
contactos: 800 217 217 / 265 523 515 / www.funeraria - armindo.com

O SEU DIÁRIO DA REGIÃO

DIRECTOR FRANCISCO ALVES RITO 

QUINTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2021
PREÇO 0,80€ | N.º 557 | ANO III | 5.ª SÉRIE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

SESIMBRA
Município dá tolerância 
de ponto mesmo sem 
Carnaval p3

BOMBEIROS
Setúbal entre as 
federações que acusam 
Liga de falta de diálogo p12

ALMADA 
Empréstimo 
de 10 milhões 
garante obras p9

MOITA 
Vacinação vai 
ser no Pavilhão 
Municipal p6

Moita
Pelota Basca tem 
cada vez mais 
praticantes p8

O SETUBALENSE

Rodoviária 
fecha 
hoje
Histórica estação de Setúbal, 
na 5 de Outubro, dá lugar a 
novo terminal na Várzea p4



2 O SETUBALENSE 11 de Fevereiro de 2021

Abertura

Não se conheciam há muito quando co-
meçaram a trocar mensagens. Tinham 15 
anos, estudavam na mesma turma. Todos 
os amigos diziam que ficavam bem juntos. 
A pandemia aproximou-os. Partilhavam 
vídeos e fotografias, falavam horas por 
mensagens, partilhavam inseguranças e 
vontade de estarem juntos a sério, sem 
máscaras, sem medos.

Ao fim de umas semanas, ele pediu-
-lhe que lhe enviasse umas fotos bonitas 
dela. “Com menos roupa…” pedia. “Tens 
de confiar em mim Alice, certo?”. “Agora 
sem roupa, vá…tens vergonha de quê?”. 
“E um vídeo teu, eu explico-te como que-
ro”. “Anda lá…estou aqui sozinho, ou pre-
feres que procure outras a fazer o mesmo 
na internet, afinal é de ti que eu gosto”.

Alice pensou, falou com duas amigas, 
tentou perceber se era mesmo assim que 
se namorava agora. Não tinha experiência 
afinal. As amigas riram, sim era o normal. 
Todos os rapazes ao fim de pouco tem-
po pediam fotos sem roupa às raparigas, 
mesmo às de que não gostavam assim 
tanto. Faziam coleção disseram-lhe. Tro-
cavam as fotos e vídeos entre eles e quan-
do as raparigas deixavam de fazer o que 
eles queriam, às vezes ameaçavam que 
iam colocar as fotos e vídeos na internet, 
outras vezes passavam para a seguinte. 
“Tem cuidado”, disse-lhe uma delas, que 
já tinha tido uma foto sua nua a circular 
pelas turmas do 12.º ano. “O que envias 
deixa de ser teu…e não o conheces assim 
tão bem”.” Diz-lhe que precisas de tempo, 
que preferes que ele te veja ao vivo, sem 
câmaras. Se ele gostar realmente de ti, 
espera”. “Sim, vou dizer-lhe isso. Não me 
sinto confortável em enviar-lhe fotos e 
vídeos meus nua. Obrigada.”  E assim fez. 
Ele não lhe respondeu mais e bloqueou-a 
nas redes sociais todas. 

Tomás, era o rapaz com o melhor co-
ração da faculdade. Todas as raparigas 
o achavam interessante para namorar. 
Mas ele não parecia reparar muito. Até 

Dia dos Namorados em tempo 
de pandemia e não só

OPINIÃO

Teresa Andrade

que um dia viu a Joana a chorar depois 
de uma aula. Queria ajudá-la. Joana disse: 
“eu reajo muito mal quando as pessoas 
me rejeitam. Não consigo lidar com isso”. 

