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A pandemia está em força al-
terando profundamente as 
nossas vidas, todos o senti-
mos, mas uns são mais afeta-

dos do que outros.  Em primeiro lugar 
todos tomamos conhecimento, pelos 
obsessivos telejornais do número de 
infetados, do número de falecimentos, 
da situação grave dos nossos hospitais 
e até da saturação dos crematórios, 
reforçando em muitos de nós não só 
o medo de adoecer como pensar que 
não há uma cama para me receber se 
adoecer.  E este massacre de informa-
ções põe-nos perante a situação caóti-
ca em muitos países pelo mundo fora, 
pondo-nos até  perante a imagem dos 
cemitérios  abarrotando – é verdadeira-
mente macabro tais imagens que assim 
vão aumentando a insegurança em que 
vivemos. Isto não é uma informação, é 
um atentado aos cidadãos!

E as vacinas, uma esperança no 
meio desta verdadeira tragédia, são 
também aproveitadas para pôr em 
primeiro plano um 1% de problemas 
na sua distribuição e aplicação fraudu-
lenta deixando na sombra os números 
progressivamente crescente das pes-
soas vacinadas. Também neste pro-
cesso os nossos meios de informação 
contribuem pata o aumento da nossa 
insegurança. 

Estamos perante uma verdadeira 
desinformação quando as nossas te-
levisões e os nossos jornais deviam 
estar ao serviço da nossa paz social. 
É evidente que não estamos contra as 
informações – um direito penosamente 
adquirido – mas porque não dão relevo 
ás notícias positivas? Por exemplo, no 
caso das vacinas porque se não dá re-
levo aos números positivos?  

Todos sabemos, e alguns já o sentem 
na pele, que estamos já numa verda-
deira crise económica e social e que o 
“pós pandemia” será um período bem 
difícil de resolver perante o aumento 
do desemprego e pelas falências de 

Uma nova realidade?

OPINIÃO

Mário Moura

muitas empresas que as ajudas oficiais 
não conseguem evitar. E há quem diga 
que iremos ter uma oportunidade de  
corrigir os defeitos da nossa sociedade 
geradora de pobreza e de desigualda-
des sociais – já o temos dito nesta nossa 
coluna de opinião.  

E as camadas mais pobres e desfa-
vorecidas da sociedade agitam-se e 
alteram a ordem publica como recen-
temente  aconteceu na Holanda e em 
França. É mesmo altura de pensarmos 
na sociedade pós pandémica pois o 
mundo não acaba agora. Entre nós, 
por exemplo, continua a tentativa de 
aguentar a TAP. Assunto grave e difícil, 
aguentar uma empresa de aviação re- Médico

centemente na posse do Estado, e no 
meio da pandemia que limita as deslo-
cações duma maneira quase total, alem 
de que estamos perante uma empresa 
que tinha crescido exageradamente. 
Dizem os jornais que se chegou a  um 
acordo entre a administração atual e os 
vários sindicatos do pessoal. T

odos esses sindicatos, face a medidas 
draconianas, terá de as submeter aos 
plenários dos seus associados – e serão 
medidas aceites? Sabemos que os sin-
dicatos cederam perante duras amea-
ças da administração (que é o Estado!). 
Sabemos que as entidades patronais se 
aproveitam das crises para defender o 
“capital” à custa do “trabalho”. 

É preciso muito bom senso e levar 
em consideração a realidade das situa-
ções em que a sociedade se encontra 
com os efeitos da pandemia em que se 
vive. Mesmo numa sociedade demo-
crática como aquela em que vivemos, 
se pode resvalar para processos carac-
terísticos das sociedades totalitárias.   

Nos governos da  Europa, exceção 
feita à Hungria, defende-se a democra-
cia (o poder do povo) mas o “capital” é 
rei e senhor e domina os governos exis-
tentes na maioria dos países europeus. 
Ainda recentemente estiveram , como 
acontece todos os anos,  reunidos na 
cidade de Davos, os representantes 
desse “capital”, apreciando a situação 
mundial e, certamente, definindo as li-
nhas de conduta dos governantes em 
exercício. 

Claro, a pandemia cria grandes difi-
culdades para equilibrar as finanças, 
mas cria igualmente a possibilidade de 
instalar sobre os escombros das nos-
sas sociedades, uma sociedade nova 
baseada na fraternidade e no respeito 
da dignidade do ser humano. Muitos 
falam duma “economia de Francisco” 
a partir da palavra falada e escrita do 
atual Papa.

Mesmo numa 
sociedade 

democrática 
como aquela em 

que vivemos, 
pode-se resvalar 

para processos 
característicos 
das sociedades 

totalitárias

BARREIRO

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Rotunda dos Casquilhos recebe
vencedor de concurso de escolas

Fabril apoiado há uma década pelo 
projecto municipal “Eco-Desafio”

O projecto vencedor do primeiro pré-
mio, na área da Sustentabilidade, do 
concurso de ideias do Programa de 
Empreendedorismo nas escolas do 
Barreiro, destinado aos alunos do en-
sino secundário e da autoria de Rodri-
go Marques, com o tema “Protecção: 
Máscaras no chão, não!”, acaba de ser 
materializado num outdoor que se 
encontra situado junto à rotunda dos 
Casquilhos.

A iniciativa teve por objectivo jun-
tar as áreas do empreendedorismo e 
da sustentabilidade ambiental, com 
um tema “bastante actual nos dias de 
hoje, devido à pandemia provocada 
pela Covid-19”, situação que motivou 
o vereador que tutela esta divisão na 
Câmara do Barreiro, Bruno Vitorino, 
a colocar em prática o projecto, que 

O Grupo Desportivo Fabril aderiu 
há cerca de 10 anos ao projecto mu-
nicipal “Eco-Desafio”, promovido 
pela Divisão de Sustentabilidade 
Ambiental e Eficiência Energética 
da autarquia barreirense que, desde 
essa altura, permitiu “uma poupan-
ça significativa” nas facturas da luz 
e do gás daquele clube, tornando-o 
“ambientalmente mais sustentável”.

Criada em 2009 pelo vereador 
Bruno Vitorino, responsável por esta 
área no município, a iniciativa é con-
siderada “pioneira a nível nacional”, 
no apoio à redução de custos, quer 
para colectividades e clubes, como 
em instituições sociais, ajudando as 
mesmas a tornarem-se “mais eficien-

pretende introduzir conceitos rela-
cionados com o empreendedorismo 
junto de crianças e jovens.

No âmbito do concurso, a autar-
quia decidiu instalar o outdoor “nu-
ma das artérias mais movimentadas 
do concelho”, com vista a sensibili-
zar a população para a adopção das 
práticas correctas, relativamente às 
máscaras usadas. “Cabe a cada um de 
nós adoptar comportamentos que 
resultem num menor impacto am-
biental”, sublinha o autarca.

Recorde-se que neste ano lectivo, 
mais de 600 alunos dos ensinos bá-
sico, secundário e profissional dos 
estabelecimentos de ensino exis-
tentes naquele concelho, vão poder 
participar no Programa de Empreen-
dedorismo nas escolas. L.G.

tes e amigas do ambiente”.
Para o autarca, o projecto “tem con-

tribuído de forma sustentável para a 
redução de custos energéticos destas 
entidades”, e simultaneamente, tem 
vindo “a diminuir a emissão de CO2 e a 
dar o nosso contributo no combate às 
alterações climáticas”, sublinha.

Neste âmbito, Faustino Mestre, 
presidente do Fabril, realça que des-
ta forma foi possível “ajudar o clube 
não só a nível financeiro, como na 
instalação de painéis solares foto-
voltaicos”, assim como na mudança 
da iluminação existente em diversos 
espaços, nomeadamente, no interior 
do seu pavilhão, com a instalação de 
lâmpadas LED. L.G.

Rodrigo Marques foi o jovem premiado no concurso de empreendedorismo
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estratégias de gestão do território, 
relativamente a estas matérias. A 
investigação tripartida divide-se em 
áreas como a análise da oferta deste 
tipo de infra-estruturas, um estudo 
da participação em actividades físicas 
e desportivas e na caracterização e 
diagnóstico da oferta existente. De 

acordo com a autarquia barreirense, 
a conclusão do trabalho depende 
de um levantamento exaustivo 
de dados por parte do município, 
em conjunto com o Movimento 
Associativo Desportivo, através 
do preenchimento de dois 
questionários.

Barreiro no 
Observatório 
Metropolitano 
do Desporto 

A Câmara do Barreiro, a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML) 
e a Universidade Lusófona 
estão a desenvolver o projecto 
“Observatório Metropolitano do 
Desporto e da Actividade Física”, 
para analisar a realidade na região 
e apoiar a decisão e definição de 
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Inês Antunes Malta 

Provedor da Santa 
Casa garante que se 
tratou de voluntariado 
em prol da saúde dos 
utentes

SESIMBRA

Comissão Concelhia do PCP acusa 
Misericórdia de “desrespeito 
dos direitos dos trabalhadores”

A Comissão Concelhia de Sesimbra 
do PCP afirma, em comunicado, ter 
tomado “conhecimento de que a 
Santa Casa da Misericórdia de Se-
simbra obriga as ajudantes de lar a 
terem de trabalhar sete dias segui-
dos sem sair das instalações, e que 
mesmo após esse período só podem 
sair após ter sido feito testes às tra-
balhadoras que as vêm render e es-
tes darem um resultado negativo”. 
A delegação do Partido Comunista 
Português de Sesimbra afirma ainda 
que, para além disso, “são exercidas 
pressões sobre outros trabalhado-
res visando aceitação de condições 
de trabalho violadoras das normas 
laborais em vigor, assim como são 
desenvolvidas tentativas de se fur-
tar ao pagamento de parcelas dos 
valores devidos pela prestação do 
trabalho”, considerando que “pa-
ra além de constituírem violações 
grosseiras da legislação em vigor no 
País, estas acções acrescem de gra-
vidade pois colocam ainda em causa 
a saúde e a segurança dos utentes 
do lar, e potenciam o agravamento 
da situação epidemiológica com que 
o país se confronta”. A situação já 
foi exposta ao Governo, através do 
Grupo Parlamentar do PCP.

