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Abertura

A pretexto da pandemia,  
valeu tudo sobre o mas-
sacre de “notícias”. Desde 
a exibição até à exaustão, 

de imagens televisivas de  multi-
dões compactas de outras edições 
da Festa, para dar  ideia de rebal-
daria e incutir pavor,  até à omissão 
de outros  eventos com multidões 
desregradas.  Mas houve honrosas 
excepções. Vejamos, por exemplo, o 
que escreveu uma pessoa insuspeita 
sobre as suas afinidades com o PCP, 
a jornalista Ana Sá Lopes, no Público 
de 31/8: “O pavor gerado pela colos-
sal onda de notícias e comentários 
sobre a Festa do Avante, não foi vis-
to, quando milhares de peregrinos 
(é a informação oficial) acorreram 
no dia 13 de Agosto ao Santuário 
de Fátima. Esse pavor também não 
tem sido visto nas praias. Ninguém 
dá pelo pavor nas feiras do livro de 
Lisboa e Porto. Não é encontrado 
nos transportes públicos”.
Outra honrosa excepção,  o 
médico Rui Melo Pato, amigo e 
acompanhante musical de Jo-
sé Afonso, no tempo em que o 
faziam com a tenebrosa PIDE à 
perna. Portanto, outra respeitável 
e abalizada opinião, expressa na 
sua página do Face Book:”...como 
médico pneumologista, por outro 
lado como “músico” (que nunca 
actuou na dita festa) e como cida-
dão orgulhosamente de esquerda 
sem filiação partidária(…) Agora, 
já com a poeira pousada, sou 
declaradamente favorável à reali-
zação da Festa, porque vejo nela 
a oportunidade de se aprender a, 
cumprindo todas as regras, voltar a 
ter a cultura, a política e a arte com 
responsabilidade e com civismo. 
Conhecendo o rigor dos militantes 
e simpatizantes comunistas, estou 
certo de que a Festa vai decorrer 
na maior da disciplina sanitária e 

Avante, balanço muito positivo

OPINIÃO

Francisco Ramalho

vai ser um exemplo para que as 
actividades que evolvam centenas 
ou milhares de portugueses se 
possam fazer sem a actual indis-
ciplina das praias, das igrejas, das 
procissões, dos casamentos, das 
festas, etc...e as salas de espec-
táculo, os estádios, os ginásios, 
todos os espaços de lazer e de arte 
possam voltar a funcionar, com 
regras, com disciplina.”
Acertou. Mas, claro, algum receio 
e, sobretudo, o veneno destilado 
pelas televisões e não só, teve 
efeitos na afluência. Apesar de 
tantos  interessantes debates so-
bre os mais variados temas, como, 
por exemplo, Teletrabalho: da 
inovação à Exploração. Lutas nas 
empresas e locais de trabalho na 
Península de Setúbal. Ou, Culturas 
Superintensivas - o Alentejo ao 
sabor do capitalismo, de tantos e 
tão bons artistas e outros motivos 
de interesse. 
Mas, nem tudo isso, nem o sol 
abrasador, impediu a participa-
ção. E o comício foi um momento 
de  grande afirmação do PCP. Os 
dois mil lugares sentados frente 
ao palco 25 de Abril, esgotaram 
rapidamente e a colina em frente, 
transformou-se num mar de gente 
devidamente espaçada entusiasta 
e vibrante. Uma surpresa, com 
certeza, para os habituais vatici-
nadores coveiros do PCP, e um 
alento para os mais desanimados. 
E esta tão atacada edição da Festa 
do Avante, terminou em beleza 
com outra enchente; a dos Xutos & 
Pontapés.
Para o ano, sem o corona e com os 
agoirentos anti-comunistas, com 
certeza, bem mais contidos, será 
lá ainda mais celebrada, a  Festa, a 
cultura, a vida.

Ex-bancário, Corroios

Empresa sadina vai 
fazer obra de 11 milhões 
de euros e tem outros 
projectos para aquele 
país sul-americano

SETÚBAL

Etermar ganhou concurso 
internacional para expansão 
de porto no Peru

A empresa portuguesa Etermar ga-
nhou o concurso para o prolonga-
mento do cais marginal do Porto de 
Paita, o segundo maior do Peru, no 
valor global de cerca de 11 milhões de 
euros, revelou ontem o administrador 
Fernando Gouveia.

“Trata-se de uma obra no valor de 
11 milhões de euros e que se deverá 
prolongar por um período de oito/
nove meses”, disse à agência Lusa 
Fernando Gouveia, adiantando que 
a Etermar já está no Peru há quatro 

A obra de prolongamento do cais do Porto de Paita vai decorrer durante nove meses

DR

anos e que poderá avançar para ou-
tros projectos naquele país do conti-
nente sul-americano.

Segundo um comunicado da Eter-
mar, a empresa ganhou o concurso 
para a primeira fase da ampliação do 
Porto de Paita, que visa aumentar o 
cais actual para 360 metros, de for-
ma a permitir a recepção de “navios 
de maior dimensão, incrementando 
assim a capacidade de exportação 
agro-industrial do país”.

O comunicado da Etermar refere 
que o concurso privado internacional 
para a primeira fase de expansão da-
quele porto peruano foi lançado pela 
concessionária Terminales Portuarios 
Euroandinos (TPE), uma joint-ventu-
re detida pela empresa DP World dos 
Emirados Árabes Unidos e pela em-
presa YILPORT Holding da Turquia.

De acordo com a Etermar, a DP 

World, detida pelo Governo do Dubai, 
é a quarta maior operadora portuária 
mundial, com operação em 78 portos 
em mais de 40 países, e a YILPORT 
Holding a 12.ª, com operação em 21 
terminais a nível global, entre os quais 
sete portugueses.

O comunicado refere também 
que a Etermar é a “maior empresa 
portuguesa especializada no ramo 
da construção marítima” e que lide-
ra os consórcios responsáveis pelas 
“dragagens da Ria de Aveiro e no Ca-
nal de Acesso aos Estaleiros de Viana 
do Castelo”.

A empresa sadina salienta ainda 
que está presente em quatro con-
tinentes, com operações, entre ou-
tros mercados, em Espanha, França, 
Marrocos, Tunísia, Guiné-Equatorial, 
República Dominicana e Brasil.
Lusa
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passado domingo. 
No decorrer de uma acção 
policial, os militares da 
Guarda “sentiram um forte 
odor característico da planta 
de cannabis, proveniente de 
um terreno agrícola, tendo-

se deparado com seis pés 
deste estupefaciente, alguns 
deles já em elevado estado de 
maturação”, informa o comando. 
A plantação foi apreendida e 
os factos foram remetidos ao 
Tribunal Judicial de Sesimbra.

GNR descobre 
e apreende 
cannabis em 
Sesimbra 

O Comando Territorial de 
Setúbal, através do Posto 
Territorial de Sesimbra, efectuou 
a apreensão de seis pés de planta 
de cannabis, neste concelho 
turístico. 
A operação aconteceu no 

Mais de 30 
estabelecimentos 
escolares estão a ser 
intervencionados. Só 
para retirar amianto é 
mais de um milhão de 
euros

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL 

Autarquia investe 8 milhões na construção e manutenção de escolas

A Câmara do Seixal está a aplicar um 
investimento “superior a 8 milhões de 
euros” em grandes obras e outras in-
tervenções nas escolas do 1.º ciclo do 
ensino básico e jardins de infância na 
alçada da autarquia. Só para a remo-
ção de amianto, a factura ultrapassa 
um milhão de euros.

As obras concluídas ou em curso, 
de construção, ampliação de instala-
ções e manutenção, abrangem “mais 
de 30 estabelecimentos escolares”, 
estando aqui incluída a substituição 
de coberturas e pavimentos dos 
edifícios, beneficiação de espaços 

de recreio e múltiplas pequenas re-
parações.

“Contribuir para a promoção do su-
cesso escolar e construir um território 

nas escolas, o município está a retirar 
este tipo de material, também desig-
nado por amianto, em 14 escolas do 
concelho do 1.º ciclo do ensino bási-
co, “procedendo à colocação de no-
vas coberturas, num investimento 
municipal superior a um milhão de 
euros”.

As intervenções consistem na 
remoção das coberturas em fibroci-
mento, seguidas de montagem dos 
painéis sandwich com isolamento 
térmico.

Realça a autarquia que “apesar das 
coberturas em fibrocimento apenas 
serem prejudiciais para a saúde quan-
do danificadas, o que não se verifica-
va, a autarquia está a substituí-las nas 
escolas do 1.º ciclo com um objectivo 
preventivo”. 

Entretanto, a Câmara do Seixal rea-
firma que “continua a reivindicar ao 
Governo a remoção do fibrocimento 
existente nas escolas básicas dos 2.º 
e 3.º ciclos e secundárias, que são da 
responsabilidade do Estado”. H.L.

DR

educativo de qualidade é o objectivo 
da Câmara Municipal do Seixal, que 
continua a investir na valorização de 
infra-estruturas escolares em vários 

pontos do concelho”, refere a autar-
quia gerida pelo comunista Joaquim 
Santos. 

Quanto à remoção de fibrocimento 

Foco de infecção 
em Grândola pode 
ter chegado a um 
restaurante de Melides. 
Os funcionários já 
foram testados, mas só 
amanhã há resultados

CONTÁGIO POR COVID-19

Delegado de Saúde manda encerrar 
restaurante em Melides por precaução

Um restaurante em Melides foi encer-
rado por precaução devido à ligação 
a um foco de infecção por Covid-19 
detectado no concelho de Grândola 
com, pelo menos, quatro casos po-
sitivos, disse ontem o delegado de 
saúde municipal.

“Devido à proximidade de uma 
pessoa do restaurante de Melides 
com a cadeia de contágios, que veio 
a confirmar-se positiva, ordenei o 
encerramento do estabelecimento 

DR

no sábado, de forma preventiva”, 
confirmou o delegado de saúde de 
Grândola, Ismael Selemane, em de-
clarações à agência Lusa.

No seguimento da confirmação des-
se caso positivo, relacionado com uma 
pessoa residente na aldeia de Melides, 
todos os funcionários do restaurante, 
“cerca de uma dezena”, foram ontem 
testados, mas os resultados só devem 

ser conhecidos amanhã.
O município de Grândola informou 

no domingo que o número de casos 
activos no concelho subiu durante o 
fim-de-semana para seis e que exis-
tem, agora, 61 pessoas em vigilância 
activa, mais 48 do que na sexta-feira, 
números que Ismael Selemane confir-
mou estarem relacionados com a in-
vestigação epidemiológica em curso.

Os novos casos registados naque-
le concelho foram ‘importados’ de 
um surto detectado em Sines, em 
27 de Agosto, cuja investigação epi-
demiológica conduziu, nos últimos 
dias, à realização de rastreios, que 
continuam a decorrer, nos conce-
lhos vizinhos de Grândola, Santiago 
do Cacém e Alcácer do Sal.

Em Sines, seis dos oito casos ac-

tivos reportados no domingo pelo 
município estão relacionados com 
este surto, que se disseminou a partir 
de um grupo de “pessoas com grau 
de proximidade elevado, mas que 
ficaram contagiadas” depois de se 
juntarem para assistir pela televisão à 
final da Liga dos Campeões, em 23 de 
Agosto, explicou à Lusa a responsá-
vel da unidade local de saúde pública, 
Fernanda Santos.

Em Alcácer do Sal, segundo a mes-
ma responsável, não há ainda casos 
confirmados relacionados com esta 
cadeia de contágios, “mas os testes 
de rastreio continuam a decorrer”.

Já em Santiago do Cacém, dois dos 
seis casos confirmados de Covid-19 
reportados no domingo pelo municí-
pio, estão também relacionados com 
esta cadeia de contágios, confirmou à 
Lusa o delegado de saúde municipal, 
Joaquin Toro. Lusa
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Setúbal

O meu pai nunca 
ensinou aos 
filhos a arte.
Eu aprendi 
porque até
aos 19 anos
o observei 
muito

É entre baldes, regadores, caldei-
ras, panelas e cataventos que Jorge 
Varandas, um dos últimos latoeiros 
do concelho de Setúbal, passa os 
seus dias. Com 68 anos, o latoeiro 
natural da Ponte de Sor dedica-se 
a esta profissão desde a década de 
90, altura em que, devido a um aci-
dente de trabalho, teve de deixar o 
seu emprego na construção civil. 

O ofício, herdado da família “da 
parte do pai alentejano”, foi a alter-
nativa que arranjou “para conseguir 
algum sustento”, revela. “A latoaria 
vem do meu pai, tios e avôs, ape-
sar de eu nunca ter pegado nisto 
até 1990. Morámos até 1972 em 
Moçambique, ano em voltámos 
para Portugal e nos instalámos em 
Setúbal. O meu pai abriu logo uma 
oficina dedicada à latoaria mas eu, 
como sou o mais velho de seis ir-
mãos, acabei por arranjar emprego 
na construção civil. Certo dia caí de 
um andaime com cerca de dez me-
tros e fiquei com graves problemas 
na coluna que me impossibilitarem 
de voltar à profissão”, conta.

