que considera esta obra 
como “inadiável”.
Vão ser afectado o 
perímetro da Rua Marquês 
de Pombal, Rua 1º de 
Dezembro, Rua 20 de 
Abril, Rua da Boavista, 
Largo da Boavista, 

Travessa do Vasco, Rua 
Luís de Camões, Praça 
da República e Travessa 
Manuel da Arriaga.
A autarquia lança o 
aviso à população para 
não se esquecer das 
torneiras abertas.  

Intervenção 
na rede de 
abastecimento 
de água na 
cidade de Sines

Para hoje, está previsto 
um corte de água na 
cidade de Sines, entre 
as 8h30 e 12h30, devido 
a uma intervenção na 
rede de distribuição de 
água. Um trabalho a ser 
executado pela Câmara 

PUBLICIDADE

M as então af inal  de 
contas existiu ou não 
um regime de excep-
ção para a Festa do 

“Avante!”? Vamos lá então aos 
factos.

A Festa do “Avante!” é o único 
evento do país para o qual nada 
menos que o Presidente da Re-
pública exigiu a divulgação ante-
cipada de um parecer técnico da 
Direção Geral da Saúde. Vai daí, o 
parecer técnico da Direção Geral 
de Saúde (ao contrário do que 
aconteceu com todos os outros 
eventos) foi mesmo divulgado, 
com a concordância dos propo-
nentes. Mas mais do que isso: 
ao contrário do que aconteceu 
com os outros eventos, o plano 
de contingência aprovado foi pu-
blicado na íntegra – e pode ser 
consultado na página da Festa 
na Internet.

Um concerto realizado a 1 de 
junho, na sala fechada de 1.250 
m2 do Campo Pequeno, foi au-
torizado para 2.000 pessoas (lá 
estiveram o Presidente da Re-
pública e o Primeiro-Ministro). 
Uma prova de automobilismo no 
Algarve prevê 46 mil pessoas no 
mês que vem. Mas o que foi dito 
e publicado e decretado sobre a 
Festa do “Avante!” não tem pa-
ralelo. 

Se houve um regime de exce-
ção para a Festa do “Avante!”, 
esse regime foi de discrimina-
ção negativa. A razão nada tem 
a ver com saúde pública. A razão 
é muito simples e está à vista 
de todos, no ponto mais alto da 
Quinta da Atalaia: é a bandeira 
vermelha com a foice e o mar-
telo.

A Festa do “Avante!”

OPINIÃO

Bruno Dias

Deputado PCP

Existiu um 
regime de 

excepção para 
a Festa do 

“Avante!”?
Vamos aos factos

O visitante ao entrar no recin-
to desta Festa vai ter condições 
de segurança contra a epidemia 
que não encontrará em nenhum 
(repito, nenhum) outro evento, 
e a própria construção está a 
incorporar esses cuidados. As 
medidas sanitárias aplicadas não 
têm simplesmente comparação.

Pela primeira vez na história 
da Festa, vamos ter muitos ca-
maradas com uma tarefa que há 
um ano não imaginávamos: assis-
tente de plateia, presente no ter-
reno apenas e só para assegurar 
que as regras de segurança, dis-
tanciamento, etc., são cumpridas 
pelos visitantes. Dá para apostar 
que muitas pessoas ligadas à or-
ganização de eventos, concer-
tos, festivais, etc., este ano vão 
à Festa do “Avante!” tirar muitos 
apontamentos…

O que está a acontecer não é 
“uma polémica” – é uma guerra 
mediática. Para quem se lembra, 
as únicas situações que podem 
ser minimamente comparáveis 
a este fogo cerrado foram – adi-
vinhem: o 25 de Abril e (ainda 
mais) o Primeiro de Maio. E, no 
fundo, com as mesmas motiva-
ções e as mesmas munições.

Não é possível ignorar as evi-
dências: este ataque sem prece-
dentes à Festa do “Avante!” é um 
ataque à liberdade e à esperança 
porque é um ataque à insubmis-
são e ao inconformismo. É uma 
tentativa de “safanão em tempo” 
como dizia o outro, a quem se 
recusa a comer e calar e a quem 
não admite que se use o vírus 
como arma de assalto. 

