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Abertura

Mais uma vez fujo de es-
crever sobre a pandemia 
– esse flagelo que assola 
o mundo e parece modi-

ficar muita da organização ,em todos 
os parâmetros, das nossas socieda-
des.  Talvez por estar incluído no rol 
dos mais frágeis ao coronavírus pela 
minha idade – recuso-me a pensar no 
microscópico bicho! Há muitos ou-
tros problemas de interesse em que 
vale a pena reflectir um pouco – por 
exemplo na enorme abstenção dos 
processos eleitorais, e aproximam-se 
alguns. Parece que nos esquecemos 
que vivemos, vai para cinco décadas, 
em Democracia ( o poder do povo ). 
O problema não é só nosso pois re-
centemente li que nas eleições dos 
Estados Unidos da América é raro 
que os votantes ultrapassem os 50% 
(com a juventude particularmente 
alheada).  É portanto oportuno falar 
de cidadania até porque anda nos 
nossos noticiários uma polémica por 
causa duma disciplina relativamente 
recente intitulada “cidadania e desen-
volvimento”  que no meu entender é 
duma importância capital. É absolu-
tamente necessário que cada um de 
nós participe nas eleições dos nossos 
representantes para a Assembleia e 
também para o governo da Nação. E 
não só nestes actos político para os 
quais devemos estar devidamente in-
formados, mas também para muitas 
outras organizações que se formam 
numa sociedade com vitalidade: mu-
nicípios, clubes desportivos, associa-
ções de pais, cooperativas, e muitas 
outras organizações que dizem res-
peito a todos nós – e esta colaboração 
na vida das comunidades chama-se 
cidadania, sendo uma obrigação do 
Estado que orienta o ensino publico , 
dar o devido realce a tal ensino que é 
declaradamente ausente nas cabeças 
das nossas crianças e dos nossos cida-
dãos em geral.  E a tal disciplina que 

A cidadania

OPINIÃO

Mário Moura

levantou polémica tem muitos outros 
temas que darão aos nossos jovens 
capacidade de, duma maneira infor-
mada, poderem tomar as suas opções 
sobre, por exemplo, os problemas  da 
igualdade de género, da necessidade 
de entender o que é a multicultura-
lidade, sobre a liberdade de cada ci-
dadão ter direito a um compromisso 
religioso, ter umas bases para poder, 
em plena liberdade tomar as suas po-
sições sobre a organização económica 
das sociedades ( que não criem fossos 
entre cidadãos, que não levem à cons-
trução de muros em vez de pontes). E 
sobre este tema cito  algo escrito pelo 
Presidente da Caritas: Também para 
nós esta tarefa não se pode confinar a 
um tempo e muito menos a um dia. A 
democracia para ser mais perfeita não 
se pode restringir *a  uma dimensão 
representativa, mas apostar veemen-
temente na expressão participativa 
que obriga a uma maior intervenção 
sócio-política. E não podemos esque-
cer toda uma panóplia das chamadas 
“Encíclicas Sociais” de vários Papas. 
E muito menos  devemos, os que nos 
dizemos cristãos tapar os ouvidos a 
tantas intervenções do nosso Papa 
Francisco. Eu sei que o verdadeiro con-
teúdo de muitos destes temas podem 
ser adulterados por algum professor, 
mas ao ser criada esta cadeira toma-
ram-se cuidadosas precauções para 
evitar essas derivas.  Foi por tudo isto 
que vi com surpresa num abaixo assi-
nado que contesta a existência desta 
disciplina, o nosso Cardeal Patriarca e 
outras pessoas importantes na nossa 
vida social. Faço meu um título do “7 
Margens” : Igreja  Católica que dizes do 
absentismo eleitoral?  Muitos outros 
signatários representam uma direita  
anquilosada.  Insatisfeita com a go-
vernação do nosso actual Primeiro 
Ministro.

Médico

Numa altura em que o tema da habitação  domina a agenda política 
no Montijo, O SETUBALENSE reparou em mais uma operação 
de reabilitação no centro urbano da cidade. Trata-se de um 
imóvel, localizado na rua Tenente Valentim, que  neste momento 
apresenta apenas de pé as paredes. O telhado, como é possível 
avistar das traseiras que dão para o largo da estação dos TST, já foi 
retirado. A fachada dá sinais de acentuada degradação.

O REPARO 

Reabilitação 
de edifício 
degradado no 
centro do Montijo 

DR

 A socialista Catarina Marcelino, deputada eleita pelo 
 distrito de Setúbal, acabou de suspender funções no 

Parlamento para assumir o cargo de vogal no Conselho 
Directivo do Instituto da Segurança Social, e fazer parte 
de uma equipa, liderada por Rui Fiolhais, que inicia um 
novo ciclo. Catarina Marcelino é presidente da Assembleia 
Municipal do Montijo.

A FIGURA
Catarina 
Marcelino

XXII edição do Festival 
Internacional de Teatro 
de Setúbal 
Antes de se iniciar uma nova aventura 
há todo um mundo de preparativos. 
Assim foi o dia 20, ao qual apelidamos 
de pré-abertura. Amigos, música e um 
Festival de Teatro, que melhor desculpa 
poderia haver? Energia não faltou aos 
Fado Bicha, que deram o mote para a 
abertura, precedidos pelas palavras da 
directora de produção do Festival e do 
Teatro Estúdio Fontenova, Graziela Dias, 
e da presidente da autarquia, Maria das 
Dores Meira. O primeiro espectáculo 
chegou-nos do sul, ACTA – A Companhia 
de Teatro do Algarve no Fórum Munici-
pal Luísa Todi. Seguimos para o projecto 
de João Mota. Logo pela manhã acordá-
mos o Jardim do Bonfim com “A Lenda 
das Amendoeiras em Flor”. Dia 23 foi 
também a abertura da exposição “Vozes 
que Pulsam”. “Revisão da matéria dada” 
foi como os Artistas Unidos apresenta-
ram “Uma Solidão Demasiado Ruidosa”. 

CARTAS DO LEITOR

A representação internacional maior 
fez-se através do espectáculo “Genoma 
B”, de La Compañia Albadulake. Para 
terminar a noite, acolhemos a sessão 
de curtas-metragens, em parceria com 
a YoungSouthFilm Festival. Quinta-feira 
o pátio da Escola Secundária Sebastião 
da Gama foi palco para o solo circense 
“Out of Stock”. Também pela primeira 
vez esteve o Teatro do Noroeste, de 
Viana do Castelo, que nos trouxeram 
“Rottweiler”. Quase a chegar ao fim, 
chegava-nos de Montemor um texto 
sobre as nossas origens e crescimento. 
O espectáculo de encerramento por 
Loup Solitaire, “Damas da Noite, uma 
Farsa de Elmano Sanco”, fez-se sentir 
desde o hall de entrada. O discurso de 
encerramento foi levado a cabo pelo 
director do Festival, José Maria Dias, 
que agradeceu a toda a equipa, e pelo 
vereador Pedro Pina, que reconheceu 
o trabalho do TEF.
Festival Internacional de Teatro  
de Setúbal

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua 
carta ou comentário para 
correiodoleitor@osetubalense.com, 
para a morada Travessa Gaspar 
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os 
750 caracteres e o jornal reserva-se o 
direito de seleccionar ou cortar. 
Não devolvemos originais.
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divulgado pela Guarda Nacional 
Republicana. “No decorrer de 
uma acção de policiamento”, a 
detenção ocorreu “em virtude 
do alarme de intrusão ter 
disparado”, motivo pelo qual 
“os militares da Guarda” se 
deslocaram ao estabelecimento, 

local onde foram “visualizados 
dois homens no interior do 
espaço comercial direccionado 
para a comercialização de artigos 
de desporto”. Os dois jovens 
foram identificados e os factos 
remetidos ao Tribunal Judicial do 
Montijo.

GNR detém dois 
jovens no Montijo 
por invasão de 
estabelecimento

O Comando Territorial de 
Setúbal da GNR, através do 
Posto do Montijo, deteve no 
decorrer do dia de ontem dois 
jovens, de 23 e 25 anos, por 
“intrusão num estabelecimento 
comercial, situado na freguesia do 
Afonsoeiro”, lê-se em comunicado 

Previsão de condições 
meteorológicas 
favoráveis motivam o 
município a manter a 
medida em vigor aos 
fins-de-semana

O programa Arrábida Sem Carros, 
criado pela Câmara Municipal de 
Setúbal com o objectivo de gerir 
o trânsito automóvel no acesso às 
praias, vai continuar em vigor até ao 
final de Setembro, “mantendo-se aos 
fins de semana a partir do dia 15”, re-
vela a autarquia em comunicado. De 
acordo com o município, “a previsão 
de condições meteorológicas favo-
ráveis para deslocações à praia, que 
pode conduzir a uma elevada procura 
dos areais da Arrábida, mesmo após 
o final da época balnear, motiva o 
prolongamento da Estratégia Mu-
nicipal para uma Mobilidade Segura 
e Sustentável para Todos nas Zonas 
Balneares de Setúbal 2020”.