A solução passou, então, por 
se agarrar à latoaria, “por ser um 
trabalho com o qual já estava fa-

miliarizado”, e nela permaneceu 
ao longo dos últimos trinta anos, 
“com muitos altos e baixos”. Ape-
sar de não saber ler nem escrever e 
das mazelas com que ficou do gra-
ve acidente, declara ter a vantagem 
“do trabalho ser maioritariamente 
sentado” e “de aprender depressa”. 
“O meu pai nunca ensinou aos filhos 
a arte. Eu aprendi porque até aos 

19 anos o observei muito. Tenho a 
sorte de, se passar por um trabalho 
que goste, conseguir reproduzi-lo 
com exactidão. Não preciso que 
ninguém me ensine. Basta ver. Até 
através de uma fotografia ou de um 
desenho eu consigo fazer o trabalho 
pretendido”, afirma.  

A sua modesta oficina, situada 
no número 26 da Rua Capitão-
-Tenente Carvalho Araújo, nas 
traseiras da estação rodoviária 
da cidade, foi palco de muitas das 
suas criações, “todas feitas de raiz 
a partir de um simples pedaço de 
metal”. Nos seus “tempos áureos”, 
recorda, chegou “a fazer, com or-
gulho, grandes trabalhos e até 
restaurações”. “O maior trabalho 
que alguma vez desenvolvi foi em 
2011, na recuperação de uma nora 
na Quinta das Machadas. Estava to-
da destruída e eu consegui colocá-
-la de novo em funcionamento”.

Mas Jorge Varandas não se fica 
pelo metal, mostrando ser uma 
pessoa versátil. Aprendeu, no ate-
lier que o seu pai tinha, “a produ-
zir coisas em madeira, como, por 
exemplo, estrados de camas, e, 
ainda, a coser em naperon”, este 
último “a partir de uma agulha de 
pescador”. A procura pelos seus tra-
balhos, porém, tem vindo a diminuir 

Maria Carolina Coelho

“O ofício da latoaria 
está em vias de 
desaparecer da 
cidade quando esta 
oficina fechar"
Ensinado pelo seu pai, o latoeiro revela que os tempos actuais 
são de dificuldade, mas mantém a esperança de vir a ensinar 
a arte a alguém e, assim, “contribuir para que a profissão se 
mantenha no activo”

A oficina situa-se nas traseiras da estação rodoviária da cidade 

Jorge Varandas sabe, também, coser em naperon com agulha de pescador 

JORGE VARANDAS
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de habitabilidade por parte dos 
moradores, bem como para o 
funcionamento e valorização da 
colectividade”, refere a União das 
Freguesias de Setúbal em nota de 
imprensa.
A intervenção, desenvolvida 
“no âmbito do projecto "Ouvir a 

População, Construir o Futuro", 
através de uma obra financiada 
pela Câmara Municipal de Setúbal 
e executada pela União das 
Freguesias de Setúbal”, representa 
“um investimento no valor de cerca 
de 43 mil euros, com um prazo de 
execução de 90 dias”.

Bairro do Casal 
das Figueiras 
recebe vinte 
lugares de 
estacionamento

O Bairro do Casal das Figueiras, 
em Setúbal, está a ser alvo de uma 
obra que visa acrescentar vinte 
lugares de estacionamento à zona 
envolvente à União Desportiva 
e Recreativa Casal das Figueiras, 
com o objectivo de “contribuir 
para a melhoria das condições 

O vereador Paulo Lopes (PS) referiu 
durante a última sessão pública de 
Câmara que havia sido colocada segu-
rança privada no Parque da Comenda 
“junto à escadinha que dá acesso ao 
palacete”. Estes seguranças estariam 
ainda “acompanhados por cães de 
raça pitbull”, enquanto alertavam 
as pessoas que “não poderiam estar 
naquela zona”.

Embora Paulo Lopes considere po-
sitiva a aquisição do património par-
ticular e todas as requalificações que 
estão a ser feitas pelos actuais pro-
prietários, para recuperar a quinta, 
refere que a actual situação de acesso 
ao Parque da Comenda “cria pressão 
sobre os setubalenses e todos aque-
les que visitam a cidade”.

Sobre a interdição do acesso a 
determinadas áreas da Comenda, 
a presidente da Câmara Municipal 
de Setúbal, Maria das Dores Meira 
(CDU), afirma que “tem estado em 
negociações”, com os proprietários 
para resolver a situação da melhor 
forma possível.

O espectáculo “Valentin, Valentin”, 
produzido pelo Teatro Animação de 
Setúbal (TAS), estreou no passado 
sábado no Fórum Municipal Luísa 
Todi, com lotação esgotada, “tendo 
em conta as normas de ocupação da 
sala de espectáculos no âmbito das 
medidas de contenção da Covid-19”, 
afirma a Câmara Municipal de Setúbal 
em comunicado. 

“A peça que parte de paródias, 
jogos de palavras, trava-línguas e 
enredos linguísticos para revelar o 
universo artístico do alemão Karl 
Valentin”, contou, ainda, “com mais 
de 1 600 visualizações na transmis-
são em directo pela internet”, depois 
do TAS “ter tido a ideia de transmitir 
em directo a estreia da peça, tendo 
em conta o actual momento de crise 
sanitária”.

“Estamos muito satisfeitos com 
a adesão do público, quer presen-
cialmente, quer em casa, através da 
transmissão via streaming. O espec-
táculo teve mais de 1 600 visualiza-
ções, que é um óptimo número, e a 
transmissão correu bem”, revelou a 
directora do TAS, Célia David, segun-
do a mesma nota.

DR

Ana Martins Ventura

Autarquia mantém-se apreensiva
sobre interdições ao Parque da Comenda

“Valentin, Valentin” estreou 
sábado com lotação esgotada

ACESSO CONDICIONADO A PARQUE E PRAIAS FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI

A autarca recorda que, aquando 
da aquisição da Quinta da Comen-
da, “todos ficamos contentes, mas 
passados uns dias começamos a 

“nos últimos tempos, actualmente 
agravada devido ao surgimento da 
Covid-19”. “Antes até tinha bastan-
tes encomendas, principalmente 
de muitas pessoas estrangeiras que 
aqui passavam, achavam as peças 
bonitas e acabavam por levar tudo. 
Este ano as pessoas não têm vindo 
muito à cidade, e só vêm se for mes-
mo necessário. Aos fins-de-semana 
e aos feriados era a altura em que as 
ruas se enchiam de pessoas a pas-
sear. Agora não se vê praticamente 
ninguém”, refere. 

Com o decréscimo de vendas, 
Jorge Varandas constata que está 
em risco de abandonar a profissão 
e que, quando esse dia chegar, “o 
ofício da latoaria está em vias de 
desaparecer da cidade quando es-
ta oficina tiver de fechar portas”. 
“O edifício onde tenho a oficina foi 
recentemente vendido, pelo que 
me deram cerca de três meses pa-
ra abandonar o espaço, e ainda não 
consegui um lugar onde me deixas-

Inicialmente, “Valentin, Valentin” 
tinha estreia marcada para dia 27 de 
Março, Dia Mundial do Teatro, mas 
devido à propagação da pandemia, 
foi cancelada. Reagendada para o dia 
5 de Setembro, a encenação de Duar-
te Victor deu a conhecer, “ao longo de 
70 minutos”, “as histórias breves de 
Valentin Ludwig Fey”. 

Com interpretação de Célia David, 
Duarte Victor, Miguel Assis e Susana 
Dagaf, o espectáculo conta com “téc-
nicas clownescas e multidisciplinares 
inspiradas em situações do real, que 
confluem para um universo ficcional 
onde o real se opõe ao absurdo”. A 
cenografia e design de comunicação 
são da responsabilidade de Teófilo 
Duarte, enquanto que os figurinos e 
os adereços foram produzidos por 
Lucília Telmo o guarda-roupa por 
Gertrudes Félix.

“Álvaro Presumido assina o design 
de luz, enquanto a contra-regra está 
a cargo de João Carlos Fonseca, ca-
bendo a construção e montagem a 
Rui Curto. A fotografia é da autoria 
de Pedro Soares, a divulgação é de 
André Moniz e no secretariado está 
Ângela Rosa”.

OSETUBALENSE

ficar preocupados com a decisões 
que foram tomadas face à proprie-
dade e a forma como rapidamente 
tentaram afastar a comunidade”. 
Iniciaram-se então reuniões, du-
rante as quais foi referido que a 
interdição de acesso “não era o ca-
minho certo para os setubalenses, 
que desde há séculos usufruem do 
espaço”. E embora os proprietários 
tenham demonstrado abertura para 
resolver o impasse, a cada nova reu-
nião “as coisas pioraram”, comenta 
Maria das Dores Meira.

Entretanto, a autarquia apresen-
tou uma proposta para a compra do 
terreno junto a Albarquel, de modo 
a manter a zona de estacionamentos 
e acessos. Contudo, “a área acabou 
ocupada por toneladas de areia que 
impediam o acesso”.

A autarca afirma que na sequên-
cia dessas acções foi apresentado 
aos proprietários “um pedido de ex-
propriação”. Mas, depois de meses 
de negociações, a Direção-Geral da 
Autoridade Marítima (DGAM) con-
firmou que a expropriação não seria 
possível e o espaço iria “capitar para 
os proprietários”.

Palácio da Comenda

sem instalar os meus materiais. Ao 
sair daqui tenho de acabar com o 
meu trabalho, não tenho outra hi-
pótese”, diz.

Para o latoeiro, o seu grande ob-
jectivo é “arranjar uma oficina para 
conseguir ensinar o ofício a outras 

pessoas”. “Sei de muitas pessoas 
em Setúbal, tanto novas como ve-
lhas, que efectivamente querem 
aprender. Se alguém me alugasse 
um armazém ou uma casa barata 
com espaço para colocar as peças, 
já as condições eram melhores para 

ensinar alguém”, explica, acrescen-
tando que mantém a esperança de 
poder vir a “contribuir para que a 
profissão se mantenha no activo”, 
cumprindo, assim, com o último 
pedido que o seu pai lhe fez antes 
de falecer.

O maior 
trabalho que 
alguma vez 
desenvolvi 
foi em 2011, 
na recuperação 
de uma nora 
na Quinta 
das Machadas. 
Estava toda 
destruída
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Seixal

É difícil para 
todos, mas a 
vida tem de 
con tinuar, 
cumprindo as 
regras, como 
aqui, até que 
chegue ou não 
uma vacina 
Ricardo Araújo 
Pereira

É verdade que esta 44.ª edição da Fes-
ta do Avante! chamou menos gente 
do que o habitual, efeito, porventura, 
da campanha de medo e insinuações 
que alguns veicularam em órgãos de 
comunicação, durante os últimos 
meses. Mesmo assim, não deixou de 
se afirmar, como vem acontecendo 
há décadas, como o maior evento 
político-cultural do nosso país. Bas-
tou ir e ver! 

Qualquer pessoa sem preconceitos 
que tenha entrado na Atalaia, após a 
abertura dos portões, na sexta-feira, 
terá compreendido de imediato que 
estava em plena segurança, tal a efi-
ciência de quem a acolhia e do aceita-
mento tácito das normas sanitárias: 
uso de máscara, pontos de higieniza-
ção por todo o lado, obrigatoriedade 
de luvas em certos pavilhões, delimi-
tação de áreas, assistentes em pontos 
estratégicos, marcação dos trajectos 
pedonais, afastamento entre cadeiras 
e mesas, lugares sentados e de distan-
ciamento normativos nos espectácu-
los. Tudo respeitado sem resistência, 
com plena consciência de que tinha 
que ser assim para o fim pretendido. 
Talvez seja a isto que se chama disci-
plina revolucionária.

Não deixamos que nos         
tapem os olhos
Como de costume, a saudação de boas-
-vindas esteve a cargo de Jerónimo de 
Sousa, secretário-geral do PCP, só que 
desta feita não presencialmente, mas 

através da instalação sonora para evitar 
aglomerações no pequeno comício que 
se forma. O responsável do partido não 
foi meigo para aqueles que tanto “mal 
fizeram ao direito à saúde” e que ago-
ra sentem um “rebate de consciência 
e vêm à praça pública invocar razões 
sanitárias para impedir a Festa”. E re-
forçou: “Usando um autêntico arsenal 
mediático, aproveitando as legítimas 
preocupações em relação ao surto epi-
démico, o que realmente pretendem é 
pôr em causa os direitos políticos cons-
titucionais”. E rematou: “Respeitemos 
e cumpramos todas as medidas de pro-
tecção sanitária. Usemos a máscara de 

acordo com o recomendado. Mas não 
deixemos que nos tapem os olhos em 
relação à necessidade de continuar a 
estar e a lutar onde sempre estivemos 
– com os trabalhadores, com o povo 
português, sejam quais forem as cir-
cunstâncias, luta inseparável do exer-
cício dos direitos, liberdades e garantias 
constitucionais”. 

A diversidade na qualidade continua 
a impor-se como uma imagem de mar-
ca da Festa. Numa última deambulação 
antes de abandonarmos o espaçoso 
recinto, na sexta-feira, vimos Aldina 
Duarte actuar no Auditório 1.º de Maio, 
que daí a pouco daria lugar a Camané 
& Mário Lagina; no pavilhão de Lisboa, 
cantava-se o fado; no Avanteatro, Bol-
die & Cloide arrastava-nos para o senti-
mentalismo das canções dos anos 20 e 
30; José António Gomes, na Auditório 
do Livro, orientava uma homenagem a 
Mário Castrim; no Palco 25 de Abril, ou-
viam-se “Sons e vozes de África contra 
o racismo”, protagonizados por Maria 
Alice, Costa Neta, Anastácia Carvalho 
e Gerson Marta; em projecção, o belís-
simo filme “Santiago, Itália”, de Nanni 
Moretti, enquanto na zona do desporto 
Augusto Flor, presidente da Confede-
ração Portuguesa das Colectividades 
de Cultura, Recreio e Desporto, e seus 
pares debatiam o impacto do encerra-
mento das instalações desportivas e da 
suspensão das actividades associativas 
na comunidade e nos profissionais. É 
fácil a escolha, não é?