“Eu nunca te vou rejeitar”, disse-lhe 
o Tomás. E começaram a namorar nes-
se mesmo dia. Veio a pandemia. Joana 
enviava-lhe mais de 100 mensagens 
por dia: “Gostas de mim?”, “Não me vais 
abandonar?”, “Tenho a certeza de que 
vais encontrar alguém melhor do que eu”, 
“Estás a fazer o quê?”, “Eu não consigo 
viver longe de ti”. Ao fim de algum tem-
po, já não sabia lidar com ela, nem o que 
responder. Qualquer resposta era mal-
-interpretada: “Dizes que gostas de mim 
só para me calar, tu és igual aos outros 
todos”, “Quem são essas tuas amigas do 
Facebook?”, “Porque não respondeste à 
minha mensagem?”. 

De dia para dia, Tomás entristecia, até 
que falou com um professor de Psicologia, 
depois de uma das aulas online. O pro-
fessor explicou-lhe que algumas pessoas 
nunca conseguem confiar inteiramente 
no que os outros dizem e que a Joana pre-
cisava de ter apoio profissional, antes até 
de ter um namorado. Tomás recomendou 
esse apoio à Joana, disse-lhe que agora 
isso era o mais importante e deixou de 
responder às mensagens. 

Alice e Tomás são aqui nomes fictícios 
de muitas histórias reais de namoros pou-
co saudáveis. Se não te sentes bem no teu 
relacionamento, fala com amigos, com 
família, com um professor ou com um psi-
cólogo. Não te feches, não tentes resolver 
tudo sozinho. A violência no namoro afeta 
raparigas e rapazes, e pode ter muitas ou-
tras faces que não são a violência física. O 
controlo, o ciúme, a chantagem, a falta de 
respeito pela tua vontade, são por vezes 
os primeiros sinais. Cuida bem de ti e feliz 
Dia dos Namorados.

Coordenadora Concelhia das 
Mulheres Socialistas de Setúbal

O Pavilhão Gimnodesportivo de Alcácer do Sal vai ser um dos locais 
onde irá decorrer a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 
mais de 80 anos e também para maiores de 50 com patologias 
associadas. A Câmara Municipal anunciou esta terça-feira que já 
preparou aquele espaço – que apresenta agora sete gabinetes – para 
o efeito. A autarquia garantirá transporte, de ida e volta, aos idosos 
que não tenham forma de se deslocar ao local. “Para a preparação do 
espaço foi determinante a colaboração da Unidade Local de Saúde, 
que ficará responsável pela comunicação à Câmara Municipal das 
necessidades de transporte por parte dos utentes. Sempre que o 
idoso não tenha forma de se deslocar para a vacinação, a Câmara 
assegurará o seu transporte até ao local, assim como o seu regresso 
a casa”, informou a edilidade, em comunicado.

O REPARO 

Alcácer já tem 
pavilhão pronto 
para vacinar 
idosos contra
a covid-19

DR

Desabafos de um pai 
preocupado 
Ex.mo Sr. Director
Permita-me que manifeste a minha 
preocupação como pai e cidadão 
pelo seguinte:
O meu filho é médico numa 
instituição privada da nossa 
cidade. 
Perante a generalização da 
pandemia, foi legitimamente 
solicitado aos hospitais privados 
que disponibilizassem instalações 
e pessoal para fazerem face à 
pandemia. 
Apesar de ser especialista noutra 
área, o meu filho disponibilizou-se 
logo para integrar o serviço que iria 
lidar com os doentes infectados, 
o que constitui um motivo de 
orgulho para mim.

CARTAS DO LEITOR

Mas…, até à data (10 de Fevereiro),  
ainda não foi vacinado o que, 
além de ser uma injustiça para 
ele e para quem o acompanha 
no serviço, face aos critérios 
de prioridades estabelecidos, 
constitui também um motivo 
de preocupação constante a 
acrescentar aos receios que todos 
já temos de enfrentar no dia-a-dia, 
além de um perigo manifesto de se 
tornarem eles próprios veículos de 
transmissão do vírus.
Numa cidade em que os casos 
de cidadãos infectados têm 
vindo a aumentar de uma 
forma assustadora, penso ser 
vergonhoso a existência de uma 
situação destas. 
Porquê…? 
Paulo Rato
(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.