O programa, implementado desde 
13 de Junho vai, assim, continuar a 
limitar os acessos às praias, dando 
resposta “às preocupações da au-
tarquia”. “Foram auscultadas as en-
tidades envolvidas no programa, as 

ARRÁBIDA SEM CARROS

Autarquia de Setúbal 
prolonga restrições 
no acesso às praias até 
ao final do mês de Setembro

quais, unanimemente, consideraram 
desejável o prolongamento desta es-
tratégia”, acrescenta a mesma nota. 
Para o efeito, “nos dias 19, 20, 26 e 
27 mantém-se a proibição da circu-
lação de automóveis ligeiros entre as 
08h00 e as 20h00, entre os parques 
de estacionamento da Figueirinha e 
do Creiro”, sendo apenas “permitida 
a veículos autorizados, de duas rodas, 
transportes públicos regulares, táxis 
e similares, autoridades e viaturas de 
emergência”.

Por sua vez, “o troço que conduz 
ao Portinho da Arrábida” mantém-se 
também “interdito entre as 08h00 e 
as 19h00, excepto para veículos com 
circulação autorizada”. No acesso à 
Praia de Albarquel “a circulação ro-
doviária mantém-se, igualmente, 
condicionada entre as 08h00 e as 
20h00”. “Com o prolongamento do 
Arrábida Sem Carros mantém-se a 
interdição da permanência de auto-
caravanas ou similares nos parques e 
zonas de estacionamento e fora dos 
parques e zonas delimitadas para o 
efeito”, explica a autarquia. No de-
correr deste período, a Câmara Mu-
nicipal vai garantir “a disponibilização 
de transporte público de passageiros 
a partir de Setúbal”, assegurado pelas 
carreiras 723 e 725, “assim como pela 
726, de ligação à praia de Albarquel”. 

O SETUBALENSE
Miguel Nunes Azevedo

Autarquia quer que 
o dirigente peça 
publicamente ao TAD 
para tomar uma decisão 
quanto ao recurso do 
Vitória e repudiou as 
declarações recentes do 
antigo árbitro

CARTA AO PRESIDENTE DA LIGA

Executivo pede intervenção 
pública de Pedro Proença

O executivo municipal tomou nova 
posição quanto à despromoção do 
Vitória, voltando a mostrar-se ao 
lado do clube nesta luta pela rever-
são da decisão que ditou a queda ao 
Campeonato de Portugal. Em carta 
enviada a Pedro Proença, presiden-
te da Liga de Clubes, é pedido que o 
dirigente tome uma posição pública 
e que pressione o TAD a decidir. 

O documento é assinado pela pre-
sidente Maria das Dores Meira e subs-
crito pelos vereadores Manuel Pisco, 
Carlos Rabaçal, Carla Guerreiro, Pe-
dro Pina, Ricardo Oliveira, Fernando 
Paulino, Paulo Lopes, Nuno Carvalho 
e Fernando José. O objectivo, confor-
me se pode ler na mesma, passa por 

DR

“transmitir a profunda tristeza dos 
setubalenses com a decisão da Liga 
Portugal de excluir o Vitória Futebol 
Clube das competições profissionais, 
mesmo sabendo-se que o clube sa-
dino ganhou no campo esse direito e 
que possuía condições mais do que 
suficientes para que a sua inscrição 
fosse aceite, condições que seriam 
formalizadas rapidamente, não se 
desse o caso de vivermos um período 
de apertadas e complexas restrições 
impostas pelo estado de pandemia”.

Na carta as palavras de Pedro 
Proença sobre a descida dos sadi-
nos não escapam a crítica. O diri-
gente havia afirmado publicamente 
que na I Liga “não está quem quer, 
mas quem pode”, declarações que 
não foram bem recebidas pelo exe-
cutivo. “Na verdade, está já o senhor 
presidente da Liga a determinar que 
o VFC não pode estar nas competi-
ções profissionais (numa quebra de 
imparcialidade a que está obrigado 
e que estranhamos), quando, como 
sabemos, está pendente ainda uma 
decisão do TAD sobre esta matéria, o 
tribunal que, esse sim, deve determi-
nar se pode ou não o Vitória participar 
nos campeonatos de futebol profis-
sional”, afirma, deixando o apelo ao 
antigo árbitro: “Lamentamos e con-
denamos tais declarações proferidas 

na sua qualidade de presidente da 
Liga Portugal e sugerimos que o se-
nhor presidente afirme publicamente 
a necessidade de o TAD se pronunciar 
em tempo útil para que, consoante 
a decisão judicial, possa, ou não, ao 
Vitória Futebol Clube ser reconhecido 
o direito de participar nas competi-
ções profissionais da próxima época 
futebolística.”

Esta tomada de posição surge na 
sequência da autarquia ter adquirido 
os direitos de superfície do Estádio 
do Bonfim em hasta pública, tendo 
para tal apresentado uma proposta 
de 1,5 milhões de euros. “O dia em 
que o estádio do Vitória foi libertado 
das mãos dos credores, voltando à 
posse do município”, assinalou Maria 
das Dores Meira na altura. 

“Todos os que se sentem parte des-
te grande clube que é o Vitória, nos 
quais se incluem todos os membros 
do executivo desta Câmara Muni-
cipal, estão dispostos a levar até às 
últimas consequências o apuramen-
to da legalidade e da imparcialidade 
das decisões da Liga Portugal, mas 
desejando arduamente que tudo se 
possa resolver com rapidez para que 
o Vitória se mantenha no lugar que 
lhe pertence, em nome da verdade 
desportiva”, remata o executivo na 
carta ontem enviada.
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Barreiro

PUBLICIDADE MOSTRAS REGRESSAM À CIDADE

Exposições “Margem” 
e “Lixeira” patentes no AMAC 
e na biblioteca

A exposição colectiva de artes 
plásticas “Margem”, que reúne di-
ferentes visões e expressões artís-
ticas sobre a interpretação deste 
conceito, é inaugurada no próximo 
sábado, pelas 16h00, nos pisos 0 e 
1 do Auditório Municipal Augusto 
Cabrita, onde estará patente até ao 
fim de Outubro.

Os artistas convidados, segundo 
a Câmara Municipal, relacionam-se 
directamente com o Barreiro “trans-
pondo para as suas obras várias for-
mas de sentir a cidade”, focando-se 
nas componentes histórica, socio-
lógica, económica e afectiva, entre 
outras. Nesta mostra propõe-se 
como mote “a diversidade estética 
e discursiva como uma afirmação de 
princípio, não recusando o diálogo 
entre culturas eruditas ou vernáculas, 
antes privilegiando os seus encontros 
como modelo de acção”.

Ana Pacheco, Carlos Guerreiro, 
Colectivo SPA, Diana Cerezino, 
João Fortuna, João Parrinha, João 
Pimenta, José Vítor, Rui Serrano, 
Teodorico Mendes e Tim Ralston 
são os artistas que estarão repre-
sentados nesta exposição, com a 

curadoria de Carla Pacheco.
Para 19 de Setembro e à mesma 

hora, está prevista a inauguração da 
mostra “Lixeira”, na Biblioteca Mu-
nicipal do Barreiro. Trata-se de uma 
exposição de ilustração de Alexan-
dra Balugas, baseada num livro de 
sua autoria, que conta a história de 
“um rapaz chamado Ricardo, que vive 
rodeado de lixo”.

Patente até 31 de Outubro, a mos-
tra demonstra que a dada altura, esse 
lixo começa “a atrapalhar o seu quo-
tidiano, o que faz com que se sinta 
incomodado”. Um desconforto que 
conduz à reflexão sobre o lixo que 
nos circunda, cabendo a cada um 
optar por fazer uma reciclagem mais 
rigorosa, consumir mais produtos de 
origem natural ou participar em reco-
lhas de lixo na sua área de residência.

Alexandra Balugas nasceu no Bar-
reiro, em 1980, e dedicou 12 anos da 
sua vida à ciência e à saúde, até des-
cobrir que o seu lugar era no mundo 
da criação artística. Licenciou-se em 
Design, na Faculdade de Arquitectura 
da Universidade de Lisboa, em 2014 
e, actualmente, trabalha como desig-
ner e ilustradora.  L.G 

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

Luís Geirinhas

Espaço com 16 bancas, 
duas ilhas e duas lojas 
foi inaugurado ontem

SUPERFÍCIE COMERCIAL

Novo Mercado Municipal 25 de Abril já abriu portas

Foram inauguradas durante a manhã 
de ontem, no Barreiro, as novas ins-
talações do Mercado Municipal 25 de 
Abril, nos terrenos anteriormente 
ocupados pelo campo do Luso, em 
resultado de uma contrapartida es-
tabelecida entre aquela autarquia e a 
superfície comercial ali instalada. Rui 
Braga, vereador das Obras e Planea-

mento desta câmara, destaca que a 
partir de agora aquele equipamento 
vai poder acolher os onze conces-
sionários que, até este momento, 
exerciam a sua actividade num es-
paço que tinha “vários problemas 
estruturais”.

O vereador adianta que esta lo-
calização tem “uma dinâmica eco-
nómica completamente diferente”, 
numa zona que está “totalmente re-
qualificada” e que vai permitir “dar 
mais qualidade de vida” a quem vive 
naquela área da cidade, para além 
de satisfazer todos os que ali traba-
lham, já que está “dotado de todas 
as condições”. Para o responsável, o 
antigo edifício “era um espaço pro-

blemático e completamente fora do 
enquadramento legal daquilo que é 
esta actividade”, explicou.

Em declarações a O SETUBALEN-
SE, Frederico Rosa, presidente da 
autarquia, referiu que este era um 
mercado que “estava muito degra-
dado, vindo agora para uma zona 
central, numa nova centralidade e 

num espaço do território que estava 
esquecido, onde existia um antigo 
campo que criava um tampão, pas-
sando a estar numa área aberta e 
ampla”, realçou o autarca.