Em resposta, o provedor da San-
ta Casa da Misericórdia de Sesimbra 
diz a O SETUBALENSE que este “é 
um comportamento e um posicio-
namento completamente infeliz e 
incompreensível” e considera que 
“o PCP podia ter-se dirigido direc-
tamente à Misericórdia". "Temos 

Situação já foi exposta ao Governo, através do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português

DR

porta aberta, somos uma entidade 
pública. Deviam-nos ter questiona-
do primeiramente para apurarem o 
que de verdade se passa antes de 
avançar com comunicados”. Manuel 
Adelino Bernardino explica que a 
situação aconteceu no decorrer da 
vacinação contra a covid-19 na insti-
tuição: “depois de tomada a primeira 
dosagem da vacina, contam-se três 
semanas até à segunda. Sete dias 
depois desta, a vacina está no seu 
máximo de eficácia. Todos estes pe-
ríodos somados completam 28 dias. 
Atendendo à gravidade da situação 
que vivemos, propusemos às nossas 
funcionárias se se voluntariavam pa-
ra ficar na instituição durante uma 
semana, sem saídas. Duas equipas 
em cada um dos lares. Ficaram uma 
semana inteira e como já tinham 
passado cerca de três dias desde a 
primeira vacinação completava-se 
os dez dias que cumpriam o nosso 
objectivo”. 

Nas palavras do provedor, de-

Até quinta-feira completamos os 
28 dias, e não podíamos estar mais 
agradecidos às nossas equipas”. 
Existiram no entanto elementos da 
equipa a não participar nesta acção. 
“Houve quem não pudesse ou não 
quisesse. Ninguém obrigou ninguém 
nem vamos discriminar ninguém por 
não ter vindo, mas podemos falar 
em 95 % de adesão, para não dizer 
mesmo 99%”, refere, adiantando 
que “as mesmas serão compensadas 
no que diz respeito a férias, dias de 
folgas e até a salários". O provedor 
esclareceu: "não forçámos ninguém, 
as pessoas voluntariaram-se para o 
fazer. Percebem o que está em jo-
go. Estão aqui pela saúde dos ido-
sos. Apesar de custar estar vários 
dias sem ir a casa, há aqui um bem 
maior, um valor maior a atingir, que 
é preservar a vida dos nossos uten-
tes, que moram cá. Esta é a morada 
deles, a casa deles, e é nisso que es-
tamos concentrados. Não podemos 
estar concentrados em mais nada”.

Ninguém 
obrigou ninguém 
nem vamos 
discriminar 
ninguém por não 
ter vindo 
Manuel Adelino 
Bernardino 

ALMADA

Avô acusado 
de homicídio 
negligente 
pela morte 
de bebé 

O Ministério Público de Almada acu-
sou um homem da morte de um bebé 
de 18 meses, seu neto, que caiu de 
um quarto andar em Almada quando 
estava a seu cuidado. O homem vai 
responder em tribunal por homicídio 
negligente.

O caso ocorreu no dia 29 de Abril 
de 2020 no Feijó, em Almada. De 
acordo com a acusação agora profe-
rida, o arguido tinha a seu cuidado o 
neto de 18 meses e mais dois meno-
res, de dez e quatro anos. As crianças 
brincavam sozinhas na sala de estar 
da residência, que tem uma janela 
de pouca altura e que permitiu que 
estas se conseguissem empoleirar 
para fora.

Em brincadeira e sozinha, a vítima 
empoleirou-se no murete da janela e 
dela caiu desamparada, a uma altura 
de cerca de 8,30 metros para a via 
pública. Acabou por falecer.

O MP acredita que o arguido sabia 
que os menores não poderiam ficar 
sozinhos numa divisão da casa, onde 
há uma janela acessível aos mesmos 
sem quaisquer condições de segu-
rança e sem a vigilância de um adulto.

Criança de 18 meses 
caiu do quarto andar

pois de terminados estes dias, “as 
funcionárias voluntariaram-se para 
continuar, para ficar até final dos 28 
dias". "Foi isso que fizeram e agora 
já estamos praticamente no fim. 

DR
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Humberto Lameiras

Deputados querem 
saber se Avaliação de 
Impacte Ambiental 
resultou numa 
Declaração Ambiental 
favorável condicionada   

AMBIENTE

Socialistas exigem que Governo 
esclareça rebentamento 
de bacia de retenção na Mitrena

O rebentamento de uma bacia de re-
tenção de sedimentos de dragagens 
no Estuário do Sado, na zona da Mi-
trena, em Setúbal, levou os deputa-
dos socialistas eleitos pelo distrito a 
questionar o Ministério do Ambiente 
e da Acção Climática sobre se “teve 
conhecimento do mesmo”, bem como 
quais os “impactos provocados pelo 
consequente alastramento de lamas 
através do ecossistema estuarino”.

Este rebentamento, que ocorreu 
no passado dia 9 de Janeiro, foi de-
nunciado pela organização ambien-
talista Ocean Alive, que veio afirmar 
que na consequência do mesmo hou-
ve “uma escorrência de sedimentos 
que soterraram a pradaria marinha 

DR

localizada na zona de Eurominas, no 
estuário do Sado”. Por sua vez a SOS 
Sado, associação de defesa do am-
biente de Setúbal, classificou o caso 
como “catástrofe ambiental”.

A situação decorreu na sequência 
de um “processo de dragagens de 
profundidade para operacionalizar 
um canal de manobragem no termi-
nal da Tepsort”, apontam os socialis-
tas do círculo eleitoral do distrito na 
questão dirigida ao Governo.

  Os socialistas exigem ainda que a tu-
tela esclareça “se pode confirmar que 
da Avaliação de Impacte Ambiental, 
previamente realizada a este projecto, 
resultou numa Declaração Ambiental 
favorável condicionada, bem como 
se os condicionalismos apontados na 
mesma foram observados”.

Por último, querem ser esclareci-
dos sobre se “a natureza alegadamen-
te inofensiva dos sedimentos, bem 
como se foram identificados outros 
eventuais impactos e que formas de 
mitigação estão previstas”.

Para o presidente da concelhia 
socialista de Setúbal, Paulo Lopes, e 
também vereador na câmara sadina, 
“é necessário apurar todas as causas e 
responsabilidades pelo incidente de 

rebentamento da bacia e, sobretudo, 
identificar quais as medidas que estão 
previstas para a recuperação da zona 
afectada" e ao mesmo tempo apela 
"à urgência da sua execução”, de for-
ma a “minimizar ao máximo as con-
sequências e os impactos ambientais 
negativos no Sado, nomeadamente 
sobre as espécies marinhas”.

A mesma preocupação apresenta o 
deputado socialista André Pinotes, que 
sublinha serem “os ecossistemas estua-
rinos dos mais produtivos do planeta, 
constituindo reservatórios muitíssimo 
importantes de biodiversidade e ain-
da zonas preferenciais de reprodução 
de espécies piscícolas, bem como de 
nidificação, repouso ou invernada de 
centenas de espécies de aves”. 

Acrescenta o parlamentar que 
integra a Comissão Parlamentar de 
Ambiente, Energia e Ordenamento 
do Território: "sem sacrifício da razão 
e sem ceder a populismos alarmistas, 
mantemos a nossa linha de enorme 
exigência, na defesa do riquíssimo 
património ambiental do Distrito 
de Setúbal. Uma riqueza ímpar que, 
com sentido de responsabilidade e 
seriedade ambiental, continuaremos 
a defender com intransigência”.

PARTILHA DE CONHECIMENTOS

INICIATIVA “EU SOU E EU VOU”

Plataforma da Navigator 
dedicada à floresta estabelece 
sete novas parcerias

IPS associa-se a campanha 
de alerta contra o cancro

A The Navigator Company, com 
fábrica em Setúbal, no Parque In-
dustrial da Mitrena, desenvolveu 
no passado ano uma plataforma 
digital dedicada ao estudo da flo-
resta portuguesa, que estabeleceu 
recentemente sete novas parcerias 
com entidades nacionais, “tendo em 
vista a partilha, dinamização e enri-
quecimento do conhecimento que 
disponibiliza”, explicou a empresa 
em comunicado. 

Desta forma, passaram agora a ser 
parcerias do ‘Florestas.pt’ a “Agro.
Ges, a ANP/WWF Portugal - parce-
ria da Associação Natureza Portugal 
com o World Wide Fund for Nature, o 
cE3c - Centro de Ecologia, Evolução e 
Alterações Ambientais, o Forestwise - 
Laboratório Colaborativo para a Ges-
tão Integrada da Floresta e do Fogo, o 
INIAV - Instituto Nacional de Investi-
gação Agrária e Veterinária, a Revista 
Silva Lusitana e a SPCF - Sociedade 
Portuguesa de Ciências Florestais”.

No entanto, algumas destas co-
laborações já se encontravam esta-
belecidas anteriormente, uma vez 

Docentes e estudantes da licenciatu-
ra em enfermagem da Escola Superior 
de Saúde (ESS), do Instituto Politécni-
co de Setúbal (IPS), no âmbito do Dia 
Mundial do Cancro, associaram-se à 
campanha “21 dias para a mudança”, 
que tem como objectivo inspirar a 
“comunidade a realizar pequenas, 
mas significativas, acções, no sentido 
de prevenir e reduzir o impacto” da 
doença, referiu a instituição em nota 
de Imprensa.

Na iniciativa “Eu Sou e Eu Vou”, pro-
movida pela Liga Portuguesa Contra 
o Cancro até sexta-feira, a comuni-
dade académica assume-se como 
sendo um “agente de mudança de 
comportamentos”. A mensagem, di-
vulgada através das redes sociais do 

que “professores, investigadores e 
técnicos destas instituições já apoia-
vam pontualmente o projecto na re-
visão científica de conteúdos e nas 
sessões da Academia ‘Florestas.pt’, 
um novo espaço do ‘Florestas.pt’ que 
disponibiliza sessões de formação em 
várias áreas-chave do conhecimento 
florestal”.

“O Florestas.pt começa assim a in-
tegrar conteúdos desenvolvidos em 
co-criação e assinados por especia-
listas parceiros, além de estabelecer 
uma via mais directa para divulgar es-
tudos, eventos, notícias e projectos 
técnicos e de investigação científica 
dos parceiros”. A plataforma foi de-
senvolvida em 2020 com o objectivo 
de “contribuir para que mais portu-
gueses conheçam a importância da 
floresta em todas as suas dimensões, 
desde a ambiental, à social e econó-
mica, porque apesar de existirem 
centenas de trabalhos e relatórios 
técnicos, estatísticos e científicos so-
bre o tema, muita desta informação é 
demasiado técnica e complexa e está 
dispersa e fragmentada”.