  O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses 
  viu demitirem-se treze dos 20 membros do 

conselho nacional operacional da Liga, alegando “falta 
de diálogo” da direcção em assuntos operacionais, 
como a vacinação contra a covid-19. Entre os 13 
demissionários está o representante da Federação de 
Bombeiros do Distrito de Setúbal. O órgão é consultivo, 
mas são dois terços dos membros a demitirem-se. 

A FIGURA
Jaime Marta 
Soares
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letivas através do ensino à distância. 
Estes alunos são obrigados a trocar 
as salas de aula pelas suas casas, 
para conter a pandemia provocada 
pela covid-19” e os equipamentos 
adquiridos pelo município servem 
“para não deixar ninguém de 
fora neste processo”, justificou a 

autarquia. A câmara explicou ainda 
que as crianças “sinalizadas pela 
Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens (CPCJ)” e “os filhos de pais 
que se encontrem a trabalhar na linha 
da frente no combate à pandemia 
podem frequentar as escolas de 
forma presencial”.

Município  
entrega ‘tablets’ 
a alunos de 
Alcácer e Torrão

A Câmara de Alcácer do Sal adquiriu 
e entregou aos agrupamentos 
escolares da sede de concelho e de 
Torrão um total de 36 ‘tablets’ para os 
alunos que “não entraram nas contas 
do Ministério da Educação”. “Os 
alunos do 1.º ao 12.º ano retomaram, 
esta segunda-feira, as atividades 

Câmara Municipal dá tolerância de ponto 
na terça-feira de Carnaval

A Câmara Municipal de Sesimbra vai 
dar tolerância de ponto na próxima 
terça-feira, apesar de este ano não se 
realizarem os tradicionais festejos e 
desfiles de Carnaval, devido à pande-
mia de covid-19.

“A tolerância de ponto na terça-feira 
de Carnaval está prevista no Acordo 
Colectivo de Empregador Público 
(ACEP) e já publicámos um despacho 
nesse sentido, mas apelamos aos mu-
nícipes que se mantenham em casa e 
respeitem o confinamento”, disse à 
agência Lusa o presidente do municí-
pio, Francisco Jesus (CDU).

O autarca admitiu que se pensou 
“realizar apenas algumas iniciativas 

Na mesma semana que marcou o re-
gresso ao ensino à distância, a partir 
de casa, quer dos alunos como da 
maior parte dos docentes, a Comis-
são Política Concelhia do PSD Barrei-
ro lembra que, por diversas vezes, so-
licitou e “alertou para a importância 
da testagem da nossa comunidade 
educativa, quando teimosamente o 
governo socialista insistia em man-
ter as escolas a funcionar”, sendo que 
em parte dos casos não existia “um 

SESIMBRA

EDUCAÇÃO EM TEMPO DE CONFINAMENTO

FOTÓGRAFO

em formato reduzido, com pouco 
público e total respeito pelas regras 
de distanciamento, mas, face à evolu-
ção da pandemia”, nem isso será feito, 
embora vá “ter um impacto muito ne-
gativo na economia local”. 

Segundo Francisco Jesus, o Carna-

val de Sesimbra, no distrito de Setúbal, 
será apenas assinalado com iniciativas 
`on-line´ e de ̀ streaming´ das esco-
las e grupos de samba, não obstante o 
município ter mantido todos os apoios 
financeiros, como se o Carnaval de 
Sesimbra se realizasse nos moldes 

habituais.
De acordo com o autarca, no que 

respeita à tolerância de ponto devido 
ao Carnaval, a única diferença é que 
este ano o município de Sesimbra não 
dá tolerância de ponto na segunda-
-feira à tarde, como tem sido habitual.

Na semana passada, o Governo 
anunciou que não iria não dar tole-
rância de ponto na terça-feira de Car-
naval, por o país se encontrar em con-
finamento geral devido à pandemia de 
covid-19, sem festividades públicas.
GR // VAM (Lusa)

PSD Barreiro critica processo de regresso ao ensino não presencial no concelho

As escolas de samba vão trocar desfile pela rua por iniciativas online

controlo dos potenciais contágios em 
ambiente escolar”.