Para os concessionários, as con-
dições de trabalho “são muito me-
lhores”, dado que “tínhamos um 
equipamento antiquíssimo e agora 

temos uma coisa nova o que, logica-
mente, é muito melhor”, assegura-
ram dois dos comerciantes.

Praça moderna dotada de “mais 
condições”
O novo equipamento, que funcio-
na de terça-feira a sábado, entre as 
7h00 e as 14h00, está dotado de 
duas ilhas, 16 bancas e duas lojas, 
para além de todas as condições 
que não existiam no antigo mer-
cado, tais uma arca frigorífica e 
uma de congelação, um espaço de 
armazenagem e um cais para car-
gas e descargas. Um equipamento 
que Frederico Rosa classifica como 
“mais moderno”.

DR
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em resultados alcançados, 
dentro do ‘cluster’ em que 
está inserida. “Quando 
arrancámos com o Projecto 
CTT na Junta de Freguesia 
do Lavradio, sabíamos 
que iríamos beneficiar a 
população”, sublinha o 

executivo liderado pela 
presidente Gabriela Soares. 
A Junta realça que “o maior 
ganho foi este”, tendo 
realçado que foi “com grande 
surpresa e consciência de que 
estamos no rumo certo, que 
recebemos o Prémio CTT”.

Junta do 
Lavradio recebe 
Prémio de 
Mérito CTT

A União de Freguesias 
do Barreiro e Lavradio 
recebeu, recentemente, o 
Prémio de Mérito CTT, um 
diploma atribuído por ter 
“conquistado no terceiro 
trimestre de 2019, o quarto 
lugar no ranking nacional”, 

PUBLICIDADE

Luís Geirinhas

Unidade de Saúde 
Pública está a definir, 
junto com as escolas, 
medidas para minimizar 
risco de contágio

FACE À ACTUAL SITUAÇÃO PANDÉMICA

Concelho a postos para iniciar ano lectivo 
2020/2021 a 17 de Setembro

A vereadora da Câmara do Barreiro 
responsável pela Divisão de Educação, 
Sara Ferreira, revelou durante a última 
reunião pública daquele executivo, que 
o Serviço Municipal de Protecção Civil 

ROADSHOW
Espectáculo 
itinerante anima 
freguesias

A Câmara Municipal do Barreiro está a 
planear avançar com o Roadshow do 
Trio Elétrico itinerante para as freguesias 
de Barreiro e Lavradio a 19 de Setem-
bro e Alto do Seixalinho, Santo André 
e Verderena a 26 de Setembro. Entre 
os próximos eventos da agenda cultu-
ral destaca-se ainda para o Ciclo Paz & 
Amizade, que decorre este sábado (12) 
no Anfiteatro do Parque da Paz e Amiza-
de, a partir das 18h30. Um espectáculo 
com actuações de Rodrigo Leão, Ricardo 
Toscano, João Lencastre e Hernâni Faus-
tino. No dia 17 o momento é do artista 
barreirense Fast Eddie que sobe ao placo 
do Auditório Municipal Augusto Cabrita 
pelas 22h00 acompanhado pelos seus 
“Amigos em Desconfinamento”.

(SMPC), em conjunto com os Agrupa-
mentos de Escolas e a autarquia têm 
estado “em estreita articulação” para 
que o regresso às aulas “corra da me-
lhor maneira” no início deste ano lecti-
vo, face à actual situação pandémica.

De acordo com informações dispo-
nibilizadas pela autarca, na sua maioria, 
as “aulas terão início a 17 de Setembro”, 
com excepção de um agrupamento, 
onde os alunos só vão iniciar os traba-
lhos no dia 14. A vereadora acrescenta 
ainda que “está tudo previsto” e que 
as “visitas de acompanhamento vão 
continuar” até àquelas datas.

Entretanto, a Unidade de Saúde Pú-

blica continua no terreno para “apoiar di-
rectores e técnicos dos estabelecimen-
tos de ensino, na definição de medidas 
que minimizem o risco de contágio”, 
através da criação de circuitos para cir-
culação e desfasamento entre turmas, e 
para “esclarecer algumas questões rela-
tivamente a procedimentos a adoptar”. 

O objectivo é que este período seja 
marcado por uma situação, onde “as nos-
sas escolas se tornem locais seguros, e 
que cumpram com as orientações” ema-
nadas pela Direcção-Geral de Saúde, de 
forma a minorar “os impactos negativos 
deste vírus”, afirmou a este propósito 
Hugo António, coordenador do SMPC.

DR
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Barreiro

BREVES

Luís Geirinhas

Procedimento 
concursal 
já foi lançado

EQUIPAMENTO MUNICIPAL

Cemitério da Vila Chã com crematório 
dentro de ano e meio

O município do Barreiro conta avan-
çar em breve com o projecto de cons-
trução de um crematório no cemité-
rio da Vila Chã, a desenvolver por um 
investidor privado, para dar resposta 
a uma grande procura por parte dos 
barreirenses que, actualmente, têm 
como alternativa mais próxima um 
equipamento similar situado na Quin-
ta do Conde, no concelho vizinho de 
Sesimbra. A proposta, aprovada por 
maioria em reunião daquele executi-
vo, realizada durante o mês de Junho, 
refere que o valor previsto para este 
investimento “não poderá ser inferior 
a 512 mil euros”.

Em declarações a O SETUBALEN-
SE, Bruno Vitorino, vereador que 
assumiu o pelouro desde o início 
deste mês, que anteriormente era 
tutelado pelo presidente da autar-
quia, Frederico Rosa, adiantou que 
“o procedimento de concurso já foi 
lançado” e acredita que “dentro de 
ano e meio possa estar concluído”, 
para “procurar dignificar, recuperar 
e humanizar aquele espaço”.

O autarca considera que à seme-
lhança daquele cemitério, também 
os existentes em Palhais e na fre-

Cemitério da Vila Chã será alvo de obras, como contrapartida para construção de um crematório

DR

guesia do Lavradio precisam, ainda 
neste mandato, de serem “recupe-
rados e alvo de melhorias”. No caso 
do cemitério da Vila Chã e de acordo 
com o caderno de encargos, não será 
permitida ao concessionário vence-
dor do concurso a construção de um 
jardim da saudade, nem a exploração 
de depósito de cinzas.

Como contrapartida de explora-
ção do futuro crematório, em regime 
de exclusividade, o concessionário 
ficará obrigado a realizar “um con-
junto de obras em diversos espaços 
e edifícios preexistentes” naquele 
espaço, nomeadamente, na zona 

da Secretaria, num valor que deverá 
rondar os 256 mil euros, e a proce-
der, gratuitamente, à “cremação de 
restos mortais considerados aban-
donados”.

De acordo com a proposta a ce-
lebrar, esta concessão terá um pra-
zo de 25 anos, a contar da data do 
contrato e, para novos serviços a 
prestar, as tarifas terão que “mere-
cer sempre” um parecer favorável 
da autarquia.

“Criar condições para que 
serviço exista no concelho”
“Um crematório no Barreiro é al-

go que era necessário, sobretudo, 
porque tem havido muita procura, 
e o que queremos é criar as condi-
ções para que este serviço passe 
a existir no concelho, dado que a 
solução mais próxima está situa-
da na Quinta da Conde”, explicou 
o vereador responsável, que con-
siderou que desta forma “pode-
remos aliviar um pouco a pressão 
que temos em cemitérios, cuja 
capacidade está quase esgotada”, 
revelou, num território “muito en-
velhecido e esta é a realidade, pelo 
que temos de planear este tipo de 
questões com tempo”, frisou.

No âmbito da reabilitação da 
rede de abastecimento de 
água, inserida na construção 
de uma nova rotunda, no 
cruzamento da Avenida 
Fuzileiros Navais com a Rua 
Capitães de Abril, na freguesia 
de Santo André, o município 
do Barreiro já iniciou aos 
trabalhos de ligação à rede.
Para efectuar esta obra a 
autarquia teve de proceder à 
interrupção do fornecimento 
de água na Estrada Nacional 
10-3 até à Rua dos Operários, 
no Largo da Telha e na Praceta 
de Sete Portais.

A Piscina Municipal do 
Barreiro encontra-se em fase 
de inscrições, com a abertura 
do equipamento agendada 
para Novembro, devido às 
obras que estão a decorrer na 
Unidade de Tratamento do Ar. 
Por sua vez, as instalações da 
Piscina do Lavradio reabrem 
ao público no dia 1 de Outubro.
Entretanto e de acordo com 
Sara Ferreira, vereadora que 
tutela a Divisão do Desporto e 
do Associativismo na Câmara 
do Barreiro, as actividades 
desportivas já arrancaram no 
Pavilhão Municipal Luís de 
Carvalho, situado na zona da 
Cidade Sol, com os treinos das 
equipas de basquetebol.