IPS e da ESS, “pretende lembrar que é 
essencial falar da doença e saber como 
preveni-la, inspirando a aprender mais 
sobre o cancro, os factores de risco, 
prevenção, diagnóstico e tratamento, 
a reflectir sobre como abordar o tema 
com os outros e apoiar uma pessoa 
com cancro e a desenvolver hábitos 
de vida mais saudáveis”.

 “Todos podem ser heróis nesta 
história. Seja indo ao médico com 
frequência e fazendo o rastreio, 
deixando de fumar, mantendo uma 
alimentação saudável, dando um tes-
temunho de esperança a quem sofre 
com a doença ou, como futuros pro-
fissionais de enfermagem, garantin-
do a prestação de cuidados de saúde 
com dedicação, rigor e zelo”. 



O Hospital de São Bernardo, em 
Setúbal, tinha ontem internados nos 
seus serviços 199 doentes infectados 
com a covid-19, 17 dos quais na 
Unidade de Cuidados Intensivos. 
Comparativamente ao dia anterior, 
a unidade hospitalar registou 
uma ligeira redução, com menos 

seis casos de utentes com o vírus 
SARS-CoV-2, uma vez que na 
segunda-feira havia um total de 
205 doentes covid, enquanto que 
nos cuidados intensivos o número 
se manteve o mesmo. 
Quanto ao Hospital Garcia de 
Orta, em Almada, havia ontem 

registo de 237 doentes internados 
com covid-19, 192 dos quais em 
enfermaria, 16 em hospitalização 
domiciliária e 29 em cuidados 
intensivos. Assim, o hospital 
contabiliza menos 15 internados, 
uma vez que no dia anterior tinha 
252 doentes infectados.
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Hospital de São 
Bernardo com 
199 doentes 
internados
com covid-19

Não terá sido por acaso que 
a jovem do poema do rei D. 
Dinis se dirigiu a uma árvo-
re para saber notícias do 

namorado, cujo aparecimento tarda-
va: “Ai flores, ai flores do verde pino, / 
se sabedes novas do meu amigo?” E 
as flores, sabedoras, apaziguadoras, 
enternecidas, responderam-lhe estar 
ele “são e vivo” e que seriam juntos 
“ante o prazo saído”, assim alimen-
tando a paixão e dulcificando a es-
pera. O rei poeta sabia que as flores 
contêm a beleza primordial e, no seu 
viver selvagem e bravio, espreitam o 
mundo de que se alimentam e espiri-
tualizam a paisagem.

“Selvagens - Estuário do Sado e 
Arrábida” é um repositório de flores, 
ramo trazido pela lente de Pedro 
Narra, em edição de autor, livro re-
centemente surgido, que, em qua-
se 90 fotografias, mostra o que vai 
na intimidade de mais de 40 flores 
que o leitor pode encontrar na pai-
sagem arrábido-estuarina. Bastará 
ao caminhante um olhar atento, que 
esse é também um dos desafios desta 
obra - todos podemos ver este halo 
de beleza que se desprende do jardim 
natural, não cuidado, que ameniza a 
paisagem. 

O livro deixa que as flores impres-
sionem o observador - a numeração 
das páginas está ausente, o texto 
que acompanha as fotografias está 
reduzido ao mínimo (designação 
vulgar e científica das plantas, ape-
nas) e as flores animam sozinhas o 

Pedro Narra: a intimidade das flores

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

espaço da fotografia, isoladas do seu 
contexto para que só elas se revelem. 
E os olhos vão passando pelas faces 
desta pequena multidão, que, desde 
o acanto até à “watsonia bulbillifera”, 
percorre o alfabeto da selecção feita.

Surpreende-se o leitor com a ale-
gria das capuchinhas, com os recortes 
da flor-dos-rapazinhos, com o esplen-
dor de artifício da cenoura-brava, 
com a dança do rosmaninho, com a 
aguarela da esteva, com o borbole-
tear da amendoeira, com o desvendar 
do lírio ou com o ar de conversa das 
candeias; surpreende-se e fica em 
contemplação destas flores que se 
mostram num tom quase narcísico e 
propositado para chamar a atenção; 
surpreende-se e deixa-se fascinar 
pelo jorro de cor e de associações, 
numa liberdade de visão e de inter-
pretação destas imagens que Pedro 
Narra escreve.

Depois do périplo por estas sel-
vagens cheias de vida e de alegria, é 

Professor

obrigatória a leitura do prefácio re-
digido por António Bagão Félix, um 
testemunho de fé na descoberta e 
no afecto pelas flores - “Ao percor-
rer, suave e deliciosamente, as foto-
grafias desta obra, melhor percebi o 
sentido universal do infinito mundo 
botânico sempre por descobrir e, não 
raro, injustiçado pelo ser humano.” Se 
para mais não servisse, cumpriria esta 
frase a sua missão pelo que suscita - o 
que este livro mostra é um olhar aten-
to sobre o universo, um mundo que 
frequentemente se pisa, que sempre 
se expõe para que o conheçamos. É 
que por aqui passam também as plan-
tas que se infiltram pelas junções das 
pedras da calçada ou que furam os 
muros dos confinamentos...

“Um hino botânico à vida”, assim 
classifica Bagão Félix este livro em 
que “as fotografias são dedicadas 
e delicadas, profundas e suaves, 
libertas e capturadas, rigorosas e 
multifacetadas.” Toda essa adjecti-
vação, absolutamente presente, se 
compreende porque estas imagens 
exercem um fascínio, como se fosse 
amor à primeira vista, sobre quem 
as vê - seduzido o olhar, este álbum 
obriga a degustação prolongada pa-
ra que se saboreie a cor, o cheiro, o 
movimento, a vida destas selvagens 
que se dispuseram numa obra de ar-
te. Bem sabia a jovem das cantigas 
de amigo que falar com as flores era 
saber sobre o universo!...

PUBLICIDADE

AOS 88 ANOS

Faleceu 
Baltazar Leão, 
antigo director 
do Coral 
Luísa Todi

Baltazar Tiago Estrela Leão, setuba-
lense ligado ao movimento associa-
tivo do concelho, faleceu na passada 
terça-feira aos 88 anos. Filho de Jo-
sé Tiago Leão e de Teresa de Jesus 
Estrela Leão, Baltazar Estrela Leão 
desempenhou a função de director 
do Coral Luísa Todi entre as décadas 
de 80 e 90, além de ter estado igual-
mente ligado ao Clube Naval Setuba-
lense, no qual foi, em 1951, director 
suplente. O corpo será cremado no 
próximo sábado, no crematório da 
Quinta do Conde, em Sesimbra. 

Em 2019, recebeu o emblema de 
diamante do Vitória Futebol Clube, ao 
ter completado 75 anos de sócio n.º33  
“do clube que sempre acompanhou". 
Dedicou 40 anos da sua vida à Secil, 
onde trabalhou como chefe de serviços 
sociais antes de ter pedido uma licença 
sem vencimento de dois anos para ir 
trabalhar como director de serviços 
sociais na Barragem de Cahora Bassa, 
em Moçambique, explicou o seu filho, 
Fernando Leão, a O SETUBALENSE. 

Maria Carolina Coelho

BREVES

A Junta de Freguesia de São 
Sebastião colocou em marcha, 
no decorrer desta semana, 
“os trabalhos de preparação 
do terreno da Travessa Nova 
Sintra”, localizado no Bairro 
da Azeda, em Setúbal, para 
posteriormente proceder à 
sua pavimentação, explicou a 
autarquia em comunicado. 

A Adega Leo do Petisco 
arrancou ontem com uma 
campanha solidária, ao 
entregar refeições à população 
mais carenciada do concelho, 
durante o período de 
pandemia. Em nota publicada 
no Facebook, o restaurante 
explica que “todas as terças, 
quintas e sábados” vai ter 
disponível “sopa, pão e fruta 
para quem mais precisa”.

SÃO SEBASTIÃO
Junta prepara 
terreno da 
Nova Sintra

SOLIDARIEDADE
Leo do Petisco 
oferece refeições 
à população

Baltazar Estrela Leão

DR
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Transportes Colectivos do Barreiro celebram 
64 anos de existência pela mobilidade

Os Transportes Colectivos do 
Barreiro (TCB) celebram este mês 
64 anos de vida e de mobilidade, 
numa longa viagem que faz parte 
da memória destes serviços mu-
nicipalizados e que representam 
muitos dos valores e da imagem do 
próprio concelho, sendo o aniver-
sário assinalado pelo município no 
próximo dia 24.

Para comemorar esta data, mar-
cada por “um percurso que cami-
nha numa direcção cada vez mais 
sustentável”, sempre focada no 
serviço público e nos interesses 
dos munícipes, a autarquia local 
lembra que apesar da actual pan-
demia, que obrigou a que todos 
abrandassem o ritmo diário das 
suas vidas, os TCB “não só nunca 
pararam, como procuraram ser ain-
da mais um símbolo de união e de 
ligação, de segurança e confiança”, 
entre toda a população, em con-
junto com a Área Metropolitana 
de Lisboa.

Frederico Rosa, presidente da 
edilidade barreirense, sublinhou 
recentemente a O SETUBALENSE 
a importância da mobilidade para 
o território, recordando a aquisição 
em 2019 de “novos autocarros e a 
atribuição de 11 milhões de euros no 
orçamento camarário deste ano só 
para os TCB”. De acordo com a au-
tarquia e mais uma vez, os trabalha-
dores destes serviços “têm sabido 
dizer presente, quando as popula-
ções que servimos mais necessitam 
de quem lhes garanta mobilidade 
em segurança”, acrescenta.

Foi neste âmbito que, em No-
vembro do ano passado e na se-
quência da candidatura apresenta-
da ao “Prémio IPPS-ISCTE Políticas 
Públicas 2020”, estes transportes 

Luís Geirinhas

Efeméride assinalada 
dia 24 com oferta de 
livros nas redes sociais

ANIVERSÁRIO EM ANO DE PANDEMIA

DR

colectivos foram um dos cinco fina-
listas à categoria de “Administração 
Pública Local”, tendo sido distin-
guidos com o diploma de menção 
honrosa.