Em comunicado, os social-demo-
cratas barreirenses defendem que 
agora, com o início do ensino não 
presencial, surge “a indicação para 
que os docentes, não docentes e 
alunos (maiores de 15 anos) que fre-
quentarão as escolas de referência no 
âmbito do ensino presencial” sejam 
testados.

A concelhia afirma que, mais uma 
vez e “sem qualquer planeamento”, 
apesar de as escolas estarem “sem 
actividades lectivas há duas semanas 
por indicação ministerial”, foi dado 
“um prazo inferior a 24 horas para 
todos os agrupamentos do Barreiro 
indicarem quem deveria ser testado”. 

O PSD garante que “uma tarde não 
chegou para a realização dos testes 
rápidos de antigénio para detecção 
do vírus”.

Face à “ausência de critérios” na 
escolha dos professores destacados 
para as escolas de acolhimento, o 
partido considera que “não é claro 
como poderá um professor dar aulas 
presencialmente sem deixar as au-
las à distância aos restantes alunos”, 
deixando um conjunto de questões 
relativas a esta matéria.

Os social-democratas falam de 
“incompetência no planeamento do 
ensino em tempos de pandemia” e de 
um desnorte que, se não for travado, 
pode causar “danos irreversíveis”. 
L.G.

Partido lembra que uma 
tarde não chegou para 
efectuar testes rápidos 
nas escolas

Ensino não presencial arrancou na segunda-feira

DR

Para a tarde de 
segunda-feira não 
haverá folga. Suspensão 
dos desfiles vai ter 
impacto muito negativo 
na economia local, diz 
Francisco Jesus
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Setúbal

Estação Rodoviária 5 de Outubro despede-se 
hoje para dar lugar ao terminal da Várzea

A antiga estação rodoviária situada 
na Avenida 5 de Outubro, ao serviço 
do concelho sadino há mais de cinco 
décadas, tem a partir de hoje os seus 
portões encerrados enquanto ponto de 
mobilidade entre a população e as mais 
diversas localidades e regiões, através 
da utilização do transporte público, 
para dar lugar ao recém edificado Ter-
minal Rodoviário da Várzea.

A envelhecida estação no centro da 
cidade despede-se, assim, hoje das 
suas funções, no mesmo dia em que 
a empresa Transportes Sul do Tejo 
(TST), operadora pertencente ao Gru-
po ARRIVA, inaugura um novo terminal 
rodoviário na zona da Várzea, junto à 
Avenida de Moçambique. A nova infra-
-estrutura, cedida pela Câmara Munici-
pal de Setúbal por um período de oito 
anos, representa um investimento na 
ordem dos 200 mil euros, contem-
plando paragens abrigos, bilheteiras, 
espaços de apoio a motoristas e um 
bar quiosque. 

No entanto, fonte oficial da TST 
garantiu a O SETUBALENSE que “as 
paragens nas imediações da estação 
5 de Outubro vão continuar em fun-
cionamento”, apesar das alterações de 
início e fim de percurso das carreiras 
que servem este novo terminal. “A 
empresa achou que faria sentido por 
uma questão de comodidade e porque 
as paragens exteriores ainda têm ca-
pacidade para poderem albergar mais 
estes serviços”. 

Para este efeito, “foi criado um con-
junto de novas paragens, por forma a 
que as pessoas não tenham de mudar 
os seus hábitos, ou seja, nas imediações 

Humberto Lameiras  
Maria Carolina Coelho

TST decide que 
autocarros devem 
continuar a utilizar 
as paragens das 
imediações da 
envelhecida infra-
estrutura

AO FIM DE MAIS DE CINCO DÉCADAS

O  SETUBALENSE
da estação têm pontos onde podem 
utilizar essas carreiras sem terem que, 
para isso, se deslocar propositadamen-
te ao terminal da Várzea”. Em termos 
administrativos, por sua vez, “tudo vai 
funcionar a partir da Várzea”, sendo 
que a bilheteira já se encontra dispo-
nível no novo espaço desde a passada 
segunda-feira. 