Por isso, mais do que nunca, e 
de uma forma nunca antes vis-
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Desporto

Como é do conhecimento 
público, a decisão de 
reinício das actividades 
desportivas nos campos 

municipais passou a ser da respon-
sabilidade da Câmara Municipal 
de Setúbal (CMS) que, no mês 
passado, deu luz verde ao início 
dos treinos de Iniciados, Juvenis e 
Juniores.
A CMS, importa frisar, tem sido 
exemplar na procura de soluções 
que, em linha com as recomenda-
ções da Direcção-Geral da Saúde 
(DGS), e após seis meses de inter-
rupção do desporto federado, pu-
dessem permitir aos jovens regres-
sar a um mínimo de normalidade 
no seu dia a dia, nomeadamente 
no domínio da prática desportiva.
Da nossa parte, elaborámos um 
plano de contingência que nestes 
primeiros 15 dias de treinos tem 
sido seguido com todo o rigor. 
Assim, todo o espaço foi adaptado, 
tendo sido instituídos corredores 
de entrada e saída, está em vigor 
a regular e permanente higieni-
zação, os treinos decorrem sem 
a presença dos pais ou de outros 
assistentes no recinto, todos os 
atletas trazem a sua garrafa de 
água, os balneários estão encer-
rados e as instalações sanitárias 
igualmente interditas, excepto em 
situação de urgência.
Acresce que os planos de treino, 
como não poderia deixar de ser, 
foram adaptados às circunstâncias, 
focados em exercícios individuais 
de modo a evitar o contacto físico 
entre os atletas.
Dito isto, não haja ilusões. Tal 
como ir à Feira do Livro, à Festa 
do Avante!, a um restaurante ou 
supermercado, podemos mitigar 
o risco, mas nunca eliminá-lo em 
absoluto, como é evidente.
Importa salientar também que de 

Um primeiro balanço

OPINIÃO

José Pereira

todos temos tido toda a colabora-
ção no sentido de mitigar ao má-
ximo o risco, todos têm adoptado 
comportamentos responsáveis, 
todos têm acatado as recomenda-
ções contidas no plano de contin-
gência.
De certa forma, em pequena es-
cala, diria que este regresso aos 
treinos desportivos é um ensaio 
prévio do regresso às aulas. 
Da nossa parte, com a ajuda de 
todos, estamos focados em tentar 
assegurar muitos dias bons e, se 
possível, poucos ou nenhuns dias 
maus.

Presidente da Direcção   
do C.D. “Os Pelezinhos”

Tal como ir à 
Feira do Livro, 
à Festa do 
Avante!, a um 
restaurante ou 
supermercado, 
podemos 
mitigar o risco, 
mas nunca 
eliminá-lo em 
absoluto, como 
é evidente

Miguel Nunes Azevedo

Dificuldades causadas 
pela pandemia obrigam 
os responsáveis a 
alterar a estratégia mas 
a equipa promete lutar 
por lugares cimeiros

LUÍS CRUZ FALA DO FUTURO

Falta de apoios ameaça 
o atletismo do Vitória FC

Luís Cruz, responsável pela secção 
de atletismo do Vitória, admitiu a O 
SETUBALENSE que as consequên-
cias económicas da pandemia vieram 
complicar a vida da secção, que face 
aos poucos apoios vê-se obrigada a 
rever a estratégia para a época que 
se aproxima. 

“A crise afeta toda a gente e o Vi-
tória vive da bilheteira e do bingo. 
Com a interrupção pela covid-19, 
o futebol profissional foi afetado e 
esta situação de nos quererem des-
promover ainda piora, porque acaba-
-se o dinheiro da televisão e muitos 
dos apoios. Quanto ao atletismo, eu 
sempre tentei ajudar com dinheiro 
através da minha empresa e na anga-
riação de patrocínios. A Propriedade 
Aberta e a Multiauto Renault são os 
maiores apoios, mas nós recebe-
mos cerca de 3.500 euros para um 
orçamento de 17.000. Tudo o resto 
acabo por ser eu a colocar, exceto 
algum dinheiro que ganhámos em 
provas”, afirmou o seccionista, que 
espera que empresas locais possam 
apoiar a equipa. “Não quero abando-
nar o Vitória, onde estou há 39 anos, 
e vou sempre apoiar, mas sozinho não 
consigo. Vamos tentar encontrar pa-
trocínios que assegurem o pagamen-
to de salários, evitar despedir-nos de 
alguns atletas e manter o Vitória no 
topo”, acrescentou. 