Na altura, o vice-presidente e 
vereador responsável pelos TCB, 
João Pintassilgo, destacou que o 
município “percebeu desde o pri-
meiro momento a importância de 
gerir um serviço público de trans-
porte de passageiros, em que ape-
sar da procura ter atingido 25% do 

valor de passageiros transportados 
anteriormente ao surto pandémico 
da Covid-19, nunca reduziu a sua 
oferta abaixo dos 55%, comparati-
vamente com o período homólogo 
de oferta”, explicou.

Para o autarca, a câmara preci-
sou de transmitir confiança à po-
pulação para “continuar a utilizar 
o transporte público”, através do 
aumento das operações de higieni-
zação das viaturas, das barreiras de 
acrílico entre motoristas e utentes, 

Os TCB “não só nunca pararam, como procuraram ser ainda mais um símbolo de união e de ligação", destaca o município 

Como a história se faz das 
conquistas do passado e da visão 
para o futuro, para comemorar 
este aniversário com todos os 
barreirenses, os TCB vão oferecer 
um conjunto de 10 exemplares do 
livro “Uma Viagem pelo Barreiro”, 
da autoria de Bruno Vieira Amaral, 
que conta “a narrativa desta 
mobilidade que também é a de 
todos nós”, realça o município.

Os interessados em habilitar-se 
a receber uma destas obras só 
terão de partilhar no Facebook ou 
no Instagram, até dia 24, imagens 
que incluam o número 64, 
com a referência #TCB64anos. 
Como fonte de inspiração, serão 
ainda colocadas nas suas redes 
sociais, ao longo do mês, diversos 
‘posts’ que têm por objectivo 
“demonstrar a relevância criativa” 
deste número. Por sua vez, os 
autores das fotos que derem mais 
mobilidade à criatividade, vão ser 
anunciados a partir do dia 26 e 
receberão a oferta na segurança 
das suas casas.

O livro que retrata a viagem dos 
TCB “continua em aberto e todos 
são bem-vindos a bordo”, destaca 
a autarquia, por “uma mobilidade 
com confiança”, conclui. 

LIVRO “Uma 
Viagem pelo 
Barreiro” 
lembra 
percurso de 
mobilidade

mas também, pela obrigatoriedade 
de máscara ou viseira, com o lança-
mento de campanhas nos media e 
nas redes sociais, com o intuito de 
“tornar a viagem mais segura para 
o cidadão”, frisou o vereador.

Nesse momento, os TCB ha-
viam transportado perto de 60% 
de passageiros, relativamente ao 
período pré-covid, fruto de uma 
política de” incentivo ao uso dos 
transportes de forma responsável”, 
garantiu o autarca. 
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Entrou em funcionamento no 
Barreiro, na última semana, um 
posto de colheita para testes 
Covid-19, em regime ‘drive thru’, 
junto ao quartel dos Bombeiros 
do Sul e Sueste, situado no 
Parque Empresarial Baía do 
Tejo. O espaço resultou de um 
contrato de prestação de serviços 
médicos com um laboratório de 

análises clínicas, mediante um 
acordo de colaboração celebrado 
com a corporação barreirense. 
As colheitas, passam agora a ser 
realizadas sem marcação prévia 
e por ordem de chegada, tendo 
igualmente um horário alargado, 
entre as 8 e as 20h00, todos 
os dias da semana, incluindo 
sábados, domingos e feriados.

A União de Freguesias de Alto 
do Seixalinho, Santo André 
e Verderena, com vista a dar 
resposta a diversas solicitações 
por parte da população, está 
a proceder à instalação de um 
telheiro junto à entrada da 
Escola Básica nº 7. De acordo 
com o executivo liderado pelo 
presidente Carlos Raposinho, 
a intervenção naquele 
estabelecimento de ensino do 
concelho tem como objectivo 
principal “promover um 
melhor acolhimento a toda a 
comunidade educativa”, assim 
que seja possível o regresso dos 

alunos e do pessoal docente às 
aulas presenciais.

O Centro de Informação 
Autárquico ao Consumidor 
(CIAC) da Câmara do Barreiro 
informa que o Centro Europeu do 
Consumidor, situado no Saldanha 
(Lisboa), está a promover até 
ao final do mês de Abril um 
ciclo de workshops em formato 
digital, com vista a informar de 
forma clara e objectiva todos os 
consumidores interessados em 
obter informações, tornando-os 
capazes de “desempenhar um 

papel mais activo na defesa dos 
seus direitos”. “Fiquei em terra! O 
que devo fazer?”, “Reservei online 
um pacote de férias e alojamento 
turístico. O que preciso saber”, 
“Comprei online e correu mal! E 
agora? "Rent a car: Cuidados a 
ter” ou “Quero reclamar. O que 
devo saber” são alguns dos temas 
abordados no decorrer destas 
conferências, com inscrição 
gratuita, mas obrigatória em 
http://nit.ly/work_ediccec).

TESTES COVID-19
Bombeiros com posto 
de colheita ‘drive-thru’

ALTO DO SEIXALINHO
União de Freguesias instala 
telheiro na Escola Básica nº 7

DIREITOS DO CONSUMIDOR
Ciclo de workshops online 
decorrem até fim de Abril

DR

Luís Geirinhas

No local estão já a 
decorrer os arranjos 
paisagísticos 
da praceta junto 
à estação Barreiro A

ESPAÇO PRETENDE ATRAIR MAIS POPULAÇÃO AO CENTRO

Aprovada contratação de empréstimo 
superior a um milhão para reabilitar 
antigo edifício do Armazém de Víveres

O executivo da Câmara Municipal do 
Barreiro aprovou, na última reunião 
daquela autarquia, com os votos 
contra da CDU e a abstenção do ve-
reador do PSD, a proposta de auto-
rização de consulta para contratação 
de um empréstimo de médio e longo 
prazo até ao montante de um milhão 
e 50 mil euros, para reabilitação do 
antigo Armazém de Víveres.

O edifício em causa, recorde-se, 
vai albergar futuramente um es-
paço destinado aos partidos que 
compõem a Assembleia Municipal, 
assim como outros serviços deste 
município e possibilitará a criação 
de uma área de exposições numa 
zona mais central da cidade.

Até ao momento, nesta zona do 
concelho, a câmara barreirense já 
investiu cerca de 650 mil euros, só 
nos arranjos exteriores da praceta 
situada frente à estação de com-
boios, cujos trabalhos de execução 
continuam a decorrer, apesar das 
várias restrições que têm afectado 
parte das obras que estão a ser rea-
lizadas presentemente pelo terri-
tório, devido à situação provocada 
pela pandemia.

A empreitada, designada de “Bar-
reiro A – Centralidade Acessível”, 
inclui a criação de novos pavimen-
tos pedonais e rodoviários, espaços 
verdes, mobiliário urbano, ilumina-
ção pública, bem como, a rede de 
rega e drenagem pluvial, para que 
aquele espaço seja totalmente 
transformado.

Neste local, o município pretende 
“criar uma zona dinâmica, atractiva 

DR

e inclusiva, por oposição ao espaço 
abandonado e descaracterizado”, 
potenciando-o como uma nova área 
central da cidade, de modo a tornar 
a mesma “mais permeável, fluída e 
harmoniosamente percorrível”. A 
solução encontrada visa dar con-
tinuidade à requalificação urbana 
iniciada no espaço envolvente, 
designadamente o loteamento das 
Cordoarias, propondo-se “uma li-
gação directa” entre a área central 
do concelho e a zona da estação 
ferroviária.

Rui Braga, vereador responsável 
pelo pelouro das Obras Municipais, 
no decorrer da última reunião des-
te executivo, lembrou que a auto-
rização para o referido empréstimo, 
relativo ao Armazém de Víveres, 
tem em vista a possibilidade de o 
município obter condições mais 
vantajosas no acesso às verbas, 
algo que já havia sido viabilizado 
anteriormente.

O autarca considera a opção “im-
portante para a cidade e estamos 
agora e rever este financiamento 
porque, na altura em que fizemos 
a consulta ao mercado, a taxa de 
juro era superior às que se verifi-
cam actualmente”, adiantando que 
“estamos à procura do momento 
mais favorável para termos menos 
encargos nos próximos 20 anos”, 
revelou.

Por sua vez, Frederico Rosa, pre-
sidente da Câmara Municipal, de-
fendeu que esta “é uma das obras 
que acreditamos que pode também 
servir de alavanca para trazer um 
maior número de pessoas a esta zo-
na do Barreiro”, criando assim mais 
sinergias para alcançar o objectivo 
pretendido, à semelhança do que 
aconteceu na zona da Polis. “Acre-
ditamos que este tipo de investi-
mento e de revitalização vai criar 
dinâmicas para a nossa economia”, 
afirmou com convicção.

Coina, na Estrada Nacional 10-3, 
para “garantir o acesso aos bens de 
primeira necessidade” ou de outros 
considerados essenciais na presente 
conjuntura da pandemia.
O documento em causa lembra que 
terão de ser respeitadas todas as regras 
de segurança, higiene e atendimento 

prioritário e que, neste âmbito, sejam 
adoptadas medidas que assegurem 
uma distância mínima de dois metros 
entre pessoas. Proibido está ainda 
qualquer tipo de aviso sonoro ou outro, 
que sirva de alerta para a sua chegada, 
de forma a evitar aglomerações 
naquele local da freguesia.

Câmara autoriza
rulotes e vendedores
ambulantes em Coina

Por despacho do presidente da 
Câmara do Barreiro, Frederico 
Rosa, datado da última semana, 
na sequência do actual Estado de 
Emergência, foi autorizado o exercício 
da actividade pelos vendedores 
itinerantes e proprietários das 
rulotes situadas na freguesia de 

A empreitada inclui novos pavimentos pedonais e rodoviários
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Luís Geirinhas

Ferramenta digital
inclui actividades 
interactivas com
jogos e conteúdos

REGRESSO DO ENSINO À DISTÂNCIA

Plataforma Barreiro Educa+ disponível 
para facilitar aprendizagem a alunos

Com o regresso do ensino à distância, 
na última segunda-feira, ao longo deste 
mês e todas as terças-feiras, entre as 21 
e as 22h00, está a decorrer uma sessão 
online de apoio ao acesso e utilização da 
Plataforma Barreiro Educa+, podendo 
os seus utilizadores acederem à mesma 
o tempo que considerarem necessário 
para esclarecer as suas dúvidas.