OBRAS
Reabilitação 
avança em 
Santo André

LAVRADIO
Piscina reabre 
em Outubro

O período de reclamações relativo 
ao Orçamento Participativo (OP) do 
Barreiro, iniciado no início deste mês 
e que se prolonga até ao próximo dia 
20, antecede a quarta fase deste ins-
trumento, que pretende contar com os 
munícipes, para avaliação das propos-
tas apresentadas neste âmbito

Com a chegada de Outubro, este do-
cumento entrará na fase de votações 
dos projectos aprovados, podendo a 

QUARTA FASE INICIA-SE EM OUTUBRO

Período de reclamações sobre Orçamento Participativo 
decorre até ao próximo dia 20

população “votar na sua proposta fa-
vorita”, tendo desta forma “o poder de 
decisão sobre uma ‘fatia’ do Orçamento 
municipal” até ao final do próximo mês.

Recorde-se que os participantes apre-
sentaram propostas que “pretendem ver 
implementadas na cidade” e que, os mu-
nícipes, vão agora votar directamente 
nos referidos projectos que “gostassem 
de ver incluídos no Plano de Actividades 
e Orçamento” daquele município.

De acordo com a autarquia, a apre-
sentação dos vencedores está agen-
dada para 26 de Novembro, sendo de 
realçar que, em Julho, a Assembleia 
Municipal aprovou o Regulamento do 
Orçamento Participativo do Barreiro 
2019/20, na sequência da aprovação 
pela câmara a 5 de Junho de 2019.

Recorde-se que no último mês de 
Março, por “força do decretar do Esta-
do de Emergência Nacional e do Estado 

de Alerta Municipal foram suspensos 
os prazos que se encontravam plasma-
dos na cláusula 19ª do referido Regula-
mento”, tendo os cidadãos passado a 
estar impedidos de aceder ao Portal do 
Orçamento Participativo. A autarquia 
acrescenta que a situação surgiu “em 
virtude da impossibilidade da equipa 
técnica proceder à avaliação das pro-
postas”, na sequência do surgimento 
da pandemia Covid-19.  L.G

DR
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SesimbraO relatório publicado pela Direcção-
Geral da Saúde na passada segunda-
feira indica que Sesimbra voltou a 
registar uma subida no número de 
infecções por Covid-19, contando 
com 128 casos da doença desde o 
início da pandemia. O que equivale 
a uma subida de oito casos face ao 

Casos activos 
de Covid-19 
aumentam 
para 28 
no concelho

último documento apresentado. 
No entanto, de acordo com o 
presidente da autarquia, Francisco 
Jesus, o concelho registava 28 
casos activos e 112 recuperados 
no passado sábado, dia 5, o que 
corresponde a um total de 130 
infecções. 

Miguel Nunes Azevedo

Miguel Nunes Azevedo

Francisco de Jesus, 
presidente da 
autarquia, realçou 
o papel do clube 
na formação de várias 
gerações

OBRA REJUVENESCE PAVILHÃO

Novo piso do GD Sesimbra inaugurado

O novo piso do Pavilhão do Grupo 
Desportivo de Sesimbra foi inaugu-
rado, no passado sábado, numa ceri-
mónia condicionada pelas restrições 
impostas pela Direcção Geral da Saúde 
para a contenção do novo coronavírus. 

Francisco de Jesus, presidente da 
autarquia, sublinhou o “papel funda-
mental do clube no desenvolvimento 
do desporto e na formação de várias 
gerações” e a “capacidade de trabalho 
e a determinação do GDS”. Já Sebas-
tião Patrício, presidente do emblema 
sesimbrense, falou de “um dia impor-
tante” e recordou a incerteza quanto 
ao futuro: “É um misto de satisfação 
pelo dever cumprido ao longo de 26 
anos, mas também de preocupação 
pelo momento em que vivemos de-
vido à Covid-19, que está a afectar a 
nossa actividade.”

Recorde-se que as obras nas insta-
lações terminaram no passado dia 24 

Sebastião Patrício  e Francisco de Jesus descerraram a placa alusiva à inauguração

DR

GDS

Já está disponível a app “Nós Sesim-
bra”, uma ferramenta lançada pela Câ-
mara Municipal que pretende dar aos 
cidadãos a oportunidade de relatar os 
problemas com que se deparam no 
dia-a-dia. Com esta aplicação a autar-
quia pretende ter acesso a um maior 
número de “situações anómalas”, bem 
como melhorar o tempo de resposta 
às mesmas. 

“Um sinal de trânsito danificado, um 
buraco no pavimento ou no passeio, 

CIDADÃOS JÁ REPORTAM
Aplicação “Nós Sesimbra” já está disponível

roturas de água, monos ou resíduos co-
locados indevidamente na via pública, e 
tantas outras pequenas ocorrências que 
muitas vezes são difíceis de detectar pelos 
serviços podem, desta forma, ser comu-
nicados pelos cidadãos que, assim, têm a 
oportunidade de participar activamente 
na melhoria da qualidade de vida do con-
celho de Sesimbra”, esclarece a autarquia. 

A aplicação pode ser descarregada 
em dispositivos móveis ou utilizada no 
computador (através do site ou da pági-
na de Facebook do município) e permi-
te ao utilizador reportar uma ocorrên-
cia com facilidade, não precisando de 

registos prévios. Para tal basta escolher 
uma das categorias, das quais espaços 
verdes, limpeza, trânsito, fiscalização, 
mobiliário urbano, resíduos ou águas 
são exemplos, indicar a localização e 
preencher um formulário. É ainda pos-
sível acrescentar uma breve descrição 
e até três fotografias. 

De acordo com a autarquia, “uma das 
grandes vantagens desta aplicação é 
permitir receber informação sobre cada 
passo do processo por e-mail” ou men-
sagem. É também possível subscrever 
as ocorrências já registadas por outros 
utilizadores, que ficam visíveis e podem 

ser consultadas no mapa. Nesse mo-
mento, a anomalia reportada é enviada 
para o serviço municipal responsável 
pela resposta à mesma e, à medida que 
os trabalhadores municipais realizem 
as acções necessárias, o utilizador que 
reportou a ocorrência será informado 
sobre o ponto de situação, com “um 
agradecimento pelo seu contributo 
para a melhoria do concelho”.

Ferramentas digitais deste género 
têm ganho notoriedade nos últimos 
anos, com municípios como Mirandela 
ou Alcácer do Sal também a apostarem 
na participação activa da população. 

ESCOLAS

Autarquia 
avança com 
proposta 
para remover 
amianto

A Câmara Municipal de Sesimbra 
anunciou que enviou ao Ministério 
da Educação uma proposta de proto-
colo para efectuar a candidatura para 
a remoção do amianto nas escolas do 
concelho, estando neste momento a 
aguardar uma resposta. 

De acordo com o município, “o ob-
jectivo da proposta de protocolo é, por 
um lado, assegurar o financiamento 
total, suportado por fundos comunitá-
rios e pela tutela, se necessário, e, por 
outro, que qualquer necessidade de 
deslocalização de salas de aula, decor-
rentes da intervenção a realizar, seja 
da responsabilidade do Ministério da 
Educação”. A autarquia afirma ainda 
que mantém total disponibilidade 
para assumir os projectos e gestão 
das obras necessárias, “desde que 
haja garantia de que o financiamento 
integral dos custos decorrentes das 
mesmas estejam assegurados”. 

De acordo com a última lista divul-
gada pelo Governo, Sesimbra tem 
cinco escolas nas quais ainda há pre-
sença de amianto. São elas a Escola 
Básica da Quinta do Conde, a Escola 
Básica do Castelo, a Escola Básica 
e Secundária Michel Giacometti, a 
Escola Básica Navegador Rodrigues 
Soromenho e a Escola Secundária de 
Sampaio. Em comunicado a autarquia 
sublinha que “tem feito um enorme 
investimento em equipamentos es-
colares” e que “há muito que removeu 
todo o amianto existente nas escolas 
de 1.º Ciclo e Pré-Escolar que são da 
sua responsabilidade”. 

de Agosto, tendo esta sido a primeira 
substituição de piso desde a criação 
do pavilhão gimnodesportivo em 1977, 
e contaram com o apoio da Câmara 
Municipal de Sesimbra, da Direcção 
Geral das Autarquias Locais e do IPDJ 
no âmbito do programa PRID 2019. 
Nos últimos anos, o espaço recebeu 

uma série de melhorias, entre as quais 
a substituição da cobertura, das tabe-
las do rigue, do marcador electrónico 
e da iluminação. Para um futuro próxi-
mo está ainda prevista pela autarquia 
a reabilitação do espaço exterior, no-
meadamente a Mata da Vila Amália e 
os acessos à mesma. 

Escola Básica da Quinta do Conde

O presidente do 
clube sublinhou 
a importância 
da obra no piso 
do pavilhão
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Quinta 
do Conde

do público é limitada a oito pessoas.
De acordo com declarações de Vítor 
Antunes, presidente da freguesia, a 
O SETUBALENSE, o encerramento 
do Serviço de Apoio Domiciliário 
da Liga dos Amigos da Quinta do 
Conde, agendado para este mês, 
será um dos temas abordados

Junta de 
Freguesia reúne 
amanhã em 
sessão aberta 
ao público

A reunião ordinária de Setembro 
acontece amanhã, pelas 21h00, 
no Salão João Favinha, da Junta 
de Freguesia da Quinta do Conde. 
A reunião é aberta ao público, que 
pode assistir e também participar. 
Para tal, deve inscrever-se até às 
15h00 de amanhã. A participação 

Grupo Folclórico e Humanitário 
luta por sede própria

O Grupo Folclórico e Humanitário 
do Concelho de Sesimbra é uma 
das mais antigas associações da 
Quinta do Conde e está neste mo-
mento a travar uma luta por uma 
sede própria. André Antunes, pre-
sidente desde 2018, faz um retra-
to da vida do grupo e explica que 
desafios têm vindo a enfrentar.