O atletismo sadino tem recupera-
do o destaque a nível nacional nos 
últimos anos e, na última época, 
conseguiu uma boa classificação no 
campeonato nacional. “Até chegar 
a covid-19, nós ganhámos 18 das 20 
provas em que participámos. Fomos 
campeões regionais de estrada e 
corta-mato e fomos 8º a nível na-
cional”, afirmou, prometendo nova 

Luís Cruz destaca o bom momento da modalidade antes da pandemia

DR

prova de força no próximo ano: “Não 
deixaremos de ter uma equipa forte, 
bem pelo contrário. Vamos buscar 
dois atletas fortes que nos vão per-
mitir estar no top 5 nacional. Com 
uma equipa amadora, vamos fazer 
frente a equipas federadas”, asse-
gurou 

Para já, ainda não são conhecidas 
as datas para o regresso das provas, 
mas Luís Cruz acredita que só em 
2021 seja possível regressar à estra-
da. “Vai depender de outubro e no-
vembro, se há uma segunda vaga. A 
federação tenta que regressem as 
provas, mas a lei impede aglomera-
dos e uma corrida nunca tem menos 
de 100 atletas e uma Corrida do Tejo 
leva 10.000 pessoas. Depois vem a 
política – não percebo porque vão 
realizar o Avante quando leva mi-
lhares de pessoas”, rematou, admi-
tindo que esta paragem tem efeitos 
nos atletas: “Continuamos a treinar, 
mas afeta não haver competição. 
Perdemos o ritmo e muitos perdem 
a motivação. Alguns vão correr às 20 
horas e outros levantam-se às 6 horas 
da manhã. É um sacrifício grande e 
depois não há como demonstrar o 
trabalho feito

“Vitória foi o bode expiatório”
Luís Cruz comentou também a queda 
do emblema setubalense ao Campeo-
nato de Portugal, defendendo que a 
decisão não foi imparcial, uma vez que 
vários clubes têm problemas financei-
ros que são do conhecimento público. 
“Não estava à espera. Não é só o Vitó-
ria que tem problemas financeiros. Ve-
jo notícias do Farense que não pagou 
ao capitão, do Belenenses SAD que 
não declarou os salários, do Sporting 
que deve do Rúben Amorim… Não há 
clubes sem dívidas. O Vitória foi um 
bode expiatório, porque há muita gen-
te que tem interesse em que o Vitória 
não continue na I Liga”, afirmou

Quanto ao futuro, o seccionis-
ta apelou à união dos vitorianos e 
mostra-se confiante, afirmando que 
qualquer desfecho não irá interferir 
na relação entre o clube e os adeptos: 
“Os sócios vão-se unir e acredito, ao 
contrário do que dizem, que o núme-
ro de associados vai aumentar. Está a 
haver um grande apoio da cidade ao 
clube e de várias entidades. Não va-
mos deixar o Vitória cair. Mesmo que 
joguemos nas distritais, que comece-
mos de novo, vamos fazer tudo para 
provar que não estamos errados.”
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pela Associação Desportiva de 
Castro Daire, equipa da Associação 
de Futebol de Viseu que terminou 
a Série B do Campeonato de 
Portugal em quinto lugar na época 
passada. O jogador, que fez toda a 
sua formação no Barreirense, clube 
onde desempenhava também as 

funções de treinador nas camadas 
jovens, vai estar pela primeira vez 
longe de casa, tendo em conta 
que no seu percurso de jogador 
passou pelo Banheirense, Amora, 
Coruchense, Olímpico do Montijo e 
Pinhalnovense, onde normalmente 
era utilizado como titular.   