O município decidiu por isso dispo-
nibilizar a referida plataforma a toda a 
comunidade educativa, com funciona-
lidades e potencialidades “úteis para 
professores e alunos, particularmente 
no momento que se vive”, sublinha a 
autarquia, numa conjuntura marcada 
pelo agravamento das medidas im-
plementadas no âmbito do Estado de 
Emergência em vigor.

Seja na escola ou em casa, através 

A sessão de apresentação da plataforma está marcada para esta noite pelo Youtube

DR

desta plataforma, os educandos têm 
acesso a actividades interactivas de 
“consolidação das aprendizagens”, 
sendo-lhes apenas solicitado o pedido 
para activação desta ferramenta. A ses-
são de apresentação e esclarecimento 
está prevista para esta quarta-feira, 
pelas 21h00, destinando-se a todos os 
encarregados de educação dos vários 
Agrupamentos de Escolas do Barreiro, 
e terá lugar através do Youtube a partir 
do link https://youtu.be/yfK5_Q14ero.

De acordo com a Câmara do Bar-
reiro, semanalmente, estão previstas 
actividades em família, com propostas 
para realizar em casa com as crianças, 
nomeadamente, ioga, música, artes e 
alimentação saudável. “No Testa o Teu 
Conhecimento os alunos podem con-
solidar as aprendizagens de uma for-
ma divertida”, acrescenta a autarquia, 
referindo-se a conteúdos como o corpo 
humano, a ortografia e o cálculo mental.

A ferramenta digital surge na mesma 
semana em que os alunos do 1º ao 12º 
ano retomaram as suas actividades 
lectivas, contudo, longe dos estabele-
cimentos de ensino, regressando assim 
do período de férias antecipadas para 
o conhecido “ensino à distância” que, 

anteriormente, já havia marcado o final 
do passado ano lectivo.

 “Viva o Carnaval e as nossas 
máscaras”
Este ano e para assinalar as tradições 
carnavalescas, o município lembra que 
foi aberto o concurso nacional “Viva o 

APP AQUI BARREIRO
Aplicação 
municipal 
apoia comércio 
tradicional 
em tempo de 
confinamento

Na sequência da prevenção e propaga-
ção da pandemia Covid-19 e no segui-
mento das restrições definidas e aprova-
das pela Câmara do Barreiro, em tempo 
de confinamento, a autarquia continua 
a disponibilizar informação de todo o 
comércio local que pretenda divulgar 
os seus produtos ou serviços pela “APP 
Barreiro Aqui”.

Nesta aplicação, na secção produtos/
serviços existentes, os munícipes po-
dem encontrar os respectivos contactos 
e modo de funcionamento, com indica-
ção de horários, formas de pagamento, 
localização e tipo de entrega, tanto de 
restaurantes, padarias, mercados mu-
nicipais, talhos e da área da saúde. A 
APP oferece ainda informações sobre 
o alojamento de apoio aos profissionais 
de saúde.

Para aderirem, os interessados de-
vem enviar por endereço electrónico 
(gidet@cm.barreiro.pt), elementos tais 
como a actividade e o nome do estabe-
lecimento, com a respectiva morada, 
código postal e localidade, contacto 
telefónico, além do seu e-mail, página 
ou site de Facebook e Instagram. Nes-
te âmbito deverão também constar o 
modo de pagamento aceite, o horário 
de funcionamento e se fazem ou não 
entregas ao domicílio. Em caso de 
dúvida, os interessados podem ainda 
contactar o Gabinete de Inovação, De-
senvolvimento e Turismo da câmara, 
através do mesmo endereço.

A autarquia considera que, desta for-
ma, está a “contribuir para a contenção 
da propagação” do vírus, numa altura 
em que continua em vigor o Estado de 
Emergência decretado pelo Governo, 
evitando a circulação de pessoas nas 
ruas e, ao mesmo tempo, ajudando os 
que estão impossibilitados de sair, po-
tenciando “os negócios locais com a pos-
sibilidade de oferecer os seus serviços”, 
mantendo deste modo a sua actividade.

Lançada no início do ano passado, o 
município lembra que a aplicação “APP 
Aqui Barreiro” é gratuita e está dispo-
nível para download nos dispositivos 
móveis da Apple Store e da Google Play 
(IOS ou Android), e possui igualmente 
a funcionalidade de notificações con-
sideradas valiosas, que são enviadas 
aos subscritores com mensagens úteis 
e urgentes acerca de temáticas mais 
importantes. L.G.

Barreiro

Plataforma 
tem “um 
ambiente de 
aprendizagem 
rico em 
tecnologia, 
facilitador da 
aprendizagem, 
do trabalho 
colaborativo e 
de partilha de
ideias”

Carnaval e as nossas máscaras”, que 
desafia os alunos a construírem mas-
carilhas para habilitarem-se a ganhar 
prémios. Para tal, os jovens que par-
ticipam na iniciativa devem recorrer 
à sua criatividade e usarem materiais 
reutilizáveis ou de desperdício.

Ao nível do 1º ciclo do ensino básico foi 
também desenvolvido para recuperação 
das aprendizagens o jogo “As Olimpíadas 
do Conhecimento”, dirigido aos 3º e 4º 
anos, através do qual os estudantes po-
dem explorar diferentes conteúdos de 
português, matemática e estudo do meio 
do ano curricular anterior.

Refira-se que a plataforma Barreiro 
Educa+ proporciona “um ambiente 
de aprendizagem rico em tecnolo-
gia, facilitador da aprendizagem, do 
trabalho colaborativo e de partilha de 
ideias”. Tanto os conteúdos como as 
funcionalidades disponíveis podem 
ser consultadas através de um ende-
reço electrónico criado para este efeito 
em  (https://lusoinfo.com/Brochuras/
Brochuras1Ciclo_Barreiro.pdf). São 
centenas de actividades multimédia, 
interactivas e dinâmicas que vão pos-
sibilitar às crianças “aprender ao seu 
ritmo e de forma criativa”, sublinha.
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Presidente de ‘Os Pelezinhos’ diz que esta vai ser uma época perdida p14  e 15

A Península de Setúbal (PS) 
tem de ter sobre ela um 
olhar diferenciador quan-
to ao acesso a  recursos 

financeiros que estimulem inves-
timento público e, particularmen-
te, privado. Esta apreciação, estou 
certa, recolhe um amplo consenso. 
Falta agora o que interessa, as so-
luções. E é para estas que estou 
disponível. Exatamente por isso 
é importante imperar clareza so-
bre que instrumentos dispomos 
ou podemos, a curto prazo, vir a 
dispor. O exemplo relativamente 
recente das declarações da Minis-
tra da Coesão Territorial , que num 
primeiro momento fez depender 
a  existência de programas  para a 
Península da  (re)criação da NUTS 
III para, posteriormente, referir 
que podem  ser construídos esses 
mecanismos sem aquela diligên-
cia, apesar de não ter refutado, 
em momento algum, que os nove 
concelhos a norte do distrito de Se-
túbal devem ter  uma estratégica 
“especifica e especial” (sic) ,  pelo 
contrário, não trás a  estabilidade 
que  o processo requer. 

Sem alarido público os deputados 
eleitos por este círculo eleitoral , do 
meu grupo político, em particular 
eu própria e a, também, líder parla-
mentar, temos refletido e trabalhado 
neste dossier de busca de robustez 
financeira para a PS. Em diversas 
vertentes.

Para abordar o tema de forma mais 
substancial vou dividir a abordagem 
do tema  em dois artigos de opinião. 
Este é o primeiro.

Comecemos, portanto, pelo início! 
Sobre  fundos comunitários, temos 
de clarificar, definitivamente, que 
mais valia pode resultar da (re)cons-
tituição de uma NUTS III.

Esta questão surge porque a 
NUTS II Área Metropolitana de Lis-
boa é considerada uma “região mais 
desenvolvida” por apresentar um 
PIB per capita superior a 100% da 

À Península de Setúbal 
o que é devido  - I

OPINIÃO

Eurídice Pereira

média do PIB da UE27. Contudo o 
PIB da região esconde importantes 
desequilíbrios económicos intra-
-região. Com a última alteração 
das NUTS II em Portugal, em 2013, 
a anterior Região de Lisboa foi subs-
tituída pela Área Metropolitana de 
Lisboa, tendo sido eliminadas as 
NUT III, Grande Lisboa e Península 
de Setúbal.

A Península de Setúbal vem 
reclamando a criação de uma 

Deputada do PS

NUTS III por forma a que possa 
ter acesso a fundos europeus 
num regime compatível com o 
seu nível de desenvolvimento e 
não como “região mais desen-
volvida” (em 2016 os concelhos 
registavam em conjunto um PIB 
per capita equivalente a 55% da 
média comunitária).

É com  fundamento nestes úl-
timos dois parágrafos que segue, 
esta semana, para a Comissão 
Europeia uma carta dos Deputa-
dos e Deputadas Socialistas do 
distrito de Setúbal a fim de se-
rem respondidas três questões 
basilares, duas particularmente  

indispensáveis à clarificação des-
te processo . 

Em concreto, questiona-se sobre 
prazos de apresentação de altera-
ção de NUTS III, mas especialmente   
se  a criação de uma nova NUTS III 
na Península de Setúbal produzirá 
algum acréscimo no montante atri-
buído a este território ou à NUTS II 
onde se insere no atual período de 
programação de fundos estruturais 
2021-2027 e , ainda, e para escla-
recermos também o médio prazo, 
que a Comissão  informe  sobre as 
tendências quanto às linhas futuras 
da política de coesão a aplicar no 
pós-2027, designadamente , quan-

to ao nível das NUTS (II ou III) que 
irá ser adotado para a categoriza-
ção das regiões.

Esta iniciativa aprofunda o co-
nhecimento e a transparência do 
processo e as respostas serão 
fundamentais para boa parte do 
debate e aguardamo-las com ex-
petativa . 

Sobre outras iniciativas e  instru-
mentos, como o Plano de Recupera-
ção e Resiliência, abordarei no pró-
ximo artigo.