Além de “mais comodidade”, a em-
presa justifica a mudança relembrando 
“o grande drama que era a população 
conseguir estacionar na envolvência 
da 5 de Outubro”, tendo agora à sua 
disposição “250 lugares gratuitos”. 
“Passámos a servir também outra zo-
na da cidade, que é a zona Norte, que 
já começa a ter um fluxo de pessoas 
bastante significativo, até pelo tipo de 
construção que possui”. 

Contudo, a mudança da TST da es-
tação da Avenida 5 de Outubro para 
a zona da Várzea é apenas o primeiro 
passo de um conjunto de alterações 
significativas nos transportes públi-
cos em Setúbal ao longo deste ano de 
2021. Assim, para Abril está prevista a 
inauguração do novo terminal interfa-
ce de Setúbal, na Praça do Brasil, futu-
ro centro de operações das carreiras 
urbanas da cidade, junto à estação dos 
caminhos-de-ferro.

No entanto, a empresa “não tem 
ainda condições para responder” qual 
será a utilização do terminal da Várzea 
após a inauguração do interface na Pra-
ça do Brasil, nem aquando do início de 
funções da NEX no concelho, empre-
sa escolhida para passar a operar os 
transportes da cidade, na sequência do 
concurso público internacional lança-
do pela Área Metropolitana de Lisboa, 
tratando-se de uma decisão que deverá 
ser tomada entre a TST e a autarquia 
setubalense. 

Quanto ao futuro da velhinha esta-
ção setubalense, “em estado de de-
gradação e já subdimensionada”, este 
deverá passar pela sua remodelação, 
transformando-se num espaço âncora 
da cidade, referia em Novembro o ve-
reador Carlos Rabaçal a O SETUBALEN-
SE. “O Plano Director Municipal define 
para aquele edifício áreas de serviços e 
habitação”, adiantou na altura.
Com GR // VAM // Lusa

Apesar de entrar hoje em 
funcionamento o Terminal 
Rodoviário da Várzea, a empresa 
Transportes Sul do Tejo alterou o 
percurso das suas carreiras, para 
continuarem a realizar paragens 
nas imediações da estação situada 
no centro da cidade sadina, por 
questões de comodidade.

Assim, as “carreiras 
transferidas [para a Várzea] 
continuam a servir a zona 
envolvente à estação rodoviária 
5 de Outubro, sendo que “as 

Comodidade Carreiras continuam a efectuar 
paragens no centro da cidade sadina

avenidas Alexandre Herculano 
e Mariano de Carvalho são 
servidas pelas carreiras 230, 751, 
754, 755, 757, 770, 776 e 783”, 
esclarece a empresa no seu site.

Já as ruas “Almeida Garrett e 
Gama Braga são servidas pelas 
carreiras 709, 756, 758, 764, 
765, 774 e 779”. “A carreira 230 
faz terminal na Praça de Touros 
/ Hospital de São Bernardo”, a 
“413 faz terminal no exterior da 
estação rodoviária, na paragem 
de Palmela”, e a “605 faz terminal 

no exterior da Estação Rodoviária, 
na paragem da Quinta do Meio”. 

No que diz respeito “às 
carreiras que actualmente 
partem do exterior da 
estação rodoviária”, estas 
“mantêm os seus locais de 
partida”. No entanto, “o 
Espaço de Atendimento ao 
Cliente (bilheteiras, assuntos 
relacionados com cartões Lisboa 
Viva e Viva Viagem e apoio ao 
Cliente) funciona já no novo 
terminal”.

A empresa Transportes Sul do Tejo vai continuar a assegurar paragens junto à antiga estação
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estimado de um mês”, esclareceu 
a Câmara Municipal de Setúbal 
através de nota de Imprensa. 
Assim, em virtude da realização 
“de um conjunto de trabalhos na 
via pública”, a travessa “acessível 
pela Praça Machado Santos, com 
intersecção na Avenida General 

Daniel de Sousa” vai permanecer 
encerrada aproximadamente 
durante 30 dias.  Em alternativa, 
o município aconselha os 
automobilistas a circularem “pelas 
ruas José Adelino dos Santos, 
António José Marques e Heliodoro 
Salgado”.