João Bandeira 
troca 
Pinhalnovense 
pelo Castro 
Daire

João Bandeira, médio de 25 anos, 
que nas duas últimas épocas 
representou o Pinhalnovense, vai 
continuar a jogar no Campeonato 
de Portugal mas longe da sua 
zona de conforto. Entre as várias 
propostas que recebeu, João 
Bandeira aceitou o desafio lançado 

José Pina

Será construído no 
prazo de dois anos e 
custará sete milhões e 
quinhentos mil euros, 
que serão totalmente 
suportados pela Câmara 
Municipal do Seixal

As obras de construção do novo Es-
tádio da Medideira, projectado pelo 
arquitecto José Pequeno, deverão 
começar durante o mês de Outubro, 
se os prazos estabelecidos forem de-
vidamente cumpridos.

A abertura do concurso público 
para a adjudicação da empreitada 
para a construção do novo espaço 
desportivo, no valor de sete milhões e 
quinhentos mil euros, já foi anunciada 
pelo Amora Futebol Clube.  

As candidaturas devem ser apre-
sentadas até às 24 horas do dia 15 de 
Setembro. As que vierem a ser admi-
tidas a concurso serão anunciadas no 
site do clube até ao dia 22 e a propos-
ta vencedora divulgada até ao dia 30 
de Setembro de 2020.

Se os prazos forem cumpridos, a 
obra deverá ter início no decurso do 
mês de Outubro e terá que ser con-

OBRAS DEVEM COMEÇAR EM OUTUBRO 

Empreitada do novo 
Estádio da Medideira já 
foi submetida a concurso 

cluída em dois anos.
Os custos serão totalmente su-

portados pela Câmara Municipal do 
Seixal que pagará um milhão de euros 
até ao final de 2020, igual montante 
em 2021 e o restante valor em frac-
ções anuais de 500 mil euros, até 
2033.

Na sua primeira fase de construção, 
o Estádio Municipal da Medideira fica-
rá com capacidade para 4500 espec-
tadores, em dois níveis de bancada. 
No piso superior com gabinetes, sala 
institucional, museu e restaurante pa-
norâmico, no piso intermédio com 
camarotes institucionais, empresas e 
privados. Num enquadramento pai-
sagístico de excelência, o estádio fica-
rá com iluminação para jogos de alta 
competição e com aproveitamento 
energético integrado, através de pai-
néis solares fotovoltaicos. 

O Olímpico do Montijo já tem luz 
verde para disputar o Campeonato 
de Portugal, nesta época desportiva 
de 2020/21.  

A notícia, que estava a ser aguarda-
da com grande expectativa por parte 
dos montijenses, foi comunicada on-
tem de manhã pela Federação Por-
tuguesa de Futebol em documento 
enviado para a SAD, informou esta 
em comunicado.

Com esta decisão, a FPF colocou 

ANUNCIADO ONTEM PELA FPF 

Olímpico do Montijo está confirmado 
no Campeonato de Portugal

um ponto final na especulação que 
pairava no ar sobre algumas dúvidas 
que ainda existiam relativamente à 
participação da equipa na terceira 
prova mais importante do calendário 
futebolístico nacional.

Com a equipa técnica contratada 
e o plantel em fase de conclusão os 
montijenses já trabalham na prepa-
ração da nova época que tem início 
previsto para o dia 20 de Setembro.

Rui Narciso, de 42 anos, que na 

época passada orientou o Amora, é o 
novo treinador do Olímpico do Mon-
tijo que já apresentou publicamente 
cinco jogadores: os guarda-redes, 
Miguel Lázaro (ex-Alverca) e João 
Ascenço (ex-Amora), o defesa Bruno 
Saraiva (ex-Amora), o médio Alexan-
dre Sousa (ex-Amora) e o avançado 
Victor Veloso (ex-Sub-23 do Vitória 
FC). Apresentados foram também 
os fisioterapeutas Thaisa Menezes e 
António Viegas. J.P.

José Pina

Para os sesimbrenses, 
o início da época 
é extremamente 
importante. Acesso 
ao segundo escalão 
nacional arranca dia 12

PRIMEIRAS STICKADAS DA ÉPOCA

Hóquei do GD Sesimbra vai lutar
pela permanência na 2.ª divisão

O Grupo Desportivo de Sesimbra 
tem vindo a trabalhar no sentido de 
preparar a sua equipa de hóquei em 
patins para a fase preliminar sul de 
acesso ao Campeonato Nacional da 
2.ª Divisão que se disputa em cinco 
jornadas, entre os dias 12 e 26 de 
Setembro, numa competição a uma 
volta, em formato concentrado, com 
jogos em casa e fora.