Sobre fundos 
comunitários, 
temos de
clarificar, 
definitivamente, 
que mais
valia pode 
resultar da (re)
constituição
de uma NUTS III
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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

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

O livro "100 Anos de Luta 
ao Serviço do Povo e da 
Pátria, pela Democracia e 
o Socialismo", agora edita-

do, no passado dia 4, pelas Edições 
Avante!, constitui um importante 
documento de registo de alguns 
momentos de acontecimentos 
marcantes da vida do PCP e da sua 
história e onde também se assinalam 
traços específicos de caraterização 
das múltiplas dimensões da sua 
intensa intervenção… Nesta obra, 
construída por 15 capítulos crono-
lógicos, 21 capítulos temáticos e um 
capítulo final de síntese - intitulado 
“O futuro tem Partido”, - optou-se 
por uma periodização balizada por 
acontecimentos marcantes na vida 
do PCP, entre 1921 e 2021. Acompa-
nhado por um alargado conjunto de 
imagens (cerca de 50% da obra), 
algumas das quais inéditas e/ou de 
grande formato, o texto procura, ao 
longo de 37 capítulos, descrever, 
relacionar ou analisar momentos, 
documentos e acontecimentos da 
vida do PCP de modo a contribuir 
para o conhecimento, compreensão 
e divulgação de elementos significa-
tivos da sua formação, organização 
e intervenção ao longo de 100 anos 
ao serviço do povo e da pátria, pela 
democracia e o socialismo… De qual-
quer modo, não se trata de fazer a 
história do PCP. Trata-se, isso sim, 
de uma compilação de elementos 
significativos, indissociáveis da luta 
dos trabalhadores e do povo portu-

O Livro do Centenário 
do Partido Comunista Português

OPINIÃO

Valdemar Santos

como se o fosse em tijolo das obras, 
medindo cada página o equivalente 
a uma folha A4, com dois dedos mais 
na largura, merecedor daquela ex-
pressão: «vale o seu peso em oiro.»

Fácil de assumirmos que centenas 
e centenas, milhares e milhares, 
para ficarmos por aqui, de homens 
e mulheres de todas as gerações - 
sendo possível de afirmar "de todo o 
mundo", porque o PCP assim nasceu 
e nunca abdicou de ser internacio-
nalista - reconhecerão, directa ou 
indirectamente, algo na soma das 
304 páginas. E porque estamos 
lendo O SETUBALENSE, atenhamo-
-nos ao 1º de Maio de 1974, com a 
Praça do Bocage repleta de povo 
manifestando-se pelo 25 de Abril e 
comemorando o Dia Internacional 
dos Trabalhadores em Liberdade, 
com o impulso de jovens a subirem 
os candeeiros mesmo em frente do 
edifício da Câmara Municipal sadina 
(página 118).

Viajámos de comboio de Lisboa 
para Setúbal com alguém que já tra-
zia o livro, desejoso de chegar a casa 
na exacta medida em que se confes-
sava: "Isto só visto, isto só folheando 
uma a uma em cima de uma mesa!" 

 - "Por isso mesmo se pode dizer 
que não é caro", retorquiram-lhe.

 - "Dás-me em que pensar, tenho 
família grande e amigos, e não posso 
deixar de fazer uma ou outra oferta. 
Calhava bem ser no 6 de Março!".

Viajámos 
de comboio 

de Lisboa para 
Setúbal com 
alguém que 

já trazia o livro, 
desejoso de 

chegar a casa: 
"Isto só visto, 

folheando
 em cima 

de uma mesa!"

Militante do PCP

guês, de afirmação do seu ideal e 
projecto."

Feita a reprodução fidedigna da 
súmula acessível em editorial-avan-
te. pcp.pt/ catálogo.html (que as-
sinala o preço de arranque em 22,5 
euros), adiante-se que é cartonado 

PUBLICIDADE
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Necrologia
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COMUNICADO
A funerária Armindo informa que subiu o nível de contingência 
para o nível máximo, uma vez que a quantidade de óbitos atingiu 
níveis absolutamente inéditos. Como sempre, a funerária Armindo 
tem todos os recursos aplicados ao serviço da sociedade e pede a 
compreensão de todos para eventuais atrasos ou incómodos que 
possam resultar desta situação de exceção.

Apelamos a toda a população para que respeite, com o maior zelo, 
as regras definidas ao abrigo do atual estado de emergência, 
para que a situação se possa normalizar o mais rapidamente 
possível.

... que é possivel fazer a cremação 
das ossadas resultantes do levan-
tamento dos restos mortais do seu 

ente querido?
Para mais informações e garantia de 
melhores preços dirija-se à funerária 

Armindo ou telefone para...

Você sabia?Em caso de ...

Serviço disponível todos 
os dias, a qualquer hora!

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 29/01/2021
CUSTÓDIA ABREU 
EMPINA CURADO

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Seus filhos, nora, neto e restante familia, têm o doloroso 
dever de participar o falecimento da sua ente muito 
querida e de agradecer reconhecidamente a todos 
os que se dignaram a acompanhá-la até á sua última 
morada, bem como aos que das mais diversas formas 
lhes manifestaram pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 04/02/2021
ANTÓNIO VITOR CORREIA TELO

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Sua esposa, filha, netos e restante familia, têm o 
doloroso dever de participar o falecimento do seu ente 
muito querido e de agradecer reconhecidamente a 
todos os que se dignaram a acompanhá-lo até á sua 
última morada, bem como aos que das mais diversas 
formas lhes manifestaram pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 21/01/2021
FRANCISCO NARCISO

VIEIRA PINTO
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus irmãos e sobrinhos têm o doloroso dever de 
participar o falecimento do seu ente muito querido e 
de agradecer reconhecidamente a todos os que se 
dignaram a acompanhá-lo até á sua última morada, 
bem como aos que das mais diversas formas lhes 
manifestaram pesar.

ALMADA
265 539 691

SETÚBAL
265 520 716

SEIXAL
265 520 716

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

265 520 716
ALCOCHETE
212 318 392

OUTROS CONCELHOS
265 520 716



Dinamizado pelo Centro Comunitá-
rio da Quinta do Conde e pela Câ-
mara Municipal de Sesimbra, o pro-
jecto Família + tem como objectivo 
apoiar, informar e capacitar famílias 
do concelho com filhos e pretende 
ser uma resposta de proximidade 

em situações de maior vulnerabi-
lidade a nível económico e social. 
Neste período de confinamento, 
mantém-se perto dos agregados 
familiares, concedendo-lhes apoio 
a partir de canais de comunicação 
online, com um conjunto de acções 
marcadas no calendário deste mês 
de Fevereiro. 

Na sexta-feira, pais e filhos jun-

tam-se para uma aula de ginástica. 
A começar pelas 19h00, a activida-
de acontece online, via Zoom, em 
parceria com o Grupo Desportivo 
de Alfarim. Por seu turno, “À con-
versa com a Tita e o Alfredo” tem 
lugar este sábado, pelas 15h00. O 
teatro interactivo com fantoches, 
destinado a crianças entre os 4 e 
os 10 anos residentes no concelho 
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Sesimbra descartáveis de protecção individual 
e 200 pares de luvas. Este é, no 
entender da Junta de Freguesia, uma 
forma de agradecer “o excelente 
trabalho que os Bombeiros de 
Sesimbra têm demonstrado no 
combate à pandemia, sempre na 
linha da frente”.

Junta de 
Freguesia 
de Santiago 
oferece EPI’s 
aos Bombeiros

Por considerar que “no combate 
à pandemia de Covid-19 estamos 
todos envolvidos”, a Junta de 
Freguesia de Santiago ofereceu à 
Real Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Sesimbra 
equipamento de protecção 
individual, entre 200 fatos 

BREVES

Semanalmente, a iniciativa “O 
Museu em Casa”, disponível 
nas redes sociais da Câmara 
Municipal e do Museu Marítimo 
de Sesimbra, leva histórias e 
curiosidades sobre o seu valioso 
espólio à casa de cada um. 
Nomeado para o prémio Museu 
Europeu do Ano, o equipamento 
sesimbrense reúne elementos 

que permitem compreender a 
ligação de Sesimbra ao mar e à 
pesca. Nesta história com cinco 
mil anos, são destacados os 
anzóis em cobre, pormenores 
sobre algumas das artes de pesca 
mais emblemáticas do concelho, a 
importância do Rei D. Carlos para 
o início do estudo dos oceanos e a 
história da Fortaleza de Santiago.

Devido ao agravamento da 
pandemia, as reuniões de 
câmara passaram a ser feitas 
por videoconferência, sem 
transmissão em directo. O vídeo 
na íntegra é disponibilizado logo 
após o seu término no canal 
Youtube e nas redes sociais do 
município. A participação neste 

modelo é possível através do 
envio de e-mail para o endereço 
presidencia@cm-sesimbra.pt. A 
Câmara Municipal está a avaliar 
a transmissão em directo por 
videoconferência, bem como 
outras formas de participação 
caso o actual contexto se 
prolongue.

Para prevenir e controlar a 
processionária, mais conhecida 
por “lagarta do pinheiro”, a 
Câmara Municipal tem vindo a 
aplicar microinjeções nas árvores 
localizadas em espaços públicos, 
parques e escolas. Este método 
é mais eficaz e minimiza os 
efeitos da espécie, aumentando 
a segurança dos cidadãos. A 

par deste tratamento, que é 
feito desde 2007, também se 
procede à retirada de alguns 
ninhos, quando estão em árvores 
novas. A autarquia recomenda 
“atenção e cuidados redobrados, 
não devendo existir circulação 
de pessoas e animais nas zonas 
onde foi detectada a existência 
da processionária”.

HISTÓRIA
Museu Marítimo leva curiosidades 
do seu espólio à casa de cada um

COVID-19
Reuniões de Câmara em 
videoconferência para prevenção

PREVENÇÃO
Microinjecções controlam
“lagarta do pinheiro”

Inês Antunes Malta 

SESIMBRA

Projecto dedicado à família mantém contacto através de canais de comunicação online   

Pavilhão 
Municipal 
recebe primeiro 
centro de 
vacinação 
do concelho
O seu funcionamento e as datas para 
vacinação serão da responsabilidade
do ACES Arrábida

O primeiro centro de vacinação do 
concelho de Sesimbra já está pronto 
e instalado no Pavilhão Municipal da 
Quinta do Conde. Preparada pelo 
Gabinete Municipal de Protecção 
Civil da Câmara Municipal de Sesim-
bra em apenas três dias, esta é uma 
resposta às solicitações e indicações 
transmitidas pelo Agrupamento de 
Centros de Saúde Arrábida, a quem 
cabe a partir de agora a organização 
de todo o processo de vacinação.