Trânsito na 
Travessa da Bela 
Vista interdito 
devido a obras

Devido à “progressão da operação 
urbanística em curso na Avenida 
dos Combatentes da Grande Guerra 
e na Avenida 22 de Dezembro”, 
a Travessa da Bela Vista, situada 
no Bairro da Fonte Nova, vai estar 
interdita à circulação automóvel 
a partir de hoje, e por um período 

PUBLICIDADE

O número de internados com covid-19 
no Hospital de São Bernardo, em Setú-
bal, desceu pelo segundo dia conse-
cutivo, registando ontem um total de 
187 infectados, menos 18 comparativa-
mente aos dados revelados na passada 

COVID-19

Número de internados no 
Hospital de São Bernardo desce 
pelo segundo dia consecutivo

segunda-feira, dia em que a unidade 
hospitalar contabilizada 205 utentes 
com o vírus SARS-CoV-2. 

No que diz respeito à Unidade de 
Cuidados Intensivos, o hospital viu 
também o total de doentes com co-
vid-19 sofrer uma ligeira redução, pas-
sando para 16, menos um do que no 
dia anterior, uma vez que há três dias 
havia registo de 17 infectados no servi-
ço, total que se manteve até terça-feira.

Por sua vez, o Hospital Garcia de Orta 
(HGO) revelou também ontem que tem 
um total de 239 doentes covid - mais 

dois do que na terça-feira -, dos quais 
198 estão em enfermaria (menos oito 
relativamente a segunda-feira), 30 em 
Unidade de Cuidados Intensivos - mais 
um do que ontem - e 11 doentes estão 
internados em Unidade de Hospitaliza-
ção Domiciliária (menos cinco do que 
ontem).

Em termos globais, o ligeiro aumento 
do número de doentes covid no HGO 
é compensado pela redução, também 
ligeira mas um pouco mais acentuada, 
que se verificou no Hospital de São Ber-
nardo.  Com GR // MCL // Lusa

Unidade hospitalar 
registava ontem 187 
infectados, menos 18 
comparativamente a 
segunda-feira

DOCENTE NO AGRUPAMENTO DU BOCAGE

Professor Carlos Curto faleceu 
vítima da covid-19 

O professor Carlos Curto, que leccio-
nava actualmente no Agrupamento de 
Escolas Barbosa du Bocage, faleceu na 
passada terça-feira, aos 52 anos, víti-
ma da covid-19, depois de ter estado 
vários dias internado no Hospital de 
São Bernardo, em Setúbal.

Também docente durante vários 
anos na Escola Secundária Sebastião 
da Gama, Carlos Curto fez ainda, en-
quanto actor, parte do Grupo de Tea-
tro Metáforas.

O agrupamento de escolas, pela 
voz do seu director, António Caeta-
no, manifestou o seu pesar através de 
uma publicação na sua página na rede 
social Facebook, deixando as seguin-
tes palavras: “neste momento tão di-

fícil e doloroso, importa dizer que a 
medicina não conseguiu reverter o 
estado de saúde do senhor professor 
Carlos Curto. A tristeza inunda-nos, 
no entanto a coragem, virtude pró-
pria dos Humanos, deve orientar-nos 
para que neste momento possamos 
continuar a acreditar para além da 
vida física. Carlos, Descansa em Paz!”.

DR
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Moita

Iniciativa decorreu no 
ano passado durante 
primeiro confinamento

Espaço conta com 
cinco postos que 
estarão a funcionar 
simultaneamente

PROMOVER LEITURA EM TEMPO DE PANDEMIA

Bibliotecas Municipais
 já têm de novo 
“Livros a Circular”

As quatro Bibliotecas Municipais do 
concelho da Moita reiniciaram, na 
última terça-feira, o empréstimo de 
livros, CD’s e DVD’s aos munícipes, 
podendo os leitores passarem no-
vamente a usufruir deste serviço, 
que já tinha estado disponível no 
ano passado, durante o primeiro 
confinamento, em resultado da 
pandemia Covid-19.