“Nos finais dos anos 80, vinham 
pessoas de vários pontos do país 
para a Quinta do Conde e da von-
tade de se associarem e criar laços 
entre a comunidade nasceram vá-
rios grupos folclóricos. Chegaram 
a existir cinco aqui”, começa por 
dizer a O SETUBALENSE. 

“Apesar de divergências terem 
levado a que muitos acabassem, 
a paixão pelo folclore ficava nas 
pessoas e deu origem a novos gru-
pos. O nosso nasce assim, a 23 de 
Outubro de 1993”, continua. Os 
estatutos só viriam a ser aprova-
dos em 1995 e trouxeram consigo 
uma novidade. 

Para além da divulgação e pro-
moção das práticas etnográficas 
do fim do século XIX e início do 
século XX no concelho de Sesim-
bra e na Península de Setúbal, a 
recolha e divulgação de dádivas 
de sangue, em colaboração com 
o Instituto Português do Sangue 
e da Transplantação do Serviço 
Nacional de Saúde, é também 
uma actividade a que este grupo 
se dedica. Um dos seus fundado-
res, José Alberto Pinto, era dador 
de sangue e trouxe consigo esta 
vertente que se tem mantido até 
ao presente. Com 49 pessoas 

A promoção 
do folclore e 
a recolha de 
dádivas de sangue 
são as principais 
actividades

ASSOCIATIVISMO 

DR

inscritas, a recolha de Março, em 
período de confinamento obriga-
tório, foi a dádiva mais participada 
do presente mandato, iniciado em 
Abril de 2018.

“Danço neste grupo desde os 10 
anos. Já tinha 20 quando começa-
ram a existir litígios. Candidatei-
-me por não querer que o grupo 
acabasse. Já era o único grupo em 
actividade no concelho de Sesim-
bra e se acabasse o concelho fica-
ria sem folclore”, explica. 

O Grupo Folclórico e Humani-
tário do Concelho de Sesimbra 
abraça assim duas actividades 
distintas, sem esquecer outras 
de cariz sócio-caritativo a que se 
associa, mas nas palavras de An-
dré Antunes o maior desafio tem 
sido conseguir uma sede própria. 
O grupo encontra-se neste mo-
mento a utilizar as instalações do 
Centro Cultural Social e Recreati-
vo A Voz do Alentejo, onde “tem 

sido muito bem acolhido”, mas 
falta-lhe “instalações para poder 
guardar o nosso espólio” e “espaço 
para dar aulas de etnografia”. 

Associação defende 
proximidade à comunidade
A recolha etnográfica é igualmen-
te uma actividade a que o grupo se 
tem proposto. “A nossa etnografia 
baseia-se em recolhas dos anos 
80, é limitada e apresenta muitas 
lacunas, nomeadamente modas 
inventadas e recolhas não justi-
ficadas nem situadas no tempo”, 
refere André Antunes, explicando 
que “o movimento folclore preten-
de retratar a história tal e qual co-
mo ela é” para que nas actuações 
possa apresentar “algo verídico e 
justificado”.

A proximidade à comunidade é 
outra das bandeiras da associação, 
que conta com 64 sócios pagantes 
actualizados em 2019 e 14 sócios 
fundadores, dos quais o sócio nú-
mero um está activo. 

Em 2019, o grupo contabilizou 
o maior número de actuações no 
concelho de Sesimbra da sua his-
tória. “Nunca o grupo folclórico 
teve tantas actuações para as gen-
tes do nosso concelho. Apesar de 
realizarmos actuações de norte a 
sul do país, fazemos questão de 
chegar primeiro à nossa comuni-
dade”, refere. 

Nos planos para o futuro da co-
lectividade está o objectivo e o in-
teresse de se federar. Por agora, 
o grupo está dedicado à criação 
de uma nova imagem e plano de 
comunicação, que passa por um 
novo site e uma conta na rede so-
cial Instagram. “Somos um grupo 
muito jovem. Contamos com 52 
inscritos no folclore, e 55 por cen-
to destas pessoas tem menos de 
35 anos. Temos eleições em Março 
e estão reunidas as condições para 
que entrem pessoas mais jovens 
também para a direcção. São o fu-
turo das comunidades e queremos 
mostrar que o Grupo Folclórico e 
Humanitário está cá, está para du-
rar e com iniciativa”, remata.

O grupo, que tem como ambição tornar-se federado, conta com 52 inscritos no folclore

Inês Antunes Malta 

As actividades estão 
interrompidas desde Março 
mas o grupo manteve sempre 
o contacto e o desejo de voltar. 
Neste momento à espera de que 
as práticas culturais e tradicionais 
portuguesas retomem, o dirigente 
diz que “parece que a cultura 
tradicional portuguesa tem sido 
o parente pobre dos sucessivos 
governos”. Para André Antunes, 
importa repensar o folclore nestes 
novos tempos. “Se a Direcção-
Geral de Saúde permite festivais, 
festas e romarias, os festivais 
de folclore também podem ser 
repensados, em conjunto com 
as autarquias, para podermos 
retomar as nossas actividades. 
As pessoas têm direito à cultura e 

Repensar Dar novo alento à 
tradição em tempo de pandemia

nós temos direito à sua prática”, 
considera, adiantando que “os 
grupos têm saudades de actuar, 
trajar e conviver” e que no seu 
repertório dispõem de “danças 
em que os pares não se tocam 
e isso pode ser uma vantagem 
nesta altura, trazendo também 
novidades ao grupo”.

André Antunes,  presidente
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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

O livro fala-nos atra-
vés de fotografias 
e de legendas, que 
começam, quase 
todas,  pela ex-
pressão “naquele 

tempo”, à semelhança do início 
do evangelho nas cerimónias re-
ligiosas, dando a ideia de recuo 
na cronologia, de súbita transição 
para um passado, de rememora-
ção de algo. No entanto, “Cidade 
suspensa - Lisboa em estado de 
emergência”, de Miguel Valle de 
Figueiredo (fotografia) e Bruno 
Vieira Amaral (texto), é bem actual, 
pois recolhe fotografias da cidade 
feitas entre Março e Abril, época de 
recolhimento obrigatório devido à 
pandemia.

Editado pela Fundação Francisco 
Manuel dos Santos (2020), pelas 
suas fotografias, vemos a cidade 
que não vimos (estava-se em si-
tuação de emergência), a cidade 
distante do seu fundamental ele-
mento, as pessoas, num olhar de 
falso vazio, pois a verdade é que 
a cidade albergava essas mesmas 
pessoas. Pelo texto, seguimos 
pistas de leitura e de exploração 
que nos acordam, recordam, re-
lembram, colocando já o tempo 
num passado, assim reagindo a 
esse estado de suspensão que o 
título chama.

Foi Italo Calvino quem escreveu, 
nessa obra magnífica que é “As ci-
dades invisíveis” (1972), que “todas 
as cidades recebem a sua forma do 
deserto a que se opõem.” E é esta 
ideia que Bruno Vieira Amaral as-
sinala, ao dizer que “uma cidade 
vazia é um deserto com prédios”. 
Isto é: a cidade adquire sentido 
com as pessoas que fazem com 
que ela mexa, viva. Se estiver vazia, 
a cidade torna-se desconhecida, 
fantasmagórica, assustadora, de-
sumana.

Ainda à maneira do evangelho, o 
livro começa: “No princípio, eram 
os Números. Casos confirmados, 
casos suspeitos, óbitos, recupe-
rados”, colunas de uma estatística 
que nos habituámos a ouvir desde 
Março, mês que deveria ser o de 
anúncio da Primavera e da ale-
gria rejuvenescedora... E vemos 
a transformação nas fotografias, 

Naquele tempo: contar as dores 
da pandemia na cidade

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

 “Cidade 
suspensa - Lis-
boa em estado 
de emergência”, 
de Miguel Valle 
de Figueiredo 
(fotogra fia) e 
Bruno Vieira 
Amaral (texto), 
é bem actual, 
pois recolhe 
fotografias da 
cidade feitas 
entre Março e 
Abril, época de 
recolhimento 
obrigatório 
devido à 
pandemia 

evidenciando uma outra existên-
cia: parques infantis fechados; 
estações de transportes vazias; 
esplanadas encerradas; vias rá-
pidas e avenidas silenciadas pela 
ausência de tráfego; ruas, praças 
e bairros sem gente; estátuas sem 
quem as admire; aviões estacio-
nados... Um tempo sem pressa e 
sem destino. Simultaneamente, 
nos poucos rostos que aparecem, 
é a inovação da máscara (oculta-
dora de expressões, de iras, de 
sorrisos), associada a pessoas 
sós ou a grupos muito restritos, 
apercebendo-se o leitor de que as 
varandas, em contrapartida, pas-
sam a ser espaços de respiração 
dos albergados na cidade, pontos 
de leitura da vida e do mundo.

O livro termina com uma ideia de 
persistência de uma normalidade 
condicionada pelas circunstân-
cias: assiste o leitor a momentos 
de solidariedade e de partilha e à 
celebração pascal na Sé de Lisboa 
ou às orações do Ramadão na Mes-
quita de Lisboa sem que haja fiéis, 
enchendo-se esses espaços com a 
presença do cardeal-patriarca ou 
do imã, num gesto de aproximação 
e de permanência em tempos de 
confinamento. E, depois, a fechar, 
uma fotografia que também nos 
ficará na memória: a manifestação 
do Primeiro de Maio, em disposi-
ção matemática, como se estivés-
semos a ser preparados para um 

lento e progressivo fim da 
suspensão.