“Este é, sem dúvida, um momento 

Inês Antunes Malta 

CONTRA A COVID-19

importante, que comporta uma gran-
de carga simbólica para todos nós. Es-
tamos a viver em contexto de pande-
mia há cerca de um ano. Muitos viram 
partir familiares e amigos, outros fi-
caram sem rendimento, outros ainda 
estão há meses na linha da frente, a 
tentar salvar vidas, ou a cumprir servi-
ços essenciais, exaustos. A vacina sur-
ge como uma esperança aguardada 
há meses com grande ansiedade em 
todo o mundo e a instalação de um 
centro de vacinação no concelho traz 

até nós essa esperança. Torna aqui-
lo que parecia tão distante há alguns 
meses real e próximo”, começa por 
dizer Francisco Jesus, presidente 
da Câmara Municipal de Sesimbra, 
a O SETUBALENSE. “O centro está 
instalado num pavilhão desportivo 
municipal, bastante amplo. Tem cir-
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Quinta 
do Conde

Continuam em curso as obras de 
construção de percursos pedonais entre 
Negreiros e o viaduto da A2, num total 
de três quilómetros, sempre junto à 
Estrada Nacional 10. Depois da Avenida 
de Negreiros, em frente à Associação 
para o Desenvolvimento da Quinta 
do Conde, os trabalhos estão agora na 

Prosseguem 
as obras entre 
Negreiros e o 
viaduto da A2

Rua Rio Guadiana e encaminham-se 
para o novo pólo da Escola Básica do 
Conde 2, onde está a ser feito o arranjo 
exterior de toda a envolvente, com 
grande ênfase nos espaços destinados 
a peões. Tanto nesta rua como junto 
às instalações da ADQC, foram criadas 
bolsas de estacionamento.

Projecto dedicado à família mantém contacto através de canais de comunicação online   

de Sesimbra, vai trazer à conversa 
desabafos sobre as preocupações 
sentidas em tempos de crise em 
peças protagonizadas pela actriz 
Joana Carvalho e pela performer de 
histórias Patrícia Reis. No próximo 
dia 14, à mesma hora, as famílias são 
convidadas “a ir ao baú lá de casa” 
para participar num convívio de 
Carnaval online. Dez dias depois, a 

24, a iniciativa “À conversa com as 
famílias”, para mães e pais do con-
celho, fará a apresentação do Pro-
grama de Capacitação e Promoção 
de Competências Parentais, pelas 
21h30. Estes três últimos encontros 
serão realizados via MEET. Para to-
dos será necessária a inscrição atra-
vés do Facebook, do e-mail ou dos 
contactos telefónicos do projecto. 

SAÚDE

Junta de 
freguesia 
reúne com 
farmácias para 
dar “melhor 
resposta 
possível 
aos utentes”

Com o objectivo de conseguir pro-
porcionar a “melhor resposta possí-
vel aos utentes” da Quinta do Conde, 
o presidente da Junta de Freguesia, 
Vítor Antunes, reuniu na passada 
quinta-feira, dia 4, com as proprie-
tárias das três farmácias quintacon-
denses: Eugénia Rodrigues, em re-
presentação da Farmácia Rodrigues 
Pata, Cláudia Oliveira, da Farmácia 
Bio-Latina e Ana Rita Pereira, da Far-
mácia Nova Quinta do Conde. 

Na reunião foram abordadas 
temáticas como a necessidade de 
informação clara aos utentes sobre 
qual a farmácia que se encontra 
serviço em determinado momento, 
dados que também a Junta de Fre-
guesia se comprometeu a partilhar 
na sua página na Internet a partir de 
agora e aliás já começou. 

A Junta de Freguesia explica ain-
da que “a conhecida intenção de 
outra farmácia se transferir para o 
centro da vila da Quinta do Conde, 
e não para a zona poente da Fre-
guesia, para o Casal do Sapo, como 
a Junta defende, foi outro assunto 
abordado e ponderado com algu-
ma inquietação, face às eventuais 
consequências negativas que pode 
acrescentar às farmácias existentes 
e à manutenção de todos os seus 
compromissos”. Actualmente, a 
Quinta do Conde tem três farmácias 
licenciadas pelas autoridades com-
petentes, estrategicamente distri-
buídas pelo território da vila e as três 
têm disponível o serviço de entregas 
ao domicílio. A estas juntam-se ain-
da as das superfícies comerciais e 
outras duas nas zonas limítrofes: a 
Farmácia de São Lourenço, em Bre-
jos de Azeitão, e a Farmácia Holon 
B-Planet, no Retail Park.

Inês Antunes Malta 

O centro conta com oito 
postos de vacinação e 
uma área onde as pessoas 
aguardam depois de 
vacinadas

DR

cuitos de entrada e definidos, para 
evitar cruzamento e aproximação de 
pessoas, sinalética, recepção, sala de 
espera com distanciamento, zona de 
triagem, oito postos de vacinação e 
uma área onde as pessoas vacinadas 
aguardam durante cerca de meia hora 
até receberem informação por parte 

dos enfermeiros para poderem sair”, 
explica, acrescentando que “tem 
também um posto de enfermagem e 
uma zona reservada de apoio ao pes-
soal que estará a trabalhar no local”. 

O funcionamento, assim como as 
datas previstas para os vários mo-
mentos de vacinação, são, nas pala-

vras do autarca, “questões da respon-
sabilidade do ACES Arrábida”. No que 
diz respeito a fazer chegar centros de 
vacinação às restantes freguesias, o 
presidente da Câmara Municipal de 
Sesimbra esclarece que “neste mo-
mento, foi-nos solicitada apenas a 
montagem do espaço da Quinta do 

Conde” e assegura: “estamos a iden-
tificar espaços com condições para se 
tornarem centros de vacinação nas 
freguesias do Castelo e Santiago. Tal 
como aconteceu na Quinta do Con-
de, avançaremos com este processo 
assim que recebermos indicação do 
ACES Arrábida”.
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Desporto

Presidente de ‘Os Pelezinhos’ diz que 
“2020/21 vai ser uma época perdida”

O Clube Desportivo “Os Pelezinhos”, 
emblema de referência no futebol 
de formação em Setúbal, celebrou 
ontem o seu 38.º aniversário. Ape-
sar da data festiva, a realidade é que 
não existem muitas razões para ce-
lebrar, uma vez que, com os treinos 
e as competições suspensas devido 
à pandemia de covid-19, o clube teve 
uma razia no número de praticantes, 
perdendo quase 100 futebolistas da 
formação.

Desde que foi oficialmente cons-
tituído, em 9 de Fevereiro de 1983, 
passaram por “Os Pelezinhos” mais 
de 8000 atletas e não há memó-
ria de uma época com tão poucos 
praticantes nos diferentes esca-
lões etários, lamenta o presidente 
José Pereira. “Em relação ao ano 
passado, sentimos uma redução 
no número de atletas. Dos petizes 
[sete/oito anos] aos juniores [19], 
tínhamos 254 miúdos inscritos na 
Associação de Futebol de Setúbal, 
enquanto este ano foram apenas 150 
os inscritos”.

Na hora de apontar as razões para 
a quebra em contexto de pandemia, 
o dirigente de 54 anos, que está no 
clube há 15 anos e o preside há dois, 
refere que a falta de motivação por 
não haver competição e o medo de 
contágio do vírus ajudam a explicar a 
desistência de muitos jovens atletas. 
“Há uma parte em que há receio dos 
pais. Além disso, os miúdos não se 
sentem motivados por não terem 
competição. Para quê treinar se 
não podem jogar, questionam. Eles 
treinam com o objectivo de jogar ao 
sábado ou domingo e há quase um 
ano que não o podem fazer”.

José Pereira antevê que 2020/21 
“vai ser uma época perdida, por-
que não se vai conseguir começar 

Ricardo Lopes Pereira

“Clube passou de 
254 para 150 miúdos 
inscritos na AF Setúbal”, 
revela José Pereira

PANDEMIA ENSOMBRA 38.° ANIVERSÁRIO DO CLUBE

FOTOS: DR

José Pereira está no clube há 15 anos e é presidente há dois

a competição e vai haver muitas 
desistências”. Com o objectivo de 
atenuar os efeitos da razia, o líder 
de “Os Pelezinhos” destaca o esforço 
que o clube tem feito para segurar os 
jovens cujas famílias passam por difi-
culdades. “Uma das nossas batalhas 
é garantir que os miúdos que têm 
dificuldades não deixem de treinar. 
Conseguimos criar umas bolsas em 
que o clube suporta as mensalidades 
de 25 euros, que não conseguem pa-
gar. Às vezes, até membros da pró-
pria direção suportam a mensalidade 
para que os miúdos não deixem o 
futebol e sigam por maus caminhos”.

A quebra de receitas no clube, que 
“em 37 anos de história se orgulha 
de não dever nada a ninguém”, não 
o impede de desempenhar um im-
portante papel social na comunidade 
setubalense, destaca o presidente, 
que refere que “só com muita ginás-
tica e carolice de algumas pessoas 
se consegue manter o clube”, que 
tem contado “com apoio financeiro 

Um dos resistentes na equipa 
de sub-17 de “Os Pelezinhos” 
é o sub-capitão João Forreta, 
de 16 anos, que garante, ao 
contrário do que aconteceu com 
vários colegas seus, não deixar 
de competir mesmo que não 
seja possível voltar a jogar nos 
próximos meses. A motivá-lo 
está o desejo de homenagear o 
pai e o avô, antigos jogadores 
do Vitória FC. “Nada me vai 
demover deste sonho. O meu 
avô, Jacinto Forreta, foi jogador 
de futebol do Vitória [entre 
1947/48 e 1957/58] e o meu pai, 
Fernando Forreta, também o foi 
até aos juniores. Infelizmente, 
os dois já faleceram e fiz uma 
promessa a mim mesmo de que 
iria ser jogador de futebol para 
ambos se orgulharem de mim”.