Neste âmbito, a população inte-
ressada em consultar os referidos 
documentos, deverá consultar o 
catálogo online que está dispo-
nível em http://biblioteca.cm-
-moita.pt, selecionar os mesmos 
e verificar a disponibilidade das 

Os leitores podem fazer a recolha dos livros em dia e hora marcados

Os munícipes a vacinar vão ser convocados pela ARS-LVT

DR

obras pretendidas.
Após este passo, segundo o 

município, o leitor deve enviar 
um email para catbmmoita@mail.
cm-moita.pt, ou contactar a Bi-
blioteca da Moita (210817040), 

a Biblioteca da Baixa da Banhei-
ra (210888900), a Biblioteca do 
Vale da Amoreira (212020021) 
ou a Biblioteca de Alhos Vedros 
(212021227), de terça a sexta-feira, 
entre as 10 e as 13h00.

Nessa altura, deverá ainda indicar 
o nome, número de leitor, título e 
autor dos documentos que preten-
dam consultar em casa, para além 
de um contacto telefónico, para 
agendamento do dia e hora em que 
poderá dirigir-se à porta do respec-
tivo equipamento, para proceder à 
sua recolha.

A autarquia moitense recorda 
que todas as obras estarão “devi-
damente higienizadas” e acondi-
cionadas para entrega, sendo que, 
caso a marcação tenha sido efec-
tuada por email, o leitor terá que 
indicar a biblioteca onde pretende 
levantar o seu pedido. L.G.

LUTA CONTRA PANDEMIA COVID-19

Pavilhão Municipal de 
Exposições acolhe Centro de 
Vacinação no concelho da Moita

O Pavilhão Municipal de Exposições, 
na freguesia da Moita, foi o local es-
colhido para acolher a partir desta 
semana, o Centro de Vacinação con-
tra a Covid-19, espaço que ao longo 
deste processo estará equipado com 
um total de cinco postos a funcionar 
em simultâneo.

Aquele centro, que conta com 
o apoio do município na cedência 
das instalações, na preparação 
do material – com excepção do 
material médico –, no que diz 
respeito a recursos humanos 
e logística, na organização do 
espaço e dos circuitos de pas-
sagem e permanência dos mu-
nícipes que serão convocados a 
participar nesta fase para vacinar 
a população que tenha mais de 
50 anos com comorbilidades as-
sociadas e cidadãos com idade 
superior a 80 anos.

A autarquia local recorda que “os 
munícipes a vacinar serão convoca-

dos antecipadamente pela Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo”, numa operação de-
senvolvida em parceria com o ACES 
Arco Ribeirinho.

FOTOS: DR

Todas as 
obras estarão 
“devidamente 
higienizadas” e 
acondicionadas 
para entrega 
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vêm os pesadelos, nem para o que 
servem, mas neste livro, os mais 
pequenos poderão perceber que a 
“culpa não é dos pais”. As crianças 
têm pesadelos, afinal, porque 
possuem “uma vida mental própria, 
onde medos ancestrais e medos 
adquiridos, desejos e frustrações se 

digladiam, resultando, por vezes, 
em curtas-metragens de terror”.
O evento, destinado a crianças 
com 3 anos e famílias, inclui uma 
segunda leitura, amanhã, pelas 
10h00, com o conto “A Sara tem 
um Grande Coração” de Peter 
Carnavas.