As imagens marcam-nos 
por tudo isto e por aquilo 
que pudemos viver, ainda 
que sem termos visto as en-
tranhas da cidade porque 
dela nos ausentámos. E há 
ainda frases que batem como 
badaladas: “a grande história 
da pandemia é a de tudo o que 
não aconteceu” ou “naquele 
tempo, cada rua era um tra-
tado de silêncio”.

“Cidade suspensa” é um li-
vro intenso, que servirá para 
mostrar e contar a experiência 
de um tempo que a História ha-
verá de registar.

Professor
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PUBLICIDADE

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

Bloco Clínico

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

Classificados

          Precisa-se M/F 
Cabeleireiro

c/ carteira de clientes para 
aluguer de cadeira em salão 

de cabeleireiro.
Tlm. 926 899 272 - Setúbal

VENDO GARAGEM
EM SETÚBAL

SITUADO NAS COLINAS
DE SÃO FRANCISCO

CARACTERISTICAS: 
• ÁREA UTIL DE 48M2; 

• GARAGEM / BOX FECHADA;
• PORTÃO DE ACESSO ÀS 

GARAGEM COM COMANDO À 
DISTANCIA;

• QUADRO ELÉTRICO 
INDEPENDENTE;

• DUAS GRANDES JANELAS PARA  
A RUA O QUE LHE PROPORCIONA 

MUITA LUZ NATURAL;
• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS

VALOR: 28.000€
CONTACTOS: 

934 861 611 / 964 910 112
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Região

COSTA DA CAPARICA
Quatro pessoas 
infectadas com 
Covid-19 em 
restaurante da 
Fonte da Telha

O sócio-gerente e três funcionários 
do restaurante Areias da Telha, na 
praia da Fonte da Telha, na Costa 
de Caparica, estão infectados com 
Covid-19 e o estabelecimento vai 
permanecer encerrado até 13 de 
Setembro, confirmou o responsá-
vel daquela concessão de praia, na 
segunda-feira. 

“Temos três funcionários infec-
tados e eu próprio também acusei 
positivo”, disse à agência Lusa o 
sócio-gerente e responsável da 
concessão de praia, Paulo Barata, 
adiantando que, na passada quarta-
-feira, o delegado de saúde mandou 
encerrar o estabelecimento até dia 
13 de Setembro.

“Um funcionário nosso foi domin-
go [30 de Agosto] ao Hospital Garcia 
de Orta, em Almada, tendo-lhe sido 
diagnosticado um problema de saú-
de, mas os médicos detectaram que 
também estava infectado com vírus 
Covid-19. Na terça-feira [01 de Se-
tembro], também eu fui fazer testes, 
a título particular, e acusei positivo”, 
disse o responsável do restaurante.

Paulo Barata diz ter apenas sin-
tomas ligeiros e estar a cumprir o 
período de quarentena, mas adian-
ta que o primeiro funcionário do 
restaurante com sintomas do novo 
vírus, e que tem outro problema de 
saúde que só agora terá sido diag-
nosticado, permanece internado no 
Hospital Garcia de Orta.

“Dos restantes funcionários do 
restaurante, temos também quatro 
já com testes negativos. Os outros 
fizeram testes à Covid-19 durante 
o dia de ontem, em Almada”, escla-
receu.

A par dos problemas de saúde 
devido à infecção, Paulo Barata terá 
de suportar os prejuízos provocados 
pelo encerramento do restaurante. E 
ainda não sabe se poderá vir a bene-
ficiar de qualquer ajuda financeira de 
entidades oficiais, designadamente 
da Câmara Municipal de Almada.

“Não temos receitas. E só para o 
nadador-salvador são 2 600 euros 
por mês”, disse.

NOVO CICLOPREÇO BASE DE 990 MIL EUROS

Catarina Marcelino assume 
funções na Segurança Social

Infra-estruturas de lote no 
Carvalhal em concurso público

A socialista Catarina Marcelino, que 
exercia funções como deputada na 
Assembleia da República, tendo sido 
eleita pelo distrito de Setúbal, acabou 
de assumir funções como vogal no 
Conselho Directivo do Instituto da 
Segurança Social. Para Rui Fiolhais, 
presidente do Conselho Directivo 
do Instituto da Segurança, começa 

A Câmara Municipal de Grândola lan-
çou recentemente o concurso públi-
co para construção de infra-estrutu-
ras no Loteamento L3 na freguesia 
do Carvalhal – com um preço base de 
990 mil euros. 

O concurso prevê a construção 
de redes de abastecimento de água, 
águas residuais, gás, electricidade, 
telecomunicações, arruamentos, 
plantação de árvores e zonas de es-

agora um “novo ciclo com uma equipa 
renovada”, com “energias, respostas 
e força de vontade de bem servir”.

Para assumir as suas novas respon-
sabilidades, Catarina Marcelino sus-
pendeu o mandato como deputada, 
subindo com isso ao Parlamento Ivan 
Gonçalves, actual presidente da Co-
missão Política Concelhia de Almada.

tacionamento que irão servir os 64 
lotes existentes. 

Esta intervenção inclui também a 
requalificação do campo UEFA das 
Lagoas e a sua zona envolvente, bem 
como, a criação de uma nova bolsa 
de estacionamento com 38 lugares.

Este é um dos loteamentos mais 
antigos da freguesia, localizado junto 
à praia do Carvalhal, e é conhecido 
localmente por Bairro do Pescadores.

Os casos nos cinco 
concelhos do litoral 
alentejano são 
importados, sendo 
que o vírus não está 
disseminado de forma 
comunitária

SETE CASOS COVID-19

Delegado de Saúde afirma que infecções 
activas em Grândola não estão na comunidade

O surto de Covid-19 que obrigou ao 
enceramento de um restaurante em 
Melides tem, actualmente, sete casos 
activos no concelho de Grândola, mas 
“não está na comunidade”, disse on-
tem à Lusa o delegado de saúde mu-
nicipal, Ismael Selemane.

Grândola contabilizava, ontem, “se-
te casos directamente relacionados” 
com o surto ‘importado’ do concelho 
vizinho de Sines, “três dos quais no 
restaurante” que foi encerrado no sá-
bado pela autoridade de saúde, cuja 
maior preocupação é agora “agir o 
mais rápido possível no sentido de 

Os novos casos detectados em Grândola foram importados de Sines 

DR

quebrar as cadeias de contágio”.
“Quanto mais rápido houver essa 

identificação de contactos e for que-
brada a cadeia, menor é a probabilida-
de de o surto se espalhar. Mas, neste 
momento, podemos afirmar que 
todos os casos que temos nos cinco 
concelhos do litoral alentejano são im-
portados e que o vírus não está disse-
minado de forma comunitária”, disse o 

delegado de saúde de Grândola.
O restaurante, no entanto, irá 

manter-se encerrado “até que os 
proprietários tenham condições de 
voltar a abrir”, o que não acontecerá 
antes de uma nova inspecção no local 
às condições do estabelecimento e 
dos funcionários por parte das auto-
ridades de saúde.

Os novos casos activos registados 

desde sábado no concelho de Grân-
dola foram 'importados' de um surto 
detectado em Sines, em 27 de Agosto.

A investigação epidemiológica 
conduziu, nos últimos dias, à reali-
zação de rastreios, que continuam a 
decorrer, nos concelhos vizinhos de 
Grândola, Santiago do Cacém e Alcá-
cer do Sal.
Lusa

Catarina Marcelino (primeira à esquerda de Rui Fiolhais)  

O concurso para o Loteamento L3 prevê obras para 63 lotes

DR

DR
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estendido o tempo para formalizarem 
candidaturas dos seus maiores bens 
sociais, que podem ir de tradições 
gastronómicas a artesanato, crenças, 
instrumentos, cantares, entre muitos 
outros. De acordo com a empresa, 
o Tradições é um dos maiores 
“programas de apoio da cultura 

popular portuguesa” e uma grande 
oportunidade de cada individuo ou 
grupo ver financiadas e promovidas 
as tradições da sua comunidade. Um 
outro propósito da iniciativa é ainda 
recuperar tradições que estejam 
ou possam vir a ficar em risco de 
desaparecimento.

Quarta edição do 
‘Tradições’ alarga 
candidaturas 
até dia 15 
de Setembro

A quarta edição do Tradições, uma 
iniciativa da autoria da EDP com o 
intuito de recuperar e apoiar “práticas 
ancestrais e costumes tradicionais nas 
diferentes regiões do país”, alargou 
o prazo de candidaturas até 15 de 
Setembro. Os projectos que queiram 
assim participar no concurso vêem ser 

PUBLICIDADE

O COVID-19 surgiu 
nas nossas vidas 
como um furacão 
que absorve toda a 
nossa atenção. Fá-
-lo, inclusivamente, 

com todo o “chinfrim” mediático 
que ironicamente a nossa moderna 
civilização possibilita. É expectável 
que isso aconteça, estamos perante 
uma emergência de saúde pública, 
temos uma preocupação natural 
com aqueles por quem temos afeto, 
connosco próprios e, claro, com o 
que será o nosso futuro próximo e 
o futuro mais além. Neste processo, 
a esperança, a ciência e a solidarie-
dade serena e responsável são as 
nossas maiores aliadas. Por força da 
necessidade de respeitar o distan-
ciamento social que permite travar 
o contágio, muitos de nós (a larga 
maioria, espero) estão em casa, por 
nós e pelos outros. Nunca tivemos 
tanto tempo para fazer tão pouco 
e essa sensação, hoje em dia, é-nos 
algo contraditória e quase desco-
nhecida. No entanto, podemos 
sempre e até devemos, refletir.