Contra o politicamente  
correcto 
Muita mais gente rumou à Atalia 

José Augusto

na jornada de sábado, embora sem 
fazer esquecer as enchentes de 
anos anteriores. O debate “Humor 
e política”, em que participou Ricar-
do Araújo Pereira (RAP), esteve no 
centro dos interesses e juntou uma 
pequena multidão. 

Entre temas sérios e humorísticos, 
RAP lembrou algumas passagens 

hilariantes da sua vida. Na hora do 
fecho de um jornal onde trabalha-
va, o chefe deu um murro na mesa 
e bradou: “A vitória é difícil, mas é 
deles!” Disse também ser um crí-
tico do politicamente correcto, o 
que “não quer dizer que seja contra 
a boa educação”. A O SETUBALEN-
SE, RAP disse que foi “optimamente 

Avante cumpriu 
regras sanitárias 
e ganhou aposta 
contra quase todos
Ouvia-se dizer na Atalaia que “quando pedem aos comunistas 
para fazer bem, eles fazem melhor”. Exemplar o respeito pelas 
normas da Direcção Geral da Saúde 



8 de Setembro de 2020 O SETUBALENSE 7

As normas de utilização e todas 
as condições de candidatura 
podem ser consultadas em 
cm-seixal.pt, onde se pode 
aceder ainda ao formulário 
da candidatura, cujo 
preenchimento é obrigatório. 
O Armazém 56 – Arte Sx 

é dedicado às artes 
visuais contemporâneas, 
nomeadamente da cerâmica, 
tecelagem, serigrafia, 
pintura e desenho, 
restauro, street art 
e outras manifestações 
associadas.

Candidaturas 
abertas a 
residências 
no Armazém 
56 – Arte Sx 

Estão a decorrer até dia 22 as 
candidaturas para residências 
artísticas de associações 
culturais, artistas e artesãos 
individuais ou colectivos, ao 
espaço Armazém 56 – Arte 
Sx, para o período 
de Outubro a Abril de 2021.

A Câmara Municipal do Seixal, “ad-
quiriu”, e vai “instalar contentores 
balneários nos Serviços Operacio-
nais da autarquia”, com o objectivo 
de “permitir um maior distancia-
mento dos funcionários aquando 
da sua higiene laboral”. Trata-se de 
mais uma medida contra a prolife-
ração do Covid-19.

A informação é avançada pela au-
tarquia, em nota de imprensa, que 
vem no esclarecimento de “notícias 
publicadas pela comunicação social, 
que referem um comunicado que 
questiona a finalidade do contrato 

A 37.ª edição da Seixalíada, que vai 
decorrer de 19 de Setembro a 17 de 
Outubro, vai apresentar este ano 
num formato adaptado à situação de 
saúde pública causada pela pandemia 
Convid-19. 

Com o lema “Em Segurança, a 
Construir o Futuro!”, esta edição da 
Seixalíada tem abertura marcada 
para as 15h00, de dia 19, no Estádio 
Municipal do Seixal, e para além de o 
público poder assistir, cumprindo as 
normas da Direcção Gral da Saúde, 
o evento será também transmitido 
em directo nas redes da Câmara Mu-
nicipal do Seixal, Facebook, Twitter, 
Instagram e Youtube.

Devido às actuais medidas de 
saúde, a abertura da Seixalíada “não 
contará este ano com os habituais 
milhares de pessoas a participarem 
ao vivo na festa, sendo adaptado um 
modelo de participação mais conti-
do de público e atletas”, adianta a 
autarquia. 

“Nesta edição, o objectivo maior 
da Seixalíada passa por demonstrar a 
oferta desportiva à população, o que 

37.ª edição vai ser diferente para  atender a regras da DGS  

DR

Humberto Lameiras

Autarquia adquire contentores 
balneários para os trabalhadores

Abertura da Seixalíada vai ter formato 
adaptado contra Covid-19

CONTROLO DA PANDEMIA

DE 19 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO

de aquisição e instalação de balneá-
rios em módulos pré-fabricados”.  

Acrescenta o documento que a 
Câmara Municipal “prevê que a en-
trega dos equipamentos aconteça 
[durante esta semana] e que a fase 
de instalação dos mesmos decorra 
até ao final da terceira semana de 
Setembro”.

“A saúde dos trabalhadores é 
uma preocupação constante desta 
autarquia que tem vindo, ao longo 
destes meses de pandemia, a im-
plementar uma serie de medidas, 
de forma a reforçar a melhoria das 
condições de trabalho”. 

Neste conjunto de medidas 
incluem-se a “adaptação dos es-

paços de trabalho, com colocação 
de acrílicos e distanciamento en-
tre postos, a disponibilização de 
diversos pontos de distribuição de 
gel desinfectante, a medição da 
temperatura corporal e a entrega 
diária de máscaras, por exemplo, 
sendo esta apenas mais uma solu-
ção encontrada para o bem-estar 
de quem trabalha diariamente em 
prol da população”. 

Ao mesmo tempo reitera que 
“desde a primeira hora” que a Câma-
ra Municipal do Seixal tem tomado 
todas as medidas que visam a saúde 
tanto dos seus funcionários como 
de toda a população, e irá continuar 
a trabalhar nesse sentido”.

é este projecto, o que ele envolve e a 
dinâmica do movimento associativo 
concelhio”, refere a Câmara Municipal 
no seu boletim.

Nas plataformas digitais ainda 
serão disponibilizadas aulas e activi-
dades online e também partilhados 
testemunhos, mensagens, imagens 

e espaços de debate demonstran-
do a importância do desporto para 
todos em geral e da Seixalíada em 
particular. 

A Seixalíada é organizada pelo mo-
vimento associativo, Câmara Muni-
cipal do Seixal, juntas de freguesia e 
escolas.

recebido” e que ficou satisfeito por 
ver cumpridas todas as regras sani-
tárias. Quanto à pandemia, “é difícil 
para todos, mas a vida tem de con-
tinuar”. E acrescentou: “Cumprindo 
as regras, como aqui, até que chegue 
ou não uma vacina”.

No palco Avanteatro, o Teatro da 
Terra, companhia agora residente 

do Fórum Cultural do Seixal, levou 
à cena “Abetarda”, de João Mon-
ge. Soubemos que o “texto junta o 
cante alentejano ao teatro de rua, 
com uma história orientada para 
uma procissão pagã, habitualmen-
te tecida na base da cultura po-
pular alentejana, polvilhada por 
reminiscências do cristianismo”. 
Teve bastante público e mereceu 
muitos aplausos. 

Por entre debates de mil temas, 
um pouco por todo o lado, Dino 
d’Santigo e os Blasted fecharam a 
noite no palco 25 de Abril, um bom 
digestivo para a massada de peixe a 
que tinha feito honras no Pavilhão de 
Setúbal. De longe, do Auditório 1.º 
de Maio, ainda chegavam harmonias 
dos Dead Combo. 

Determinados na acção 
confiantes no futuro
Domingo teve como ponto alto o 
comício, que reuniu mais de 2 mil 
militantes e simpatizantes do PCP, 
sentadinhos nas suas cadeirinhas. 
Jerónimo de Sousa voltou a não ser 
peco nem parco nas palavras que 
escolheu para definir a situação po-
lítica actual e avisou António Costa 
que “não vale a pena ameaçar com 
crises políticas”.

Perante dezenas de delegações 
estrangeiras, o secretário-geral dos 
comunistas frisou que o PS não pode-
rá contar com o partido se “as opções 
que vier a adoptar foram aquelas que 
o PSD adoptaria”. Jerónimo reforça 
que o Orçamento do Estado 2021 
“tem de dar resposta aos problemas 
mais imediatos, inadiáveis e urgen-
tes”, como o aumento do SMN, a cria-
ção de uma rede pública de creches, a 
recuperação do controlo público dos 
CTT, do Novo Banco e da TAP. 

A terminar lembrou que é “assim 
que o PCP luta há quase 100 anos! 
É assim que, honrando a história e 
os compromissos de sempre, daqui 
saímos, conscientes das exigências 
que enfrentamos, determinados na 
acção, confiantes no futuro”.  

A Festa encerrou com um concerto, 
que certamente ficará na memória, 
dos Xutos e Pontapés, incitados e 
aplaudidos por milhares de pessoas 
entusiasmadas ao rubro.

Tendo assistidos aos três dias da 
Festa, caminhado dezenas de quiló-
metros, conversado com pessoas dos 
mais diversos entendimentos, deixo 
aqui um conselho sincero: se a Di-
recção Geral da Saúde precisar de se 
meter num evento desta dimensão, 
peça ao PCP que lhes ensine como 
deve fazer.

DR
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PalmelaA Piscina Municipal de Palmela vai 
receber no dia 26 de Setembro o 
“Festival Natação Virtual Festas 
das Vindimas 2020”, iniciativa 
organizada pela Associação das 
Festas de Palmela – Festa das 
Vindimas, em parceria com a 
Palmela Desporto. O evento, com 

Piscina Municipal recebe 
Festival Natação Virtual 
no dia 26

início marcado para as 15h00, 
vai decorrer “num conjunto de 
cinco distâncias, aberto a todos 
os atletas a partir dos 10 anos”, 
revela a Palmela Desporto em 
comunicado. As inscrições, abertas 
“até dia 21”, devem ser feitas “para 
geral@palmeladesporto.pt”.

Mário Rui Sobral

O presidente da Câmara 
defende “um programa 
nacional” que englobe 
a construção de mais 
equipamentos

ÁLVARO BALSEIRO AMARO ALERTA  

“O Governo deve pensar numa rede pública de 
lares e ampliar respostas existentes das IPSS”

A realidade conhecida “é dura”. Mas 
tem estado “adormecida”. A pande-
mia veio colocá-la “mais a nu”, diz Ál-
varo Balseiro Amaro, que alerta para 
a necessidade de o Governo “pensar 
numa rede pública de lares”. Mas não 
só. É preciso investir mais no apoio à 
rede solidária, financiar lares licenciá-
veis, criar equipas de apoio médico e 
dar formação a funcionários.

O que o presidente da Câmara 
Municipal de Palmela defende é “um 
programa nacional com uma rede de 
lares”. Mas também “um investimen-
to que ajude a ampliar a resposta da 
rede das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social [IPSS]”, como 
também a criação de um mecanismo 
de financiamento – “tal como se faz 
no Portugal 2020 para empresas de 
outros sectores”, lembra – que permi-
ta investir nos lares licenciáveis que 
precisam de melhorias. “A par disto, 
equipas pluridisciplinares que dêem 
apoio médico aos lares e formação 
para os funcionários destes equipa-
mentos, porque este é o sector que 
está a revelar mais debilidades”, con-
sidera o autarca.

A construção de mais lares é cada 
vez mais indispensável. “São neces-
sários muitos mais equipamentos 
[públicos]”, reforça. “O Estado ao 
longo de todos estes anos da nossa 
democracia tem-se desresponsabi-
lizado desta rede. Muita gente tem 
sobrevivido com a resposta das Mise-
ricórdias, da rede social e solidária das 
IPSS. E também com as respostas do 
privado, parte delas sem condições. 
Mas isso não chega”, atira o presiden-
te da autarquia.

Um cenário, vinca o edil, que não 
é novo. “Toda a gente conhecia esta 
realidade, que estava um bocadinho 
adormecida. Se queremos proteger 

Álvaro Amaro defende uma estratégia ampla para aumentar respostas de lares e qualidade dos serviços

ALEX GASPAR

fase da pandemia em que “as preocu-
pações continuam a centrar-se nos la-
res”. Equipamentos que “são de facto 
um autêntico barril de pólvora”. Os 
casos positivos de Covid-19 detecta-
dos nos lares “têm muito a ver com 
os funcionários, que entram e saem, 
que têm também a sua vida fora dos 
equipamentos”, lembra.

Por isso, o autarca defende tam-

bém que, nesta fase, “as visitas de 
monitorização” que estão a ser feitas 
aos lares “sejam mais intensificadas 
até Outubro”. E que “todos os funcio-
nários destes e dos serviços de apoio 
aos idosos voltem a ser testados em 
escala”. Até porque, sublinha, “é aí 
que têm acontecido alguns surtos 
preocupantes”. Álvaro Amaro deixa 
até um exemplo recente: “Só num 
lar não licenciado, aqui no concelho, 
apareceram logo 15 casos. Há duas ou 
três semanas. Depois de termos tido 
uma média de quatro, cinco, casos, de 
repente voltámos às duas dezenas.”

A pandemia também veio ainda 
vincar uma outra necessidade – a de 
“reforçar o número de responsáveis 
de saúde pública em cada um dos 
concelhos”, observa. E, a concluir, 
dispara: “Os delegados de saúde pú-
blica são insuficientes para acompa-
nhar todas as situações, quando são 
eles que terão de decidir em caso de 
haver algum surto. Sinto que estão a 
trabalhar até à exaustão e que são in-
suficientes para aparecer, para apoiar 
decisões que têm de ser tomadas em 
tempo útil. Os profissionais são pou-
cos. Tem de haver uma forte aposta 
do Ministério da Saúde. Tem de haver 
mais delegados de Saúde.”