Nesta prova, para além do GD 
Sesimbra participam também o HC 
Sintra, o Campo de Ourique e ainda 
três equipas que sairão da fase pré-
-preliminar do Campeonato Nacio-
nal da 3.ª Divisão que se realiza no 
próximo fim-de-semana no Pavilhão 
Municipal Leonel Fernandes, no Sei-
xal, no que respeita à zona sul. Os três 
primeiros classificados nesta zona 
vão disputar o Nacional da 2.ª Divi-
são e os restantes irão participar no 
Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, 

Marco Costa, treinador do GD Sesimbra

DR

que começam logo a seguir.
Sob o comando técnico de Marco 

Costa e do preparador físico Prof. 
João Cunha e Silva, os onze atletas 
que compõem o plantel não se têm 
poupado a esforços nesta fase pre-
paratória porque o objectivo passa 
por se apresentarem nas melhores 
condições possíveis para atacarem 
em força a permanência no segundo 
escalão do hóquei em patins nacional.

De salientar será também o esforço 
desenvolvido pela direcção do clube 
que, apesar do momento não ser o 
melhor em termos financeiros, con-
seguiu criar condições para a coloca-
ção de um novo piso de madeira no 
seu pavilhão, que vai ser inaugurado 

oficialmente no próximo sábado, 
dia 5 de Setembro, pelas 16h 15m, 
seguindo-se posteriormente uma 
cerimónia protocolar, no salão de 
festas “Coronel Joaquim Pinto Braz”. 

Relativamente ao plantel para esta 
nova época, o Grupo Desportivo de 
Sesimbra assegurou a continuidade 
de seis jogadores, Bruno Fuzeta, Gon-
çalo Marcelino, Paulo Carapinha, Dio-
go Dias, Miguel Serrano e Jorge Coe-
lho e procedeu à aquisição de cinco, 
sendo de salientar três que vêm do 
Murches, Miguel Oliveira, André Ra-
poso e João Chalupa e ainda Ricardo 
Fonseca que representava a Juven-
tude Salesiana e Rodrigo Raposo, do 
Campo de Ourique.

FUTEBOL DISTRITAL
KL Quinta do Conde avança 
com a preparação da equipa

O KL Quinta do Conde continua a tra-
balhar no sentido de preparar a sua 
equipa para o Campeonato Distrital 
de Seniores da 2.ª Divisão.

De acordo com João Casimiro, o 
responsável técnico pelo projecto, 
“na semana passada estiveram pre-
sentes nas captações que decorreram 
no Campo António Xavier de Lima 
mais de 50 jogadores. A formação do 
plantel já se começa a definir e come-
çam a ser poucas as vagas. Contudo, 

para colmatar as lacunas, e porque o 
plantel não ficou fechado, na segun-
da-feira realizou-se novo treino onde 
voltaram a surgir mais atletas”. 

Tendo em conta as orientações da 
Direcção Geral de Saúde “os treinos 
vão prosseguir dentro da normalida-
de e até ao início do campeonato está 
prevista a realização de alguns jogos 
de preparação com outras equipas, 
existindo ainda algumas datas em 
aberto”.  J.P.

Legenda



01:05 ~ 2.8 m ~ Preia-mar
07:13 ~1.2 m ~Baixa-mar
13:32 ~ 2.9 m ~ Preia-mar 
19:45 ~ 1.1 m ~ Baixa-marSE
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DA00:44 ~ 2.7 m ~ Preia-mar 

06:54 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
13:12 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
19:27 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar

00:43 ~ 2.7 m ~ Preia-mar 
06:53 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar 
13:12 ~ 2.8 m ~ Preia-mar
19:27 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar

01:29 ~ 3.0 m ~ Preia-mar 
07:06 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar 
13:56 ~ 3.2 m ~ Preia-mar 
19:35 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
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