A verdade é que estamos a ser 
submetidos a uma espécie de es-
pelho gigante, em que consegui-
mos ver claramente (entre tantas) 
uma coisa – prioridades . Nesse 
espelho, essas prioridades são um 
pouco como a beleza, no sentido 
em que cada um avistará as suas… 
Todavia, o útil é analisarmos a nossa 
capacidade de gerar prioridades co-
letivas e percebermos não só como 
se processam, mas também aferir 
a necessidade de redefinição. De 
entre várias que poderia referir, 
desde o SNS, o combate à desin-
formação, ou os novos moldes la-
borais, comerciais e de produção, 

Um estuário que temos 
de (re)interpretar 

OPINIÃO

Maria Antónia de Almeida Santos 

há um reflexo que sobressai e que 
hoje me traz aqui – a nossa relação 
com o ambiente.     

É curioso pensar o que se passará 
na cabeça dos pombos na Praça do 
Bocage ou dos golfinhos-roazes do 
Sado. Os primeiros talvez pensem 
que estamos “de birra” com eles pe-
la pouca deferência que têm mos-
trado para com as nossas cabeças. 
Os segundos, de certeza, estarão a 
apreciar a tranquilidade. Isto para 
dizer que o planeta há muito precisa 
de descansar de nós e de um modo 
de vida que cada vez mais o esgota 
até ao ponto da saturação. Precisa-
mos de uma nova síntese ecologis-
ta que reforce o mutualismo como 
algo basilar na nossa relação com 
o planeta. 

Deputada PS

A verdade é 
que estamos a 
ser sub metidos 
a uma espécie 
de espelho 
gigante, em que 
conseguimos 
ver claramente 
(entre tantas) 
uma coisa – 
prioridades  

A necessidade de um novo diá-
logo é bem visível na Península de 
Setúbal. Poucos sítios no mundo 
terão a conjugação tão abençoada 
de serra, mar, praia, fauna e flora 
que a torna especial e única. Mas a 
sua salvaguarda não passa pelo imo-
bilismo e “deixa-andar” do desorde-
namento do território. O estuário 
do Sado merece respeito, mas este 

passa também pela reinterpreta-
ção de políticas e pressupostos. Os 
bloqueios por sinuosidade política 
ao desenvolvimento da região e a 
qualquer movimento transforma-
dor do território não são benéficos, 
sobretudo quando a evolução se 
pauta pela sustentabilidade e pelo 
enquadramento ambientalmente 
responsável de vectores como o 

turismo e os transportes. O desa-
fio do presente não está, afinal, em 
conseguir transformá-lo em conhe-
cimento para o futuro?

 Vim aqui partilhar a minha re-
flexão. Com ela, apelo a todos que 
se cuidem – de si, dos outros e do 
planeta. 
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Desporto

Como não poderia deixar de 
ser, n’Os Pelezinhos lemos 
com toda a atenção a entre-
vista publicada neste jornal, 

na semana passada, concedida por 
Nélson Melo, candidato à presidên-
cia da Associação de Futebol de Se-
túbal (AFS).
Saudamos, naturalmente, a sua 
intenção de se candidatar, na me-
dida em que tal irá contribuir para 
fortalecer o processo eleitoral.
Assumindo que o actual presiden-
te, Francisco Cardoso, se recandi-
datará, tal quer dizer que teremos, 
pelo menos, dois projectos alter-
nativos em cima da mesa, o que só 
beneficiará o debate e os associa-
dos da AFS.
Naturalmente, dada a importância 
destas eleições para o futebol de 
formação no nosso distrito, no mo-
mento certo Os Pelezinhos assu-
mirão uma posição clara na disputa 
eleitoral que se avizinha.
Isto dito, não haja ilusões. 
A AFS será tanto mais relevante 
e importante quanto maior for o 
envolvimento e a participação dos 
associados, de todos os associa-
dos, no debate e na formulação de 
escolhas. Um debate que pode e 
deve ser sério. 
Um debate que se deve caracte-
rizar pela elevação. Um debate 
que, no final, terá de aportar valor 
acrescentado para todos os asso-
ciados.
N’Os Pelezinhos sabemos para 
onde vamos, sabemos qual é o 
nosso projecto desportivo para o 
clube em particular, mas sabemos 
também para onde queremos que 
evolua o futebol de formação no 
distrito de Setúbal. 
Temos ideias, temos propostas 
para o debate e seguramente aqui 
iremos falar delas nos próximos 
meses.

Eleições à espreita para a AFS

OPINIÃO

José Pereira

P.S. – De registar, igualmente, a en-
trada com o pé direito da selecção 
portuguesa de futebol na Liga das 
Nações frente à Croácia. 
Uma vitória convincente e sem 
discussão.
A terminar, parabéns para a selec-
ção nacional de futebol de praia. 
Portugal sagrou-se bicampeão eu-
ropeu, algo que a todos nos deixa 
muito orgulhosos.

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

A AFS será tanto 
mais relevante 
e importante 
quanto 
maior for o 
envolvimento 
e a participação 
dos associados, 
de todos os 
associados, 
no debate e na 
formulação de 
escolhas

Miguel Nunes Azevedo

Antigo treinador do 
Vitória colocou a SAD 
em tribunal e reclama 
uma dívida de 200 mil 
euros. Processo deu 
entrada na semana 
passada e poderá 
resultar em penhoras

DÍVIDA DO VITÓRIA FC NO TRIBUNAL

Lito Vidigal reclama 
mais de 200 mil euros

O Vitória não terá honrado os com-
promissos com Lito Vidigal, treinador 
que orientou a equipa principal nos 
últimos quatro jogos da época passa-
da. De acordo com um processo que 
deu entrada no Tribunal Judicial da 
Comarca de Setúbal, que pode ser 
consultado no portal Citius, o técni-
co de 51 anos reclama uma dívida de 
mais de 200 mil euros à SAD. 

Lito Vidigal orientou o conjunto 
setubalense nos jogos frente a Des-
portivo das Aves, Famalicão, Sporting 
e Belenenses SAD e não renovou o 
contrato com os sadinos no final da 
época, sendo posteriormente apre-
sentado no Marítimo. Pela altura da 
sua chegada ao Bonfim, Lito Vidigal 
terá assinado um acordo que previa 
o pagamento de um prémio monetá-
rio - cujo montante não foi revelado 
- caso os setubalenses conseguissem 
a permanência e esse objectivo foi 
alcançado na derradeira jornada 
com o triunfo por 2-0 frente ao Be-
lenenses SAD. Contudo, os vitoria-
nos viriam a ser despromovidos na 
secretaria alguns dias depois, com a 
Liga a chumbar o licenciamento nos 
campeonatos profissionais. 

Quanto ao valor de 200.482,19 
euros reclamado pelo treinador em 
tribunal, é incerto se este é referente 
ao prémio anteriormente menciona-
do ou a dívidas anteriores, uma vez 
que o técnico já tinha passado pelo 
Bonfim entre Junho de 2018 e Janei-
ro de 2019. Nessa temporada, acabou 
por rescindir com os sadinos em Ja-
neiro, sendo substituído por Sandro 

Como treinador do Vitória, Lito Vidigal liderou a equipa em 28 oca siões 

VFC

Mendes no comando técnico. O clube 
dispõe de vinte dias para se opor à 
execução da dívida, caso contrário 
o processo terá o desenvolvimento 
normal e o agente de execução An-
tónio Raposo Preto poderá pedir a 
penhora de bens da SAD como forma 
de garantir o pagamento. 

Como treinador do Vitória, Lito 
Vidigal liderou a equipa em 28 oca-
siões, arrecadando oito vitórias, seis 
empates e 14 derrotas. No currículo 
conta ainda com passagens por Por-
tosantense, Elvas, Ribeirão, Estrela 
da Amadora, Portimonense, União 
de Leiria, AEL Limassol, Al-Ittihad, 
Belenenses, Maccabi Tel-Aviv, Arou-
ca, Desportivo das Aves, Boavista e 
prepara-se para a estreia ao leme do 
Marítimo. 

Historial de dívidas
Esta alegada dívida a Lito Vidigal 
é mais uma numa longa lista, cujos 
valores totais ascendem aos 25 mi-

lhões de euros. Em Junho deste ano a 
administração anunciou a aprovação 
de um novo Plano Especial de Revi-
talização, revelando que "a direcção 
assumiu uma nova forma de negocia-
ção, permitindo que grande parte da 
dívida não fosse cumprida em regime 
prestacional, mas considerando tam-
bém receitas extraordinárias”.