AMBIENTE
Semana Europeia 
da Mobilidade 
assinalada 
com debates 
e caminhada 

O município de Palmela associa-se 
uma vez mais à Semana Europeia da 
Mobilidade, que vai assinalar, de 16 a 
22 deste mês, com debates informa-
tivos e uma caminhada.

Do conjunto de actividades pro-
gramadas, a autarquia destaca “a 
realização de dois debates, abertos 
à comunidade”. Um no dia 17, em 
Palmela, sobre o “Regime Jurídico do 
Transporte Público e a nova rede de 
transportes no Concelho de Palmela” 
e outro no dia 18, em Pinhal Novo, so-
bre “Mobilidade Suave e Urbanismo 
Tático”. Neste último, serão apresen-
tados os “planos e as medidas que a 
autarquia já está a implementar” no 
âmbito da referida matéria.

O município lembra que, além de 
acções de sensibilização, tem inves-
tido na mobilidade sustentável e na 
acessibilidade “através de interven-
ções e medidas permanentes que 
procuram promover deslocações 
mais ecológicas”. E aponta como 
exemplo: “O projecto HUB 10 – Pla-
taforma Humanizada de Conexão 
Territorial – Concelho de Palmela 
que compreende a requalificação do 
eixo de comunicação intermunicipal 
na junção urbana entre a EN379 e a 
EN10, articulando diferentes meios 
de transporte devidamente  interli-
gados  com interfaces de transporte 
público”. De resto, a autarquia subli-
nha que a 2.ª fase deve iniciar-se este 
ano e estar concluída em 2021. Esta 
intervenção “inclui o reperfilamento 
da faixa de rodagem, um novo enqua-
dramento paisagístico, a criação de 
uma via para peões e ciclistas e de 
caixas e abrigos para transportes 
públicos rodoviários”. Permitirá as-
sim criar “um interface em torno da 
EN10 e das estações ferroviárias da 
Penalva e de Coina”.

A Semana Europeia da Mobilida-
de – promovida a nível nacional pela 
Agência Portuguesa do Ambiente – é 
este ano subordinada ao tema “Emis-
sões Zero, Mobilidade para todos”. 
Pretende “dar especial destaque à im-
portância de um acesso a transportes 
com zero emissões e à promoção de 
uma mobilidade autónoma”. M.R.S.

os nossos pais, os nossos avós, que 
têm de estar nestes equipamentos 
por doença, acompanhamento ou 
em cuidados continuados, temos de 
ter as respostas com todas as condi-
ções”, defende.

“Delegados de Saúde   
são insuficientes”
O alerta de Álvaro Amaro surge numa 

Paralelamente, o presidente 
da Câmara deixa ainda alguns 
reparos à tutela face à abertura 
do ano lectivo, que está aí à 
porta.

“Teria sido desejável 
que, em particular, os 
profissionais, docentes e não 
docentes, pudessem ter tido a 
oportunidade de fazer testes 
de despistagem antes do início 
das aulas. Isso, a par de outras 
medidas que estão (e bem) a 
ser tomadas em cada uma das 
escolas, seria tranquilizador 

Prevenção Município dá exemplo 
à tutela e testa pessoal das escolas

para as famílias”, afirma Álvaro 
Amaro, num recado claro 
ao Ministério da Educação. 
E no concelho de Palmela, o 
município fez como o autarca 
defende. “As auxiliares das 
escolas que são do município, 
por exemplo, vão fazer novos 
testes de despistagem antes 
de dia 14. Estamos a dar um 
exemplo. Entendemos avançar 
mais uma vez [para a testagem]. 
Já o tínhamos feito na abertura 
do pré-escolar e vamos voltar a 
fazê-lo”, rematou.



O XX Concurso de Vinhos da 
Península de Setúbal premiou 
a Adega de Palmela com 
duas medalhas de prata, mais 
concretamente devido à qualidade 
do Moscatel de Setúbal DOC 10 anos 
e do vinho Vale dos Barris Syrah 2017.
O Adega de Palmela Moscatel de 

Setúbal 10 anos é um produto 
certificado desde 1908 e um “dos 
mais representativos da região da 
Península de Setúbal”, refere a Adega 
de Palmela em reacção aos prémios 
regionais, destacando, ainda, as 
duas medalhas de ouro adquiridas 
recentemente pela bebida.
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Vinhos Adega de 
Palmela 
galardoada com 
duas medalhas 
de prata

Ermelinda Freitas 
foi primeira dos 
melhores com 
o Moscatel Roxo 
Superior 2010
O néctar da produtora de Palmela foi eleito Melhor Vinho 
Generoso e o que obteve a maior pontuação no certame 

O Moscatel Roxo Casa Ermelin-
da Freitas Superior 2010 foi o 
melhor dos melhores entre os 
171 vinhos este ano avaliados no 
concurso da Comissão Vitiviníco-
la Regional da Península de Setú-
bal (CVRPS). Foi o mais pontuado 
de todos – eleito Melhor Vinho a 
Concurso – face à votação que lhe 
valeu ainda o prémio de Melhor 
Vinho Generoso.

O certame, realizado anualmente e 
que cumpriu nesta edição o seu 20.° 
aniversário, juntou 21 produtores 
da Península de Setúbal que apre-
sentaram um total de 171 néctares a 
concurso, 52 dos quais premiados – 17 
com medalhas de ouro e 35 com pra-
ta. Mas, entre os vinhos medalhados, 
o destaque maior centra-se nos que 
foram mais pontuados (considerados 
‘Os Melhores’).

No lote dos que registaram maior 
pontuação, além da dupla distinção 
obtida com o Moscatel Roxo Supe-
rior 2010, a produtora de Fernan-
do Pó, Palmela, conquistou ainda 
o prémio de Melhor Vinho Branco, 
com o Dona Ermelinda Reserva 
2018. A lista dos melhores foi com-
pletada por mais dois produtores. 
A José Maria da Fonseca arrecadou 
a distinção de Melhor Vinho Rosa-
do, com o Domingos Soares Franco 
Colecção Privada Roxo 2019; e a Ba-
calhôa Vinhos de Portugal obteve o 

prémio de Melhor Vinho Tinto, com 
o Bacalhôa Syrah 2017.

Entre os galardoados com ouro, 
a Casa Ermelinda Freitas foi ainda 
quem mais medalhas arrebatou: 
às premiações atrás referidas so-
mou outras seis medalhas dou-
radas (com quatro vinhos tintos, 
um branco e  um rosado). A Coo-
perativa Agrícola de Santo Isidro 
de Pegões, Montijo, também se 
destacou. Foi a segunda produto-
ra mais premiada a ouro – averbou 
quatro distinções (com três nécta-
res brancos e um tinto).

Distinguidos com prata foram, en-
tre muitos outros (ver lista dos me-
dalhados na pág. X), os produtores 
Venâncio da Costa Lima, Adega de 
Palmela, Malo Wines (que conquis-
tou também uma medalha de ouro), 
bem como Casa Ermelinda Freitas, 
Cooperativa Agrícola de Santo Isidro 
de Pegões, Bacalhôa e José Maria da 
Fonseca. 

O júri do concurso foi composto 
por um leque de profissionais ligados 
ao mundo dos vinhos, que englobou 
docentes de enologia, técnicos es-
pecialistas em análise sensorial das 
várias regiões vitivinícolas portugue-
sas, enólogos, escanções, jornalis-
tas e membros do painel de prova 
da ASAE.

Resultados extraordinários nos 
últimos anos

Este ano, em virtude dos con-
dicionalismos provocados pelo 

Mário Rui Sobral

Estes 20 anos 
de concurso 
são um marco 
que espelha a 
consolidação 
da região nos 
últimos anos 
Henrique Soares

CONCURSO DA COMISSÃO VITIVINÍCOLA DE SETÚBAL

Recomendado para acompanhar 
“pastelaria fina” ou “doçaria 
árabe”, mas indicado também para 
servir de “aperitivo”, o Moscatel 
Roxo Superior 2010 da Casa 
Ermelinda Freita tem conquistado 
vários prémios internacionais. 
O currículo impressionante foi 
agora alargado com o triunfo no 
concurso da CVRPS.

O néctar foi medalhado com 
ouro nos concursos Decanter 
World Wine Awards 2017, La 
Selezione del Sindaco 2017 
(Medalha de Grande Ouro), Korea 
Wine Challenge 2017 - Trophy 
Medal (better than Gold), Japan 
Wine Challenge 2017, Mundus 
Vini - Summer Tasting 2017, e 
Decanter Asia Wine Awards 
2017. Além destes, foi também 
galardoado com ouro nos 
seguintes certames: Mundus 

Currículo Galardoado com ouro e 
óptimo para acompanhar doçaria

Vini - Edição de Verão 2018, China 
Wine & Spirits Awards 2018 
(Medalha de Duplo Ouro), Korea 
Wine Challenge 2018, Muscats du 
Monde 2018, e International Wine 
Contest (Monde Selection) 2018. 
Obteve ainda uma Comenda no 
Sommerlier Wine Awards 2018. 
Além disso, conquistou várias 
premiações de prata e bronze.

É descrito em nota de prova, 
no site da produtora de Palmela, 
como um “vinho de cor âmbar, vivo 
e dourado, com aroma a lembrar 
frutos secos, como avelã, nozes e 
algumas especiarias”. Na boca “é 
muito harmonioso, com excelente 
combinação entre doçura e 
frescura, o que lhe confere um final 
bastante complexo e prolongado”, 
pode ler-se na mesma nota. A 
produtora aconselha a guardar 
este vinho durante 50 anos.

contexto pandémico, o anúncio 
dos premiados do concurso que 
premeia os Melhores Vinhos da 
Região foi feito através das plata-
formas digitais. 

“A celebração destes 20 anos 
não pôde, infelizmente, ser fei-
ta como gostaríamos, através da 
nossa gala anual de entrega de pré-
mios. No entanto, não podíamos 
deixar de assinalar esta edição tão 
especial, convidando a uma visita 



A empresa reforça que é a bebida 
ideal para acompanhar a doçaria 
regional. Já o Vale dos Barris Syrah 
2017, um “verdadeiro ex-libris da 
região de Palmela”, é ideal para 
acompanhar “todos os pratos de 
carne grelhada, caça e queijo de 
ovelha curado”.
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à nossa região, a um aumento do 
conhecimento sobre os nossos vi-
nhos, a nossa oferta enoturística e 
a maravilhosa gastronomia da Pe-
nínsula de Setúbal”, resumiu Hen-
rique Soares, que preside à CVRPS. 
“Estes 20 anos de concurso são um 
marco que espelha a consolidação 
da região nos últimos anos”, re-
forçou o presidente da entidade 
responsável pela certificação dos 
vinhos da região.

Henrique Soares fez ainda um 
balanço bastante positivo ao 
sector vitivinícola na Península 
de Setúbal, sobretudo aos re-
sultados alcançados nos últimos 
tempos. 

“Temos vindo a registar um aumen-
to contínuo no volume de vinhos cer-
tificados da região, que de há quatro 
anos para cá tem sido acompanhado 
também de um aumento em valor, 
em paralelo com um aumento de 
produção e de quota de mercado. 
Têm sido anos extraordinários para 
os vinhos da Península de Setúbal”, 
concluiu.

FOTÓGRAFO

MELHOR VINHO A CONCURSO
CASA ERMELINDA FREITAS
SUPERIOR 2010
Vinho Generoso | D.O. Moscatel 
Roxo de Setúbal
Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, Lda.

MELHOR VINHO GENEROSO
CASA ERMELINDA FREITAS
SUPERIOR 2010
Vinho Generoso | D.O. Moscatel 
Roxo de Setúbal
Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, Lda.

MELHOR VINHO TINTO
BACALHÔA SYRAH - 2017
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A.

MELHOR VINHO ROSADO
DOMINGOS SOARES FRANCO
COLECÇÃO PRIVADA ROXO 2019
Vinho Rosado | Reg. Península de 
Setúbal
José Maria da Fonseca Vinhos, S.A.

MOSCATEL DE SETÚBAL
ALAMBRE 20 ANOS
Vinho Generoso | D.O. Moscatel de 
Setúbal
José Maria da Fonseca Vinhos, S.A.
 
VALOROSO
RESERVA 2017
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, Lda.
 
ADEGA DE PEGÕES
COLHEITA SELECCIONADA 2016
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Cooperativo Agrícola de Santo Isi-
dro de Pegões, CRL
 
ROVISCO PAIS
RESERVA 2019
Vinho Branco | Reg. Península de 
Setúbal
Cooperativo Agrícola de Santo 
Isidro de Pegões, CRL
 
MALO PLATINUM
RESERVA 2012
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Malo Wines, Lda.
 
VINHA DA FONTE
2019
Vinho Branco | Reg. Península de 
Setúbal
Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, Lda.
 
DONA ERMELINDA
RESERVA 2017
Vinho Tinto | D.O. Palmela
Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, Lda.
 
ADEGA DE PEGÕES
COLHEITA SELECCIONADA 2019
Vinho Branco | Reg. Península de 
Setúbal
Cooperativo Agrícola de Santo Isidro 
de Pegões, CRL

ALAMBRE
5 ANOS
Vinho Generoso | D.O. Moscatel 
Roxo de Setúbal
José Maria da Fonseca Vinhos, S.A.
 