João Forreta, que tanto actua 

Sub-capitão dos sub-17 Jovem João Forreta promete 
não desistir para homenagear o pai e o avô

a defesa-central como médio 
defensivo, admite que tem sido 
difícil não poder estar junto dos 
colegas nos treinos e jogos. “É 
bastante complicado não poder 
estar a fazer o que mais gosto. Em 
casa tento pôr-me em forma. Com 
a paragem da escola ainda mais 
treino. A pandemia veio mudar 
tudo por completo e é bastante 
difícil”. E acrescenta: “Sinto muito 
a falta da competição, de chegar 
ao domingo e ter um jogo e, sendo 
sub-capitão, de motivar os meus 
colegas de balneário. Gosto 
de puxar a equipa para cima. 
Mesmo quando havia treinos há 
umas semanas não usávamos 
os balneários que era um sítio 
em que fazíamos as brincadeiras 
que são importantes para unir o 
grupo”.

O sub-capitão, que jogou no João Forreta

Vitória entre os cinco e os 13 
anos e representa Os Pelezinhos 
desde então, explica as razões 
pelas quais vários colegas se 
desmotivaram. “Alguns diziam 
que os pais tinham receio que 
eles contraíssem o vírus, mas 
isso era pouco provável porque 
o mister [José Viegas] fazia-
nos sempre cumprir todas 
as regras e nos treinos não 
tínhamos contacto. Infelizmente 
perdemos quatro ou cinco 
atletas para outro clube que 
fazia treinos sem restrições 
ignorando a pandemia. Outros 
começaram a faltar porque 
tinham familiares mais idosos 
que pertenciam a grupos de 
risco”, disse o jogador que 
estuda na área de Desporto na 
Escola Sebastião da Gama, em 
Setúbal.
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público a sua maior indignação e 
protesto pelos factos ocorridos 
naquelas instalações de âmbito 
municipal.  Na nota informativa 
divulgada, o clube acrescenta que 
“foram roubados alguns materiais 
desportivos, de uso das equipas 
de futebol de formação do GD 

Sesimbra, que treinam e jogam 
naquele espaço desportivo”. 
“Deixamos a nossa tristeza, revolta 
e o nosso lamento por mais uma 
vez, instalações desportivas 
utilizadas pelo nosso clube terem 
sido alvo de assalto”, dizem os 
sesimbrenses. 

Grupo Desportivo 
de Sesimbra 
repudia assalto ao 
campo municipal 
da Maçã

O Complexo Desportivo Municipal 
da Maçã foi de novo alvo dos 
amigos do alheio que assaltaram 
e vandalizaram algumas áreas e 
gabinetes das referidas instalações 
desportivas. Neste sentido, a 
Direcção do Grupo Desportivo de 
Sesimbra vem desta forma tornar 

 Todos os treinos realizados esta época respeitaram regras de distanciamento

José Pina  

Na liga feminina o 
GDESSA também 
joga fora de casa mais 
precisamente na Quinta 
dos Lombos

BASQUETEBOL

Galitos joga na Madeira 
e Barreirense defronta 
Benfica no Pavilhão da Luz

A Liga Portuguesa de Basquetebol 
está de regresso, após a paragem de 
uma semana devido à realização, em 
Sines, da Taça Hugo dos Santos que 
terminou com a vitória dos Dragões. 
Na competição participaram também 
o Imortal de Albufeira, o Benfica e o 
Sporting, que foi um digno vencido 
no jogo da final

Assim sendo, disputa-se no próxi-
mo fim-de-semana a 18.ª jornada da 
Liga Masculina, que vai levar as duas 
equipas do Barreiro a jogarem ambas 
fora de casa.

A primeira equipa a entrar em ac-
ção é o Galitos que viaja até ao Fun-
chal para defrontar no sábado às 11 
horas o CAB Madeira, no Pavilhão dos 
Amigos do Clube de Basquetebol.

Em confronto directo vão estar 
duas equipas que se encontram 
igualadas em termos de tabela clas-
sificativa, ambas com seis vitórias e 11 
derrotas. Com este registo fica a ideia 
de que poderá haver algum equilíbrio 
entre elas, mas se analisarmos ao 
pormenor o desempenho de cada 
uma, chegamos à conclusão que os 
madeirenses têm obtido melhores re-

sultados fora do que em casa e que os 
pupilos de Hugo Salgado esta época 
já obtiveram dois triunfos a jogar em 
casa do adversário. 

Se a isto juntarmos o facto de nos 
dois últimos jogos realizados terem 
obtido outras tantas vitórias, pode 
muito acontecer que a equipa regres-
se ao continente com um resultado 
positivo.

Barreirense joga   
no Pavilhão da Luz
Também no sábado, mas às 15 horas, 
o Barreirense desloca-se ao Pavilhão 
da Luz para defrontar o Benfica. Pre-
vê-se mais um jogo complicado para a 
formação do Barreiro que se encontra 
na cauda da tabela, com apenas uma 
vitória no campeonato, enquanto as 
águias seguem na terceira posição, 
logo a seguir ao Sporting e FC Porto. 
Em termos de previsão não restam 
dúvidas que o favoritismo pertence 
por inteiro aos benfiquistas.  

GDESSA na Quinta dos Lombos
De volta à competição está também 
o GDESSA na Liga Feminina. Depois 
de ter sido atingida pela pandemia de 
covid-19 a equipa tem vindo a recu-
perar os seus índices físicos e agora 
prepara-se para o confronto com a 
Quinta dos Lombos que vai ter lugar 
no próximo domingo, às 11 horas, em 
Carcavelos. 

A equipa de Miguel Minhava, que 
está sem competir desde o dia 17 de 
Janeiro, vai defrontar o líder desta-
cado da competição

DR

O Grupo Desportivo Fabril conquis-
tou um ponto no passado domingo, 
no jogo que disputou com o Oriental 
Dragon, mas não ficou totalmente 
satisfeito com o resultado porque 
considera terem existido erros gra-
ves, cometidos pela equipa de ar-
bitragem, que terão influenciado o 
resultado. 

Insatisfeito com o que se passou no 
Campo do Juncal, na Moita, o director 
desportivo David Barata, em declara-
ções ao Setubalense não escondeu a 
sua revolta:  

“Assistimos a um grande jogo de 
futebol. Entre duas boas equipas mas 
onde só uma podia ter vencido: o GD 
Fabril. Melhor do princípio ao fim, em 
posse, em transição, com claras oca-
siões para marcar. E mesmo depois 
de estar em desvantagem com um 
penalti de bradar aos céus - um roubo 
de igreja, um assalto à mão armada -, 
ainda tivemos forças para conseguir o 
menor dos prejuízos que foi o empa-
te. O lance da grande penalidade de-
veria de ser caso de estudo: o nosso 
atleta leva com a bola na cara, quase 
parte um dente e, sem hesitação, o 
Sr. juiz apitou para a marca de pe-
nálti. Sem hesitação. Sem consultar 
um dos colegas, nada. E, para além 
de mal assinalada esta grande pena-
lidade ainda nos foi negado outra a 
favor, absolutamente descarada. Foi 
inacreditável aquilo a que assistimos, 
mas acaba também por dar forças a 
este grupo incrível e consciente de 
que tudo fez para sair do jogo com 
os três pontos. Resta-nos continuar a 
trabalhar forte e com a humildade de 
sempre e controlar aquilo que vamos 
conseguindo controlar”.

Com 14 jogos realizados e 11 pon-
tos conquistados, o Desportivo Fabril 
ocupa neste momento a 10.ª posição, 
estando por isso mesmo envolvido na 
luta pela manutenção. 
J.P.

FABRIL
“Foi  um roubo de 
igreja, um assalto 
à mão armada”

David Barata, director 
desportivo do clube 
fabril, foi bastante 
crítico em relação à 
arbitragem

da autarquia, a ajuda da Junta de 
Freguesia (União das Freguesias de 
Setúbal) e um ou outro patrocinador 
que ainda nos vão ajudando”.

“Temos miúdos de zonas mais 
carenciadas da cidade de Setúbal, 
como o Bairro da Bela Vista. Sabe-
mos que algumas famílias passam 
por grandes dificuldades e não têm 
possibilidade de pagar, por isso, o 
clube e alguns patrocinadores su-
portam a bolsa que existe para esses 
miúdos”, diz o presidente que se vai 
recandidatar ao cargo no clube se-
tubalense por onde passaram, entre 
outros, Sandro Mendes e Bruno Ri-
beiro, antigos jogadores e treinado-
res do Vitória FC.

Treinador diz que “desmotivação  
dos miúdos é uma realidade”
Apesar dos esforços dos responsá-
veis de “Os Pelezinhos”, José Viegas, 

treinador dos sub-17 e coordenador 
da formação de futebol 7 do clube 
sadino, considera que as várias 
pausas na actividade vão levar a um 
inevitável aumento de desistências. 
“Claramente que vão-se perder miú-
dos em todas as equipas e escalões. 
Só quem for utópico e sonhador po-
derá pensar o contrário. Sem compe-
tirem e fazerem treinos de conjunto, 
a desmotivação dos miúdos é uma 
realidade”.

O técnico, de 51 anos, que lecciona 
Educação Física numa escola da Moi-
ta, partilha o registo de presenças 
nos treinos dos sub-17, que espelha 
bem, na sua opinião, a tendência 
verificada. “Em Agosto de 2020, 
começámos a pré-época com 23/24 
jogadores e, sem competição, pas-
sámos para 15/16 uns meses depois. 
Mais recentemente, nos treinos que 
fizemos em Janeiro de 2021, antes 
da suspensão das atividades, esti-
veram presentes 13 atletas em 5 de 
Janeiro e na última sessão, dia 14, já 
só foram nove”.

Questionado sobre se acredita no 
reatar da actividade, José Viegas é 
peremptório. “Acho que é possível, 
mas como as coisas estão, since-
ramente, não sei. Em relação aos 
campeonatos está fora de questão 
que venham a começar esta época 
nas provas da formação. Aliás, nem 
sequer deviam ter começado. À 
excepção das provas profissionais, 
sobretudo a I Liga, em que se fa-
zem testes todas as semanas, a 3.ª 
divisão e, muito menos, os distritais 
não deveriam ter começado. Sem di-
nheiro para os testes é insustentável 
garantir a segurança de todos”.

Só com muita 
ginástica 
e carolice 
de algumas 
pessoas se 
consegue 
manter o clube 
José Pereira
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