No anterior PER em vigor, cujos 
credores foram tornados públicos, 
encontravam-se nomes de vários an-
tigos jogadores e treinadores, entre 
eles José Mota, José Couceiro ou Do-
mingos Paciência. Mais recentemen-
te, de acordo com o jornal Record, o 
clube terá também ficado em dívida 
para com Sandro Mendes, que terá 
apresentado uma queixa junto da 
Liga pela falta de um pagamento de 
22 500 euros em salários. Esse terá 
sido um dos motivos que levaram a 
Liga a rejeitar a inscrição do emble-
ma setubalense nos campeonatos 
profissionais. 
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elegia o vencedor como um dos 
representantes na competição, 
a Associação de Futebol de 
Setúbal foi autorizada a convidar 
o clube classificado no 2.º lugar 
do Campeonato Distrital de Futsal 
Seniores Masculinos, aquando da 
sua conclusão. 

Assim sendo, e de acordo 
com a metodologia seguida, 
convidámos como representante 
da Associação de Futebol de 
Setúbal na Taça de Portugal da 
próxima época desportiva o 
Clube Recreativo Sobredense”, 
pode ler-se no comunicado. 

Clube 
Recreativo 
Sobredense na 
Taça de Portugal 
em Futsal 

O Clube Recreativo Sobredense 
vai participar na Taça de Portugal, 
em Futsal, nesta época desportiva 
de 2010/21, por indicação da 
Associação de Futebol de Setúbal. 
Não tendo sido concluída a Taça 
AFS Seniores Futsal Masculino, 
na época de 2019/2020, que 

FABRIL 

Edson Castro 
está de 
regresso 
ao Lavradio 

O Grupo Desportivo Fabril que foi 
integrado esta época na Série G do 
Campeonato de Portugal, que come-
ça já no dia 20 de Setembro, tem vin-
do a trabalhar no sentido de construir 
um plantel que dê garantias para a 
realização de uma boa temporada.

Em relação à época passada são 
apenas dois os jogadores que conti-
nuam, tudo o resto são contratações. 
Para esta época, a equipa técnica lide-
rada por João Miguel Parreira vai ter à 
sua disposição um grupo de trabalho 
constituído por 24 ou 25 jogadores.

Relativamente ao plantel, a mais 
recente aquisição é Edson Castro, 
de 20 anos, que na época passada 
representou o U. Montemor. Trata-
-se de um regresso ao clube de um 
jovem que no seu primeiro ano de 
júnior ao serviço do GDF se destacou 
ao marcar 14 golos, em 22 jogos. As 
suas exibições levaram-no a disputar 
o nacional de juniores ao serviço do 
Tondela e no seu primeiro ano como 
sénior transferiu-se para Montemor, 
onde obteve sete golos.

A equipa tem vindo a treinar de 
acordo com as regras impostas pela 
Direcção Geral de Saúde e ao mes-
mo tempo a realizar alguns jogos de 
preparação.

No primeiro jogo da pré-época 
o Desportivo Fabril venceu o Bele-
nenses por 1-0, depois perdeu com 
o Estrela Football pela mesma mar-
ca (0-1), empatou com o Atlético, na 
Tapadinha (1-1) e foi derrotado em 
Santarém, pelo União, por 3-2. Quer 
isto dizer que nos quatro jogos reali-
zados obteve uma vitória, um empate 
e duas derrotas.

Para o próximo sábado está agen-
dado mais um encontro, com o Des-
portivo Fabril a receber equipa do 
Loures, no Lavradio. 

Uma última referência para o fut-
sal que deixou de contar com Pedro 
Rebocho, que havia sido anunciado 
como treinador. A direcção do clube 
avançou em comunicado que “está 
em período de reflexão para decidir 
o futuro da modalidade”. 
J.P.

José Pina

Plantel, agora com 24 
jogadores, recebeu 
ultimamente cinco; 
dois guarda-redes, um 
defesa e dois médios

BARREIRENSE PREPARA-SE PARA A TAÇA DE PORTUGAL

Triunfo sobre o Damaiense 
no primeiro ensaio da época

O Futebol Clube Barreirense, sob o 
comando de Marco Almeida, tem 
vindo a trabalhar na preparação da 
sua equipa que vai entrar em com-
petição no dia 27 de Setembro, data 
marcada para a realização da primeira 
eliminatória da Taça de Portugal, que 
antecede em uma semana o início do 
Campeonato Distrital da 1.ª Divisão, 
que está marcado para 4 de Outubro.

Para além dos treinos normais, a 
equipa já realizou também um jogo 
de preparação que serviu para o trei-
nador ver em acção os jogadores que 
fazem parte do plantel e ao mesmo 
tempo avaliar as competências dos 
jogadores por forma a poder cons-
truir uma equipa forte e coesa que 
seja capaz de responder àquilo que 

O Barreirense quer pôr em campo uma equipa coesa 

DR

Entretanto, em relação ao plantel 
há a registar a entrada de mais alguns 
jogadores. Dois guarda-redes, João 
Neto e Gonçalo Silveira; um defesa, 
Jorge Rolo; e dois médios, Pedro Dias 
e Filipe Fialho.

João Neto tem 25 anos e na época 
passada representou o CD Vilarinho 
(Famalicão) no Inatel de Braga. Con-
tudo, trata-se de um regresso por-
que enquanto júnior representou o 
Barreirense, em 2012/13 e 2013/14.

Gonçalo Silveira, de 22 anos, chega 
ao Barreiro vindo do Cova da Piedade 
onde jogou tanto na equipa “B” como 
na equipa sub-23, representou tam-
bém o Charneca de Caparica e o Beira 
Mar de Almada. 

Jorge Rolo nasceu para o futebol no 
Vale de Milhaços, depois passou pelo 
Beira Mar de Almada, Pinhalnovense, 
Oriental Dragon, Vitória FC e Fabril. Na 
época passada, o jogador de 22 anos, 
começou no Sacavenense (onde fez 
17 jogos) mas depois mudou para o 
Atlético onde apenas foi utilizado uma 
vez, devido à pandemia.   

De regresso está também Pedro 
Dias, de 27 anos. Começou a jogar nas 
escolinhas do Barreirense de onde 
se transferiu para o Benfica (perma-
neceu cinco épocas) e depois para o 
Vitória FC, Pinhalnovense, Casa Pia, 
Lousada, Vianense, Moitense, 1.º De-
zembro, Operário (Açores), Olhanen-
se, Real e Amora, na última época.

Filipe Fialho, de 26 anos, é também 
produto das escolas do Barreirense, 
teve uma passagem pelos iniciados 
do Sporting e jogou no Vitória FC, 
Palmelense e Alcochetense, na épo-
ca anterior.

são os objectivos do clube para esta 
época desportiva.

O primeiro ensaio decorreu no pas-
sado sábado, no Campo da Verdere-
na, frente à equipa do Damaiense que 
disputa a 1.ª Divisão da Associação de 
Futebol de Lisboa. Apesar da equipa 
lisboeta se encontrar numa fase mais 
adiantada de preparação e ter mais 
jogos realizados, o desfecho final foi 
favorável ao Barreirense que venceu 
por 1-0.

O Grupo Desportivo de Sesimbra 
venceu os Pescadores da Caparica 
por 7-5 em jogo relativo à 2.ª jorna-
da da Série Lisboa do Campeonato 
Nacional de Futebol de Praia que está 
a decorrer na Arena Manuel Ferreira, 
em Chelas.

O Sesimbra entrou bem no jogo, 
adiantou-se no marcador, fez o se-
gundo golo e aumentou para 3-0, 
ainda antes da primeira pausa no 
encontro. No recomeço, os sesim-
brenses elevaram para 4-0 mas os 
Pescadores reagiram e fizeram o seu 
primeiro golo, que colocou o marca-

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL DE PRAIA

Sesimbra vence Pescadores 
e São Domingos perde com Belenenses 

dor em 4-1, o Sesimbra respondeu 
com novo golo (5-1), os homens da 
Caparica voltaram a reagir e fizeram 
dois golos (5-3), tendo depois o mar-
cador voltado a funcionar mais uma 
vez para cada lado, atingindo-se o 
segundo período com o resultado 
em 6-4 para o Sesimbra.

No início da última parte, os Pesca-
dores reduziram para a diferença mí-
nima e colocaram alguma pressão nos 
sesimbrenses fazendo crescer o jogo 
de emoção, que se manteve até ao 
fim. Os sesimbrenses, contudo, ainda 
conseguiram ampliar a vantagem pa-

ra 7-5, que foi o resultado final.
No outro jogo da jornada, o Be-

lenenses venceu o São Domingos 
Futebol Clube (que havia folgado na 
1.ª jornada) por 3-2. Foi um jogo que 
decorreu de forma equilibrada. No 
final do primeiro período o resultado 
estava em branco e quando chegou 
o apito para o final da segunda parte 
“os azuis” venciam por 1-0. No último 
período o jogo tornou-se mais dispu-
tado. Logo no início o São Domingos 
igualou, depois o Belenenses chegou 
ao 3-1 e já próximo do fim surgiu o 
segundo golo dos setubalenses, que 

acabou por ser insuficiente para evi-
tar a derrota. 

Após a conclusão da 2.ª jornada, 
a classificação está ordenada da se-
guinte forma:

1.º lugar, Belenenses, 6 pontos; 
2.º Nacional (menos um jogo) e Se-
simbra, 3 pontos; 4.º São Domingos 
(menos um jogo) e Pescadores da 
Caparica, 0 pontos.

Próxima jornada (12 de Setembro): 
São Domingos – Pescadores (15 ho-
ras) e Sesimbra – Nacional (17 horas). 
Folga o Belenenses. 
J.P.
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