VENÂNCIO DA COSTA LIMA
2015
Vinho Generoso | D.O. Moscatel 
Roxo de Setúbal
Venâncio da Costa Lima, Sucrs Lda.
 
ADEGA DE PALMELA
10 ANOS
Vinho Generoso | D.O. Moscatel de 
Setúbal
Adega Cooperativa de Palmela, CRL
 
CARÁCTER PREMIUM
2018
Vinho Branco | Reg. Península de 
Setúbal
Venâncio da Costa Lima, Sucrs Lda.
 
HERDADE DA BARROSINHA
GRANDE RESERVA 2012
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Companhia Agrícola da 
Barrosinha, S.A.
 
QUINTA DO MONTE ALEGRE
RESERVA 2016
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Fernando Santana Pereira Unipes-
soal, Lda.

 CASA ERMELINDA FREITAS
ALICANTE BOUSCHET RESERVA 
2017
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, Lda.
 
JB FREITAS
RESERVA 2017
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
JB Freitas Vinhos, Lda

Mais Pontuados  

Medalhas de Ouro Medalhas de Prata

QUINTA DA MIMOSA
2017
Vinho Tinto | D.O. Palmela
Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, Lda.

SOBREIRO DE PEGÕES
PREMIUM 2019
Vinho Branco | Reg. Península de 
Setúbal
Cooperativo Agrícola de Santo 
Isidro de Pegões, CRL
 
TERRAS DO PÓ CASTAS
SYRAH & PETIT VERDOT 2017
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, Lda.
 
HERDADE DA ARCEBISPA
ALICANTE BOUSCHET & T. 
NACIONAL RESERVA 2016
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Sociedade Agrícola da Arcebispa, S.A
 
VINHA DA VALENTINA
PREMIUM 2019
Vinho Rosado | Reg. Península de 
Setúbal
Casa Ermelinda Freitas – Vinhos, Lda.

 TERRAS DO PÓ CASTAS
CHARDONNAY | VIOGNER 2017
Vinho Branco | Reg. Península de 
Setúbal
Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, Lda.
 
HERDADE DA BARROSINHA
RESERVA 2019
Vinho Branco | Reg. Península de 
Setúbal
Companhia Agrícola da Barrosinha, S.A.
 
QUINTA DA BACALHÔA
2016
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A.
 
QUINTA DO MONTE ALEGRE
COLHEITA SELECCIONADA 2018
Vinho Tinto | D.O. Palmela
Fernando Santana Pereira Unipes-
soal, Lda.
 
CASCALHEIRA 3 CASTAS
2017
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
ASL - Tomé Sociedade Vinícola, Lda.
 
TERRAS DO PÓ
2019
Vinho Rosado | Reg. Península de 
Setúbal
Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, Lda.
 
ADEGA DE PEGÕES
ALICANTE BOUSCHET 2016
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Cooperativo Agrícola de Santo Isi-
dro de Pegões, CRL
 
VALE DOS BARRIS
SYRAH 2017
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Adega Cooperativa de Palmela, CRL
 
VINHAS DE PEGÕES
COLHEITA SELECCIONADA 2018
Vinho Branco | Reg. Península de 
Setúbal
Cooperativo Agrícola de Santo Isi-
dro de Pegões, CRL
 
BACALHÔA MERLOT
2016
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A.
 
BACALHÔA ROXO
2019
Vinho Rosado | Reg. Península de 
Setúbal
Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A.
 
SERRAS DE AZEITÃO
SYRAH 2019
Vinho Rosado | Reg. Península de 
Setúbal
Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A.
 
CAMOLAS SELECTION 
PREMIUM
CASTELÃO / T.NACIONAL / 
A.BOUSCHET 2017
Vinho Tinto | D.O. Palmela
Camolas & Matos, Lda.
 
HERDADE DA BARROSINHA
2019
Vinho Branco | Reg. Península de 

Setúbal
Companhia Agrícola da 
Barrosinha, S.A.
 
VINHA DO FAVA
TOURIGA NACIONAL 2018
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, Lda.
 
VALOROSO
CAB. SAUVIGNON, T. NACIONAL, 
SYRAH 2019
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, Lda.
 
MALO GOLD
RESERVA 2016
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Malo Wines, Lda.
 
BACALHÔA
CHARDONNAY 2019
Vinho Branco | Reg. Península de 
Setúbal
Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A.
 
INVARIÁVEL
PREMIUM 2017
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Escala XXI - Edificações, Turismo e 
Act. Agrícolas, Lda
 
CASA ERMELINDA FREITAS
ALVARINHO 2018
Vinho Branco | Reg. Península de 
Setúbal
Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, Lda.
 
SACRIFÍCIO ANTÃO VAZ
GRANDE RESERVA 2019
Vinho Branco | Reg. Península de 
Setúbal
Gonçalo Nuno da Costa Fernandes 
Carapeto
 
SERRAS DE AZEITÃO
ARAGONEZ/ALICANTE 
BOUSCHET 2019
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A.
 
VINHA DO TORRÃO
2019
Vinho Rosado | Reg. Península de 
Setúbal
Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, Lda.
 
LISA RESERVA
2016
Vinho Tinto | Reg. Península de Setúbal
Malo Wines, Lda.
 
SERRA BRAVA
SAUVIGNON BLANC RESERVA 
2019
Vinho Branco | Reg. Península de 
Setúbal
Herdade Canal Caveira, Lda
 
BACALHÔA GRECO DI TUFO
2019
Vinho Branco | Reg. Península de 
Setúbal
Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A.
 
VENÂNCIO DA COSTA LIMA
RESERVA 2016
Vinho Tinto | D.O. Palmela
Venâncio da Costa Lima, Sucrs Lda.
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Vinhos

“Ano atípico” obriga a “divulgação assente 
na imprensa e nas redes sociais”

Não haverá celebração nem evento 
relativo aos 20 anos do Concurso 
de Vinhos da Península de Setúbal. 
Henrique Soares, presidente da Co-
missão Vitivinícola Regional da Pe-
nínsula de Setúbal (CVRPS), admite 
que a situação pandémica obrigou 
a algumas modificações nos meios 
e formas de comunicar os prémios, 
visto que a entrega dos mesmos re-
presenta uma importante data para 
os vinhos da região.

“Seria uma edição especial e aca-
bou por não correr como esperáva-
mos. Começámos em 2001 e seria o 
vigésimo evento. Somos o concurso 
de vinhos que se faz há mais tempo 
de forma ininterrupta em Portugal e 
fizemos questão, mesmo com estas 
condições, de o realizar. Estamos 
muito satisfeitos por o ter feito”, co-
meçou por afirmar Henrique Soares 
a O SETUBALENSE.

Com a Covid-19 “toda a promoção 
nacional e internacional dos vinhos 
portugueses foi muito afectada”, 
acrescenta o responsável, referindo 
que o "ano atípico teve impacto na 
promoção do concurso". “Costuma-
mos realizar o evento em Abril/Maio 
e este ano já só fizemos no final de 
Junho. E, por isto, este mês de Se-
tembro vamos intensificar a divulga-
ção, apesar de não ser a mesma coisa, 
obviamente”, admitiu.

“Será uma divulgação fundamen-
talmente assente na imprensa e nas 
redes sociais. Não há cerimónia, que 
é quando podemos falar, não só uns 
com os outros, como com a imprensa 
e outros players deste ramo. O pú-
blico mais especializado foi muito 
afectado pelo contexto”, disse ainda.

“O foco do concurso é o mercado 
nacional, visto que existem outros 
dos mercados internacionais consu-
midores. Mas o nosso foco é clara-

Rui Salvador

Presidente da CVRPS 
assume que se perdem 
oportunidades com a 
ausência da cerimónia 
do Concurso de Vinhos 
da Península de Setúbal

HENRIQUE SOARES

DR

Para Henrique Soares a edição deste ano "seria especial", mas com a Covid-19 "toda a promoção foi afectada” 

mente o reforço da posição da região 
de Setúbal no mercado nacional e es-
te é um ponto alto de comunicação. 
Este ano a tendência foi um pouco 
invertida, porque os produtores fa-
zem muita divulgação pelos próprios 
meios. O primeiro foco e a razão de 
ser deste concurso é a comunicação 
dos vinhos certificados e a promoção 
da região, dos produtores e das suas 
marcas”, disse.

E entre 2001 e 2020, praticamente 
duas décadas de diferença, o que mu-
dou no concurso e na divulgação dos 
produtos vitivinícolas da região? O 
presidente da CVRPS explica: “Há um 
mar de diferenças, porque o número 
de empresas e produtores a concur-
so, quando começámos, era signifi-
cativamente inferior. A divulgação 
restringia-se ao mercado nacional e 
não havia organização de acções nos 
mercados que estão agora definidos”.

Henrique Soares destacou ainda 
o facto de, nos últimos dois eventos 
realizados, estes terem sido feitos 
em Lisboa, para maior projecção dos 
vinhos da região, o que foi “avaliado 
como positivo” pelos participantes e 
interessados no Concurso de Vinhos 
da Península de Setúbal.

“Mas, o essencial mantém-se: só 
podem participar vinhos certifica-
dos da região e não há limites de re-
ferências por produtores e limite de 
vinhos”, explicou sobre um concurso 
que é agora “mais renhido”, dado que 
“ao longo dos últimos 20 anos, a di-
nâmica da região cresceu e ganhou 
quota de mercado, mesmo de ex-
portação”. “O aumento do número 
de vinhos certificados e o aumento da 
qualidade fazem com que o concurso 
seja cada vez mais renhido”, garantiu.

A razão de ser 
deste concurso 
é a comunicação 
dos vinhos 
certificados e 
a promoção da 
região e dos 
produtores 
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Distrito de Setúbal receberá 80 novos médicos p20

“Considero que o Moscatel tem de estar para a região 
de Setúbal como o Vinho do Porto está para o Norte”

Para a responsável 
pela Casa Ermelinda 
Freitas, a premiação do 
Moscatel Roxo Superior 
2010 no Concurso da 
Comissão Vitivinícola 
de Setúbal “foi a grande 
surpresa”

DR

Maria Carolina Coelho

Eleito como o melhor no Concurso 
de Vinhos da Península de Setúbal, 
o Moscatel Roxo Superior 2010 
“veio demonstrar que a região é 
boa para todas as castas”, segundo 
Leonor Freitas, responsável pela 
Casa Ermelinda Freitas. “Com 
alegria” recebeu esta premiação, 
por representar a forma como 
cuida das vinhas e do vinho, mas, 
ao mesmo tempo, considera que 
“foi a grande surpresa porque se 
dizia que na zona não seria possível 
obter-se boa uva para o Moscatel”. 
Com “os resultados à vista”, o 
futuro, “sempre a pensar no 
consumidor”, passa por “continuar 
a ter a melhor tecnologia”.

Foi a produtora mais premiada 
no Concurso da Comissão 
Vitivinícola de Setúbal. Como vê 
esta atribuição de prémios?
Vejo com alegria e com sentido 
de responsabilidade. Com alegria 
porque é sinal de que estamos 
numa grande região, em que há 
bons vinhos, e que estamos a fazer 
as coisas bem feitas. Depois acresce 
a responsabilidade de continuar 
a fazer melhor e a expectativa 
daquilo que os consumidores 
esperam de nós. É para eles que 
a Casa Ermelinda Freitas trabalha 
diariamente. 
Como tem a Casa Ermelinda 
Freitas conseguido chegar a 
estes resultados? 
Considero que é o resultado de 
tratarmos bem das vinhas e do 
vinho. Não se pode fazer bom vinho 
sem boa uva. Contamos, também, 
com uma boa equipa a acompanhar 
as vinhas e com um enólogo 

Para mim existem três regras 
que são fundamentais seguir: 
trabalho, dedicação e fazer 
bem. Continuamos a estagiar os 
moscatéis superiores no mínimo 
dez anos e, de facto, os resultados 
estão à vista. No fim de contas, nas 
terras de areia também se faz um 
bom Moscatel. Secalhar poderia 
ter sido diferente, porque dentro 
da própria região, possivelmente 
os moscatéis criados nas terras 
de areia são um pouco diferentes 
dos que são criados na zona da 
Arrábida. Mas é esta diferenciação 
das castas e dos vinhos, consoante 
o sítio onde as vinhas são 
plantadas, que faz a riqueza da 
região. 
Com os resultados obtidos nos 
últimos anos, o que sente ao 
‘comandar’ a Casa Ermelinda 
Freitas?
Sinto-me orgulhosa. Estamos a 
colaborar para a dignificação dos 
vinhos da Península de Setúbal, 
de Palmela e do país, uma vez que 
temos também ganho prémios no 
estrangeiro. Consideramos que 
somos uma adega actual, voltada 
para o gosto do consumidor e 
queremos continuar a ser um 
marco para a região e que os nossos 
vinhos tenham cada vez mais 
impacto. Para mim, os vinhos da 
Península de Setúbal e de Palmela 
estão a começar a ser reconhecidos 
pela sua qualidade, mas ainda 
muito há para manifestar. Estamos 
numa grande região, mas temos de 
trabalhar para aproveitar as suas 
características.
Havendo ainda muito para 
manifestar, quais os planos para 
o futuro?
Com a pandemia é difícil antecipar o 
futuro. É um problema que nos leva 
a adiar os planos, mas pretendemos 
continuar a ter a melhor tecnologia 
e a plantar as castas, sempre a 
pensar no consumidor. A Casa 
Ermelinda Freitas conta com trinta 
variedades de uvas, mas queremos 
renovar as vinhas. Queremos 
também transformar a adega para 
colher as uvas na altura certa. 
Para isso teremos de aumentar a 
capacidade e de investir em novas 
tecnologias. Resumidamente passa 
por estarmos sempre actuais. 

dedicado a tirar o melhor partido 
das uvas. A isto acresce o facto de 
estarmos numa grande região. Na 
União de Freguesias de Poceirão e 
Marateca existe um grande lençol 
freático, pelo que é uma zona 
privilegiada para a qualidade da 
uva. Também o microclima, porque 
estamos relativamente perto do 
mar, contribui para a sua qualidade. 
Depois contamos, também, com 
o consumidor, que tem feito essa 
justiça. No fundo, este prémio é o 
resultado de muito trabalho, muito 
amor e muita dedicação, sempre 
a pensar na região, no país e, 
principalmente, no consumidor. 

ENTREVISTA LEONOR FREITAS

Foram estes os factores que 
levaram o Moscatel Roxo 
Superior 2010 a ser o néctar 
mais premiado?
É verdade. A premiação do 
Moscatel Roxo Superior 2010 
foi, para mim, a grande surpresa. 
Nós só fazemos Moscatel desde 
2000 e começámos a produzir 
Moscatel Roxo mais tarde, pelo que 
somos relativamente novos na sua 
produção. Não somos a produtora 
mais antiga de Moscatel, até porque 
se dizia que na zona, com terras de 
areia, não seria possível obter-se boa 
uva para o Moscatel. Esta premiação 
veio demonstrar que a região é boa 

Estamos a 
colaborar para 
a dignificação 
dos vinhos da 
Península de 
Setúbal, de 
Palmela e do 
país

Queremos 
também 
transformar 
a adega para 
colher as 
uvas na altura 
certa. Para 
isso teremos 
de aumentar 
a capacidade 
e de investir 
em novas 
tecnologias
para todas as castas. Foi, também, 
uma surpresa porque há casas que 
se dedicam somente ao Moscatel 
e, por isso, têm moscatéis muito 
mais velhos. Este prémio veio-nos 
dar confiança de que fizemos bem 
em arriscar. É preciso reforçar que 
o Moscatel tem estado sempre a 
estagiar em barricas. Para mim, o 
Moscatel tem de estar para a região 
de Setúbal como o Vinho do Porto 
está para o Norte. 
Significa que arriscar também 
traz sucesso?
Acho que sim, e acho que 
apostámos, e bem, por termos 
confiança em nós próprios. 



16 O SETUBALENSE 8 de Setembro de 2020

Vinhos

Depois da conclusão da instalação 
de 82 painéis fotovoltaicos em Sta. 
Cruz do Bispo, arrancou esta segun-
da-feira em Cacia a segunda parte 
deste projecto com a instalação de 
mais de 56 unidades. 

Estando ainda previsto a conclu-
são em Setembro, com a montagem 
dos 166 paineis na sede da empresa 
no concelho de Mafra. 

A LASO é uma empresa de trans-
portes nacional e internacional es-
pecializada na prestação de servi-
ços de transportes rodoviários de 

mercadorias especiais, apostando 
desta forma na diminuição da sua 
pegada ecológica, reduzindo signi-
ficativamente o seu consumo à rede 
eléctrica. 

Ao longo dos seus 13 anos de exis-
tência a empresa, como os dados 
mostram, tem um percurso sempre 
em crescendo. 

Hugo Romão, director de opera-
ções da LASO Transportes, subli-
nhou a O SETUBALENSE que “em 
termos de crescimento a empresa 
continua a expandir-se para o exte-

jectos em mais países.
Na Europa, tem filiais em Espanha, 

Holanda, Alemanha e Itália.
No distrito de Setúbal a LASO, 

“tem grandes clientes que impac-
tam directamente nas nossas ven-
das, essencialmente no mercado 
nacional. Continuamos a acreditar 
que ainda temos espaço para cres-
cer, nomeadamente na carga geral, 
o nosso nome está tão associado aos 
transportes especiais, que algumas 
vezes as consultas para transportes 
normais não nos chegam”, disse.Hugo Romão

DR

LASO Transportes investe em energia solar 
nas suas dependências em Portugal

PUBLIREPORTAGEM 

Mário Rui Sobral

“Tenho de aplaudir 
quem faz, porque é 
muito mais difícil fazer 
assim, com regras e 
limitações”, justifica o 
autarca

ADN DO CONCELHO EVOCADO

Álvaro Amaro aplaude organização da festa 
em moldes diferentes e circunstâncias difíceis

A presente edição da Festa das Vin-
dimas está a mostrar-se “um trabalho 
excelente de evocação” a um “ciclo 
natural da vida do concelho, que é a 
vinha e o vinho”. E ao mesmo tem-
po está também a puxar “pela auto-
-estima da população”. Quem o diz 
é Álvaro Balseiro Amaro, presidente 
da Câmara Municipal de Palmela, 
que aplaude a organização das ce-
lebrações.

“Como autarca estou muito feliz 
por a associação de festas, as colec-
tividades de Palmela, as pessoas, de 
uma maneira geral, não desistirem de 
assinalar [a ocasião] de forma dife-
rente”, começa por afirmar o autarca, 
para destacar de seguida a coragem 
e capacidade da entidade organi-
zadora das festividades. “Tenho de 
aplaudir quem faz, porque é muito 
mais difícil fazer assim, com regras e 

A pandemia tirou a multidão das ruas de Palmela, mas a vinha e o vinho foram comemorados 

DR

conjuntura deixa marcas. Falta o 'sal', 
enquanto ingrediente fundamental a 
qualquer evento popular. “É evidente 
que nos falta o povo nas ruas, o con-
vívio, o reencontro das famílias no es-
paço público, a multidão, o contacto, 
a celebração, o brinde nestas noites 
bastante favoráveis a uma festa po-
pular”, lamenta.

O presidente da autarquia prefere, 
porém, destacar o trabalho feito pela 
organização destas celebrações, que 
promovem a história, a memória co-
lectiva, do concelho. E realça a con-

cluir: “A ideia de distribuir por vários 
fins-de-semana alguns eventos, de 
continuar a marcar esses aspectos 
com a memória e testemunhos das 
vindimas, a aquisição de uma coroa 
nova – um investimento municipal 
que fica para o futuro –, a benção do 
mosto e a pisa da uva são momen-
tos de alguma emoção. Apesar de 
muito simbólicos, porque falta-nos 
a multidão.”

O programa comemorativo, que 
exalta as mais genuínas raízes locais, 
vai prolongar-se até ao próximo dia 27.

limitações. E até do ponto de vista da 
sustentabilidade financeira, é muito 
mais complicado fazer”, frisa.

Num primeiro olhar sobre uma 
edição simbólica marcada pelas 
condicionantes impostas pelo con-
texto pandémico, Álvaro Amaro é 
peremptório: “A associação de fes-
tas conseguiu um programa ousado, 
cumprindo todas as recomendações 
de segurança, assinalando os prin-
cipais momentos, não deixando de 
fazer alguns eventos e espectáculos.”

Mas, a particularidade da actual 

Quem já veio manifestar-se contra 
a realização desta edição da Festa 
das Vindimas foi o Movimento 
Independente pela Mudança 
(MIM), que está representado no 
executivo camarário de Palmela 
pelo vereador José Calado.

“À semelhança do que tem 
vindo a acontecer nas outras 
freguesias do nosso concelho, 
entende o MIM que a Festa das 
Vindimas, independentemente 
do simbolismo que tem para 
as nossas gentes, não se deve 
realizar, atendendo ao perigo 
de infecção pelo coronavírus”, 
revelou o movimento, em 
comunicado. Ao mesmo tempo, 
“demarca-se de todo e qualquer 
tipo de celebração” com os 
mesmos contornos. A posição, 
adianta a nota assinada pelo 
porta-voz do MIM, foi decidida 
“por unanimidade” na reunião de 
trabalho do movimento, que teve 
lugar na última sexta-feira.

Posição 
MIM diz que 
celebração “não 
se devia realizar”

rior, mercado cada vez mais impor-
tante na sua actividade. O segredo 
para um caminho sólido, realça “são 
o capital humano e a nossa capaci-
dade de investimento”.

Em 2020 a LASO dispõe de qua-
se 2 mil equipamentos e mais de 
mil colaboradores. Com soluções 
de transporte, logística e heavy lift, 
A LASO ganha espaço em Portugal 
mas tem uma presença internacional 
já com grande significado. Está em 
África em países como Marrocos e 
Moçambique, mas já fez vários pro-
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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

Caro leitor, a comparação mos-
tra um exemplo no Egipto, 
onde tudo se fez pelo inte-
resse público, e outro no Pi-

nhal Novo, onde tudo se fez contra o 
interesse público.

Entre 1963 e 1968, o Egipto, para 
construir a barragem de Assuão, es-
sencial para o país em água e elec-
tricidade, deslocou as pirâmides de 
Abu-Simbel (do século III a.C.) para 
sul, a 200 metros do local original. As 
pirâmides foram cortadas em blocos, 
removidas e montadas no novo local 
sob supervisão da UNESCO. O valor 
histórico-patrimonial manteve-se, 
atraiu-se mais turistas, descobriu-se 
artefactos sob a areia que o Egipto ofe-
receu aos mais importantes museus 
do mundo (Nova York, Paris, Berlim, 
Madrid, etc.), enriqueceu-se a oferta 
cultural mundial.

Entre 2002 e 2004, no Pinhal 
Novo, a Câmara Municipal e a Junta 
de Freguesia, em vez de ajudarem a 
concluir a Estação para aumentar a 
oferta de comboios e servir melhor, 
diariamente, dezenas de milhares de 
utentes entre Setúbal e Coina, criaram 
os obstáculos legais e de pressão social 
possíveis para impedir a conclusão da 
obra, por acharem que a Torre da Esta-
ção não podia ser deslocada 300 me-
tros para sul no perímetro da Estação. 
Conclusão: a Torre é mais importante 
do que as pirâmides de Abu-Simbel.

O Pinhal Novo não é o Egipto nem a Torre da estação 
ferroviária é Abu-Simbel

OPINIÃO

Manuel Henrique Figueira 

Neste jornal, em 12/3/19, 16/4/19, 
14/5/20 e 28/7/20 escrevi o sufi-
ciente sobre a história da absurda 
oposição à conclusão da Estação, 
referi os responsáveis, os métodos 
usados, a gravosa redução da ofer-
ta de comboios e apelei à resolu-
ção urgente do problema (https://
www.osetubalense.com/author/
manuel-henrique-figueira/).

Durante 16 anos foi estranho 
o silêncio dos representantes da 
população, deputados do distrito 
e autarcas, e das forças vivas da 
região. Como se o problema não 
prejudicasse todos: a economia 
e a população. A Estação acaba-
da permitia o funcionamento em 
complementaridade dos com-
boios da CP e da Fertagus e o 
aumento da oferta de ligações a 
Lisboa em 66% (apenas com mais 
uma composição para compensar 
os 11 minutos do percurso entre o 
Pinhal Novo e Coina dos dois com-
boios por hora que nesta última 
estação terminam a marcha).

Mas o momento não é para con-
tinuar a crucificar quem tão mau 
serviço prestou à população, nem 
quem silenciou esta vergonha re-
gional (sim, é uma vergonha de 
âmbito regional): o momento é 
para resolver o problema.

Recentemente foi aprovado na 
UE o Plano de Recuperação 2020-
27 e apresentado o nosso Plano de 

Recuperação Económica 2020-
30, que inclui o investimento fer-
roviário. Portugal irá receber 6,5 
mil milhões de euros por ano até 
2027, mas, desde a nossa entrada 
na CEE (1986), nunca consegui-
mos executar mais de 2,5 mil mi-
lhões de euros por ano, o que nos 
dá margem para completar projec-
tos como este, que não partem do 
zero, é só acabá-los.

É a altura de se completar a li-
nha da Fertagus (o 1.º troço é de 
1999), que além do absurdo da 
Estação do Pinhal Novo, tem mais 
dois estrangulamentos: o comboio 
não circula entre Roma-Areeiro e 
o Oriente, o que permitia a inter-
mobilidade com os comboios da 
linha do Norte, os regionais do 
Centro e os autocarros do Orien-
te; nem circula entre Setúbal e 
Praias do Sado, para servir esta 
povoação, quem trabalha em fá-
bricas na Mitrena e 7000 alunos, 
500 professores e 150 funcioná-
rios do Instituto Politécnico. É a 
última oportunidade para a linha 
da Fertagus funcionar em pleno.

Munícipe de Palmela  
manuelhenrique1@gmail.com

A grande pirâmide de Abu-
Simbel no novo local, a 200 m do 
original: a barragem de Assuão foi 
construída

A Torre da Estação no 
local original: a Estação 
inacabada e a oferta de 

comboios reduzida

É altura de 
completar a linha 
da Fertagus, 
que, além do 
Pinhal Novo, 
tem mais dois 
estrangulamentos: 
o comboio
não circula entre o 
Areeiro e a linha do 
Norte, no Oriente, 
nem entre Setúbal 
e Praias do Sado
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MARIA LUÍSA DIAS 
BRANCO 

DA CONCEIÇÃO

FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

ARNALDO 
JOSÉ CANAS 

PENA

ROSÁLIA MARIA 
PISCO MENDES DE 
OLIVEIRA SANTOS

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.

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Rosália Maria Pisco Mendes 
de Oliveira Santos. A família vem por esta 
via agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram a acompanhar o funeral ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram as suas 
condolências.

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

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

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

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis 
em tudo, Vós que iluminais todos os meus 
caminhos para que atinja o meu ideal, Vós que 
me dais o dom divino de perdoar e esquecer o 
mal que me fazem e que em todos os instantes 
da minha vida estais comigo, eu quero neste 
curto diálogo agradecer-Vos por tudo e confir-
mar mais uma vez que nunca me quero separar 
de Vós por maior que seja a ilusão material, 
não será o mínimo de vontade que sinto de um 
dia estar Convosco e todos os meus irmãos na 
Glória Perpétua. Obrigado mais uma vez.
A pessoa deverá rezar a oração três dias segui-
dos, sem fazer o pedido.
Dentro de três dias alcançará a graça por mais 
difícil que seja.
Publicar assim que receber a graça.

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 INDEPENDEN-

TE;
• DUAS GRANDES JANELAS PARA  A 

RUA O QUE LHE PROPORCIONA MUI-
TA LUZ NATURAL;

• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS
VALOR: 28.000€

CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO
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Região

Distrito receberá 80 novos médicos 
para hospitais e centros de saúde

O concurso público anunciado a 5 de 
Setembro pelo Gabinete do Secretá-
rio de Estado da Saúde para colocar 
950 recém-especialistas nem unida-
des hospitalares e de saúde pública, 
conta com 80 vagas para o distrito 
de Setúbal. O Hospital Garcia de Or-
ta tem o maior número e vagas em 
aberto: 26. Segue-se o Centro Hos-
pitalar de Setúbal com 19 vagas, o 
Centro Hospitalar Barreiro Montijo 
com 14 e a Unidade Local de Saúde 
do Litoral Alentejano com 11.

Um concurso que Guida da Ponte, 
dirigente do Sindicato dos Médicos 
da Zona Sul (SMZS) considera “po-
sitivo”, embora alerte para o facto 
de ser necessário ter em conta que 
procedimento destina-se a recém-
-especialistas “que já estavam a 
exercer funções como internos no 
Serviço Nacional de Saúde [SNS]”. 

E apesar do número de vagas 
abertas este ano seja mais elevado, 
do que em anos anteriores, com um 
aumento de cerca de 9,6% dos pos-
tos de trabalho em relação ao ano 
passado, Guida da Ponte salienta que 
“é importante perceber se o concur-
so irá mesmo absorver os médicos 
que estavam como internos”. Para a 
dirigente do SMZS isso apenas será 
garantido se as condições de tra-
balho oferecidas forem “razoáveis, 
tendo em conta que têm vindo a 
degradar-se”.

A dirigente do SMZS considera que 
para isso “é necessário rever salários 
e criar melhores infraestruturas com 
os equipamentos e recursos cer-
tos”. E sem estas condições, Guida 
da Ponte teme mesmo que “alguns 
dos internos não fiquem no SNS” e 

Ana Martins Ventura

Na região, o Hospital 
Garcia de Orta tem o 
maior número de vagas 
em aberto, 26. Destas, 
cinco são para Pediatria 
Médica

SINDICATO ESPERA QUE INTERNOS PERMANEÇAM NO SNS

DR

que o equilíbrio da Saúde fique com-
prometido. “Porque sem melhorar 
as condições de trabalho, não será 
possível melhorar também a condi-
ção dos doentes”.

A abertura deste procedimento 

No distrito, o Hospital Garcia de Orta é o equipamento com maior número de vagas para a área de pediatria

As especialidades com maior 
número de vagas abertas são 
as de Anestesiologia; Cirurgia 
Geral; Medicina Interna com 
três procedimentos concursais 
abertos para o Centro Hospitalar 
Barreiro Montijo, duas para o 
Hospital Garcia de Orta e para a 
Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano e uma vaga para 
Centro Hospitalar de Setúbal.

Na área de Pediatria Médica 
Será possível colocar cinco 
profissionais no Hospital Garcia 
de Orta e mais três entre o 
Barreiro Montijo, Setúbal e Litoral 
Alentejano.

Prioritárias Medicina interna, 
pneumologia e pediatria com 
maior número de vagas

Pneumologia também se 
destaca com a possível colocação 
de mais quatro profissionais, três 
nos hospitais da região e um na 
Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Para a área de Psiquiatria 
esperam-se dois novos 
profissionais na ARSLVT, um 
no Centro Hospitalar Barreiro 
Montijo e outro no Hospital Garcia 
de Orta. Em Gastrenterologia, 
Ortopedia, Neurologia, Pediatria 
Médica são também áreas de 
destaque como a colocação de, 
pelo menos, quatro profissionais 
por cada uma.

É importante 
perceber se o 
concurso irá 
absorver os 
médicos que 
estavam como 
internos

surge ao encontro do Programa do 
XXII Governo Constitucional para o 
“fortalecimento do Serviço da Nacio-
nal de Saúde e da sua capacidade de 
resposta às necessidades da popula-
ção, através da melhoria do acesso 
e da qualidade, equidade e univer-
salidade dos serviços prestados, do 
reforço de recursos humanos no SNS, 
particularmente, do recrutamento 
de médicos”, segundo o Ministério 
da Saúde na anuncia.

Um processo através do qual o Go-
verno pretende “dotar a rede pública 
de serviços de saúde de pessoal mé-
dico, procurando, em especial, con-
templar nesse reforço os serviços e 
estabelecimentos de saúde do SNS 
que, por serem mais periféricos, se 
debatem com carências”.

Situação que de tem vindo a agra-
var devido à crise epidemiológica que 
o país enfrenta. 
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parte da Igreja de S. Salvador, passa 
pela Praça da República, Jardim 
Sousa Prado, Av. Poole da Costa 
e segue até à Capela de Nossa 
Senhora da Piedade. 
Pelas 18h00 horas, tem início uma 
missa campal no Largo da Capela 
de Nossa Senhora da Piedade.

Odemira 
celebra Dia do 
Município e de 
Nossa Senhora 
da Piedade

A Câmara de Odemira assinala 
hoje o Dia do Município e das 
Festas em Honra de Nossa Senhora 
da Piedade, sua padroeira. 
No entanto, o programa das 
comemorações é reduzido.
A partir das 11h00 horas há 
animação nas ruas da vila com os 

# Fique em casa 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
265 520 716

PUBLICIDADE

 “Onde é que existe um rio azul 
igual ao meu?... “

Mário Regalado

A cerca de 2000km de distância, 
na ilha do Pico, sinto que sempre fui 
um sadino. Naquele tempo, no início 
dos anos 70, tinha eu 11 anos e ainda 
não sabia nada de Bocage, mas era 
categórico na resposta à pergunta, 
que então era habitual “És do Ben-
fica ou do Sporting?” - eu de pronto 
respondia “do Vitória de Setúbal”. 
Era a magia dos relatos radiofóni-
cos, directamente do Bonfim. Eram 
aquelas míticas noites europeias! 
Que saudades!... Era o Vitória do 
presidente Fernando Pedrosa (ho-
je, um “verdadeiro patriarca”!); dos 
treinadores, Fernando Vaz e José 
Maria Pedroto; dos jogadores, Ja-
cinto João, Carlos Cardoso, Hercu-
lano, José Maria, Joaquim Torres, 
Conceição, Carriço, Octávio, Duda, 
Jaime Graça, Rebelo, José Torres, 
José Mendes, Fernando Tomé, etc,

   Foi só na década de 90 que vi-
sito, pela primeira vez, o Estádio 
do Bonfim e tive, logo ali, direito a 
uma visita guiada à Sala de Troféus: 
era como se estivesse no Vaticano e 
visse o Papa!

Mas foi em Maio de 2004 que se 
cumpriu um sonho; receber o Vitó-
ria de Setúbal nos Açores. O Moti-
vo: inauguração do piso sintético 
do campo do Vitória do Pico. Era eu 
presidente do Vitória Futebol Clube 
de S. Roque do Pico. E que coinci-
dência! Ambos os clubes com o mes-
mo nome, VFC... Uma embaixada de 
luxo passou aqui pela ilha do Pico, 
liderada superiormente pelo Dr. Rui 
Chumbita Nunes, na altura presiden-
te do Vitória sadino. Recordo com 
muita estima o diretor desportivo 
Paulo Grancho; os treinadores Carlos 
Carvalhal, Carlos Cardoso, Conhé e 
os jogadores, Hélio Sousa (grande 
capitão!), Marco Tábuas, Bruno Ri-
beiro, Sandro, João de Deus entre 
outros... Ainda fez parte da comiti-

Quo Vadis, Vitória?

OPINIÃO

José Manuel Caldeira

primeiro que foi um pronto socorro 
em momentos aflitivos e o segun-
do com a sua dedicação (e muita 
competência!) fiel ao clube do seu 
coração.

  E, em Setembro de 2020, o Vitó-
ria numa assentada é “empurrado” 
para o Campeonato de Portugal. 
Impensável! Tinha ganho em cam-
po, mas... O clube de Jacinto João 
(o “maior”!) e de Nicolau da Claudi-
na (“enorme” vitoriano!) está agora 
“agonizante” e pode vir a desapare-
cer se a cidade de Setúbal e o distrito 
não se mobilizarem.

 Mas este não é o tempo da “caça 
às bruxas”, é o tempo da união, de 
cerrar fileiras. O Vitória é muito mais 
do que um clube de futebol, é um pi-
lar da sociedade setubalense e do fu-
tebol português. Hoje, mais do que 
nunca, não podemos estar divididos, 
precisamos sim, de avaliar melhor 
o que nos está a acontecer e, acima 
de tudo, deixar trabalhar quem tem 
melhores soluções para o nosso Vi-
tória em “estado de emergência”. 
Fique ou não esta direcção à frente 
dos destinos do clube, é imperativo 
que os sócios tenham a palavra. E 
já. O verdadeiro slogan agora (devia 
ter sido sempre) é: Vitória primeiro.

E o bom exemplo vem da Câma-
ra Municipal de Setúbal com uma 
preciosa ajuda. Fundamental para 
garantir o direito de superfície so-
bre o Estádio do Bonfim. Bem-haja, 
senhora presidente, Drª Maria das 
Dores Meira!

A cidade que viu dar à luz Manuel 
Barbosa de Bocage, Luísa Todi e 
Sebastião da Gama, não pode ver 
desaparecer, assim, o Seu Vitória, 
“o Enorme”.

Da ilha do Pico para Setúbal, um 
abraço vitoriano,

Professor do Secundário e Vice-
Presidente da Assembleia Geral 
da Associação de Futebol da 
Horta

O bom exemplo 
vem da Câmara 

Municipal de 
Setúbal com 

uma preciosa 
ajuda

va o antigo presidente, já falecido, 
Manuel Aurélio Cruz e o cantor Toy 
(bela ajuda na animação!).  António 
Elias foi o jornalista desportivo que 
acompanhou esta deslocação e fez 
para O SETUBALENSE um óptimo 
relato desta viagem histórica. Daqui 
para a frente os meus contactos com 
figuras ligadas ao Vitória tiveram um 
efeito multiplicado, como seria de 
prever. Destaco somente o privilé-
gio de ter conhecido pessoalmente 
Jacinto João, poucos meses antes 
da sua morte, e a amizade com duas 
velhas glórias: Cardoso e Tomé. O 

Ana Martins Ventura

O presidente da Entidade Regional 
de Turismo do Alentejo e Ribatejo, 
António Ceia da Silva anunciou a sua 
candidatura à presidência da Comis-
são de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional (CCDR) do Alentejo. 
Na região, Teresa Almeida, actual pre-
sidente da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional (CCDR) 
de Lisboa e Vale do Tejo, também já 
anunciou que vai recandidatar-se ao 
cargo que desempenha desde Julho 
de 2019.

A escolha da ex-governadora civil 
de Setúbal terá partido de Fernando 
Medina, presidente da Câmara de 
Lisboa. Autarquia onde a militante 
do PS desempenhou funções como 
directora do Departamento do Urba-
nismo do município lisboeta.

Já António Ceia da Silva anunciou 
a candidatura através de uma publi-
cação na sua página da rede social 
Facebook, acompanhada por uma 
fotografia em que surge com os pre-
sidentes das federações distritais de 
Portalegre, Évora e Beja do PS.

Na referida publicação, Ceia da 
Silva apresenta os objectivos da pre-
sente candidatura. “Com o sentido 
de servir a minha terra, com convic-
ção e grande determinação, decidi 
candidatar-me com enorme orgulho 
à presidência da CCDR”, afirma.

E no mesmo texto refere que será 
“muito especial contar com o apoio 
dos presidentes das Federações do 
PS de Beja, Évora e Portalegre”.

O candidato, de 57 anos, é licencia-

TERESA ALMEIDA E ANTÓNIO CEIA DA SILVA

Candidatos às CCDR 
do Alentejo e Lisboa 
e Vale do Tejo contam
com apoio do PS

do em Turismo, área em que também 
tem um mestrado e é atualmente 
doutorando, no Instituto de Gestão 
do Ordenamento do Território (IGOT) 
e realçou em declarações à agência 
Lusa que possui “35 anos de grande 
experiência pública no Alentejo”.

“Há um conhecimento imenso do 
território que eu entendi que devia 
retribuir com esta minha candidatura 
e este é um projeto por uma região e 
que pensa no Alentejo como um to-
do”, argumenta destacando alguns 
projectos prioritários “que estão há 
anos para serem desenvolvidos”, 
dando como exemplo “a eletrifica-
ção da linha ferroviária até ao Baixo 
Alentejo, o acesso ao Aeroporto de 
Beja, a ligação do Poceirão ao Caia ou 
a ligação à A23”.

Novo diploma alterou processo 
de nomeação para acto eleitoral
Até ao mês passado, os presiden-
tes das cinco CCDR do país - Norte, 
Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alen-
tejo e Algarve - eram nomeados 
pelo Governo. Mas um diploma da 
Assembleia da República, publicado 
a 16 de Agosto, alterou o decreto-lei 
governamental sobre a orgânica das 
CCDR, prevendo a eleição indirecta 
dos presidentes e vice-presidentes, 
em Outubro.

No caso dos presidentes, a eleição 
é realizada através de um colégio de 
autarcas, constituído pelos presi-
dentes das câmaras e assembleias 
municipais, vereadores e deputados 
municipais, incluindo os presidentes 
das juntas de freguesia da respectiva 
área geográfica a que se propõem.

Tocá Rufar e pelas 11h30 decorre a 
cerimónia do Hastear da Bandeira 
no edifício dos Paços do Concelho.
Pelas 17h30 horas, a imagem de 
Nossa Senhora da Piedade sai em 
procissão, sendo transportada 
numa viatura dos Bombeiros 
Voluntários de Odemira. A imagem 
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Desporto

José Pina

Tem apenas 20 anos, 
deu os primeiros passos 
no CDR Fogueteiro, 
representou o 
Arrentela, Benfica, 
Belenenses, Aves, 
V. Guimarães e agora 
ingressou no Leixões

O Clube Desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro está orgulhoso de ver 
um jovem, que começou a praticar 
futebol no torneio por si organizado, 
a singrar no futebol nacional. Trata-
-se de Tiago Silva que representava 
o Vitória Sport Clube e agora assinou 
pelo Leixões, equipa da cidade de Ma-
tosinhos, que disputa o Campeona-
to da II Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional. 

Tiago Silva, natural do Seixal, vai 
preencher um lugar de guarda-redes 
no plantel principal do Leixões Sport 
Club, depois de ter passado pelo Clu-
be Desportivo e Recreativo do Fogue-
teiro – onde começou a jogar futebol/

INDOOR 4X4 DO FOGUETEIRO

Guarda-redes Tiago 
Silva começou no 
torneio do clube e 
hoje joga na II Liga

futsal na posição de guarda-redes, 
Atlético Clube da Arrentela (primei-
ro clube formação federado), Sport 
Lisboa e Benfica, Clube de Futebol 
“Os Belenenses”, Clube Desportivo 
das Aves e Vitória Sport Clube (Gui-
marães).

O jovem, que se iniciou no fute-
bol federado em 2009, conta no seu 
curriculum desportivo com vários 
títulos distritais nos escalões de 
formação e é internacional pelas se-
lecções jovens de futebol. Aos vinte 
anos, tem na época de 2018/19, o 
melhor registo em termos despor-
tivos, com um total de 39 jogos ao 
serviço do V. Guimarães, em três es-
calões distintos, juniores (5), Sub-23 
(33) e equipa B (1).

Tiago Silva, neto do sócio n.º 1 
do clube, vestiu as cores do Clube 
Desportivo e Recreativo do Fogue-
teiro no III Torneio Futebol Juvenil 
Indoor 4x4, em 2007, pela equipa 
de Infantis.

O Clube Desportivo e Recreativo 
do Fogueteiro participou na formação 
do atleta. “Podemos ser pequenos na 
dimensão mas devemos e podemos 
ser grandes nos valores e na ambi-
ção”, referem com grande satisfação 
os dirigentes do clube localizado na 
freguesia de Amora.

DR

Miguel Nunes Azevedo

Primeiro encontro 
no Campeonato de 
Portugal coloca o Vitória 
no caminho do Moura, 
orientado por Bruno 
Ribeiro, antigo jogador 
e treinador do emblema 
setubalense

VITÓRIA FC

Reencontro marcado em Moura 
com antigo capitão dos sadinos

Com o arranque do Campeonato de 
Portugal cada vez mais perto, o Vitória 
continua a preparar-se para a jornada 
inaugural, na qual se deslocará a Mou-
ra. A partida marcará um reencontro 
do emblema setubalense com Bruno 
Ribeiro, antigo jogador e treinador 
dos sadinos, que foi recentemente 
confirmado como novo treinador da 
formação do distrito de Beja. 

O antigo médio fez a sua formação 
como jogador no Bonfim, onde se es-
treou na época de 1994/95. Depois 
de três épocas no Bonfim, rumou a In-
glaterra onde representou Leeds Uni-
ted e Sheffield antes de regressar a 
Portugal com a camisola do União de 
Leiria. Seguiram-se Beira-Mar e Santa 
Clara antes de regressar ao Vitória, 
onde permaneceu até 2009/10, tem-
porada em que foi cedido ao Chaves 
na primeira metade da época, antes 
de voltar a Setúbal para terminar a 
carreira. Esteve ligado aos dois maio-
res momentos dos vitorianos neste 
milénio – as conquistas da Taça de 
Portugal em 2005 e da Taça da Liga 
em 2008.

Na época seguinte estreou-se co-
mo treinador dos juniores do Vitória 
e acabou a época ao leme da equipa 
principal, ajudando o clube a conse-
guir a permanência com quatro vitó-
rias em nove jogos após a saída de 
Manuel Fernandes. Deixou o Bonfim 
na temporada seguinte, regressando 
em 2014/15. 

A última passagem pela turma do 
Sado foi em 2018/19, como técnico 
dos juniores, antes de rumar aos an-
golanos do Interclube. 

Bruno Ribeiro afirma que o Vitória é o clube do seu coração

DR

Tal como para o Vitória, este será 
um regresso à terceira divisão para 
o Moura, que na última época foi o 
grande vencedor da I Divisão da AF 
Beja (com 47 pontos, mais 10 que o 
Vasco da Gama da Vidigueira) e ca-
rimbou o passaporte para os cam-
peonatos nacionais. Na temporada 
anterior havia actuado no Campeo-
nato de Portugal, mas acabou des-
promovido após terminar a Série D 
na 15ª posição. 

Na altura do regresso, Bruno Ri-
beiro sublinhou o carinho pelo clu-
be: “Quem me conhece sabe que até 
hoje não disse não ao Vitória e nunca 
irei dizer. Foi nesta casa que aprendi 
a ser jogador e a ser homem. Quan-
do é preciso, estou disponível. Volto 
para ajudar, seja em que escalão for. 
É o clube do meu coração e sei que 
precisa de ajuda. Regressar ao Vitória 
nunca é um passo atrás, porque estou 
a voltar ao meu clube.”
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excelência. Esta classificação 
é deveras relevante não só o 
clube mas também para a cidade 
do Seixal porque ficam ambos 
com excelentes condições 
para a prática desportiva, 
nomeadamente para o futsal.
Em nota de imprensa, o Portugal 

Cultura e Recreio avança com a 
informação de que é sua intenção 
inaugurar oficialmente o pavilhão 
no dia 26 de Setembro, pelas 
10h30, em cerimónia que contará 
certamente com as mais altas 
individualidades autárquicas e 
desportivas da região.  

Pavilhão do 
Portugal Cultura 
classificado 
como excelente 

O Pavilhão do Portugal Cultura 
e Recreio (PCR), recentemente 
construído com o financiamento 
da Câmara Municipal do Seixal, 
foi vistoriado pela Associação 
de Futebol de Setúbal que, na 
globalidade, classificou a infra-
estrutura como um pavilhão de 

No Estádio do Bravo há muita juventude 
à espreita de uma oportunidade 

O Seixal Clube 1925, esta época pro-
movido à 1.ª Divisão Distrital, tem 
um vasto plantel para atacar a nova 
época desportiva. Ao todo são 39 
jogadores que certamente irão ser 
distribuídos pela equipa principal e 
equipa B, que vai disputar o campeo-
nato para equipas sub-22.

Entre estes estão 10 jogadores que 
na época passada representavam 
outros clubes, uns que vão vestir a 
camisola do clube pela primeira vez 
e outros que estão de regresso.  

Daniel Carvalho tem 20 anos, é 
natural do Seixal e, tal como seu pai 
e seu irmão, é também guarda-redes. 
Começou a jogar nas escolas do Sei-
xal Futebol Clube depois ingressou 
nos Infantis do Ginásio de Corroios, 
representou o Almada em Iniciados 
e Juvenis, onde foi campeão distrital 
nesta categoria, ingressou no Cova da 
Piedade, como júnior passou pelo Fa-
bril e AD Quinta do Conde e, já como 
sénior, jogou no Sertanense e na épo-
ca passada esteve no U. Montemor.

Tiago Sobral, conhecido no futebol 

A zona ribeirinha de Amora vai re-
ceber nos dias 12 e 13 de Setembro, 
as provas do Calendário Nacional da 
Federação de Triatlo de Portugal.

No sábado, dia 12, vai decorrer o 
Aquatlo de Amora, composto por 

José Pina

Os seixalenses, que 
vão competir com duas 
equipas, apresentam um 
plantel com uma média 
de idades ligeiramente 
inferior a 24 anos e 
1,80m de altura

SEIXAL ATACA NOVA ÉPOCA COM 10 REFORÇOS 

DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO

DR

por Tiaguinho, tem 21 anos, é defesa e 
chega do Beira Mar de Almada. Antes 
havia representado o Atlético, Oeiras, 
C. Piedade e Pescadores da Caparica.

 Waldir Barbeiro nasceu na Guiné 
Bissau há 31 anos é defesa central e 
um dos jogadores que esta época se 
transferiu do Brejos de Azeitão. Em 

Portugal não há registo de ter actua-
do em qualquer clube nas camadas 
jovens mas como sénior foi atleta da 
AD Torre, Moitense, Alcochetense, 
Montargilense, Beira Mar de Almada 
e Palmelense.   

 João Jacinto chega ao Seixal vindo 
do Ginásio de Corroios onde actuou 

nas duas últimas temporadas. O de-
fesa, de 22 anos, jogou também nos 
juniores do Barreirense e nos juvenis 
e iniciados do Almada. 

Daniel Nhaga fez toda a sua forma-
ção no Amora onde jogou desde as 
escolinhas até aos seniores. Depois, 
andou pelas competições nacionais, 

nomeadamente pela Naval, Pinhalno-
vense, Águias do Moradal, Atlético de 
Reguengos e Camacha. Representou 
ainda o Beira Mar de Almada, Char-
neca de Caparica, Fabril e Comércio 
Indústria, tem 26 anos e joga na po-
sição de médio.

Bernardo Gonçalves, também co-
nhecido por Benny, destacou-se na 
época passada no Brejos de Azeitão 
com 11 golos marcados nos 20 jogos 
realizados. Anteriormente havia jo-
gado nos juniores do Amora, juvenis 
do C. Piedade e Casa Pia, iniciados do 
Belenenses e infantis do Sacavenen-
se. Tem 20 anos e é médio ofensivo. 

O avançado Duarte Brás de 20 anos 
é outro dos jogadores que chega do 
Brejos de Azeitão, foi formado no 
Leão Altivo e também representou 
o Amora. 

Iuri Rosário tem 21 anos, é avança-
do e na época anterior jogou no Beira 
Mar de Almada, depois de ter passa-
do pelo Palmense, Almada e Boavista.

Abraham Diallo, natural da Guiné-
-Bissau, é mais um jovem de 20 
anos. Começou no Amora de onde se 
transferiu para o Seixal e daqui para o 
Salgueiros com destino à equipa de 
Sub-23. Está de regresso ao Seixal. 

O lote de reforços fecha com David 
Júnior, avançado de 19 anos que na 
época passada foi um dos melhores 
marcadores da 2.ª Divisão Distrital ao 
serviço da AD Quinta do Conde, com 
12 golos. O jogador que começou no 
Futsal da Encosta do Sol representou 
também o Paio Pires e agora está de 
regresso ao Seixal, clube que repre-
sentou antes de ir para a Quinta do 
Conde.   

Marginal de Amora recebe provas nacionais de triatlo e aquatlo

 O Seixal Clube 1925 tem 39 jogadores a serem distribuídos ente a equipa principal e a equipa B

provas de natação e corrida, que 
inclui o Campeonato Nacional de 
Clubes, o Campeonato Nacional de 
Cadetes, o Campeonato Nacional de 
Juniores, o Campeonato Nacional 
de Grupos de Idade, o Campeonato 

Nacional Individual e o Campeonato 
Nacional de Paratriatlo. 

No dia seguinte, domingo,13 de 
Setembro, disputa-se o Triatlo Jo-
vem de Amora (Natação + Ciclismo 
+ Corrida) com o Campeonato Nacio-

nal de Juvenis e o Encontro Nacional 
Jovem.

Rui Lopes, da Associação Naval 
Amorense, clube que organiza a 
prova em parceria com a Federação 
de Triatlo de Portugal, com o apoio 

da Junta de Freguesia de Amora e 
Câmara Municipal do Seixal, diz que 
“são esperados vários jovens atletas, 
sendo alguns deles grandes esperan-
ças da modalidade”.
J.P.
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