Leitura de obra da 
escritora Isabel 
Stilwell

A iniciativa “Histórias Que nos 
Ligam”, promovida pela Câmara 
da Moita, prossegue hoje online, 
a partir das 14h00, no Facebook 
das Bibliotecas Municipais, com a 
leitura da obra “O Mata-Pesadelos”, 
da autoria de Isabel Stilwell.
Ninguém sabe muito bem de onde 

BREVES

No âmbito do conjunto de 
medidas restritivas impostas 
na última renovação do Estado 
de Emergência, o município 
da Moita decidiu que os 
cemitérios vão continuar a 
manter-se encerrados até 
ao próximo dia 14, abrindo 
apenas uma excepção à 

realização de funerais naqueles 
equipamentos do concelho. De 
acordo com a câmara municipal, 
durante este período e em cada 
cerimónia fúnebre não poderão 
estar mais de dez pessoas, 
podendo este número ser 
superior no caso de se tratarem 
de familiares.

Apesar das medidas de 
emergência decretadas 
pelo Governo, no âmbito 
da pandemia da Covid-19, a 
autarquia da Moita assegura 
que, diariamente, continua 
a garantir “todos os serviços 
essenciais ao bem-estar da 
população”, com a presença 
no terreno de dezenas 

de trabalhadores que se 
encontram organizados em 
equipas rotativas, para realizar 
tarefas como a recolha de 
resíduos, a limpeza das ruas, a 
desinfecção de equipamentos 
colectivos, na manutenção dos 
espaços verdes do concelho 
e no abastecimento de água e 
reparação de avarias.

As redes sociais do município 
da Moita continuam a 
ser, desde o primeiro 
confinamento, em Março 
do ano passado, um veículo 
de transmissão cultural e de 
incentivo à actividade física da 
população. Na sequência das 
acções de animação do livro e 
da leitura, com o objectivo de 

manter a proximidade entre 
o público e a arte, a autarquia 
continua a desenvolver 
vários projectos desta forma, 
dirigidos a públicos de todas 
as idades, e dinamizados por 
rostos bem conhecidos pelos 
frequentadores das bibliotecas 
municipais, nomeadamente, 
através do Facebook.

PANDEMIA
Cemitérios encerrados até dia 14

LIMPEZA
Serviços essenciais assegurados

REDES SOCIAIS
Actividade física e cultural continua

DR

Luís Geirinhas

Obras premiadas 
participam entre Julho e 
Agosto numa exposição 
na FAVO

VALORIZAR TRABALHOS ARTÍSTICOS

Abertas candidaturas no próximo 
mês de Março para X Bienal
de Pintura de Pequeno Formato

Ao longo do próximo mês de Mar-
ço, estão abertas as inscrições pa-
ra X Bienal de Pintura de Pequeno 
Formato – Prémio Joaquim Afonso 
Madeira, numa iniciativa organizada 
pela Câmara da Moita em conjunto 
com a Junta de Freguesia de Alhos 
Vedros e a CACAV – Círculo de Ani-
mação Cultural de Alhos Vedros. O 
evento, recorde-se, pretende ser 
“um incentivo à criação artística, no 
domínio da pintura, através do apoio 
aos artistas”, na valorização do seu 
trabalho e no encontro deste com 
aquela comunidade.

De acordo com a autarquia moi-
tense, a bienal está aberta a todos 
os artistas residentes em Portugal, 
podendo cada concorrente apre-

O concurso é aberto a todos os artistas residentes em Portugal e cada um pode apresentar uma obra

DR

sentar apenas uma obra original, 
na modalidade de pintura, com te-
ma livre e que não tenha sido pro-
posta anteriormente a este evento 
cultural. Os trabalhos, por sua vez, 
devem ter uma dimensão máxima 
de 330mmx240mm e o máximo 
de 5 cm de moldura. As normas de 
participação na iniciativa referem 
também que o concurso decorrerá 
em duas fases. A primeira, que inclui 
a apreciação e selecção das obras em 
formato digital, e uma segunda, com 
a classificação definita em que serão 
apreciadas as obras físicas que forem 
escolhidas na fase inicial, sendo atri-
buídos os prémios regulamentados.

Os participantes, devem ainda 
formalizar até dia 31 desse mês a 
respectiva inscrição, através do 
preenchimento do formulário onli-
ne constante nas páginas web das 
entidades organizadoras. As peças 
tridimensionais a concurso deverão 
igualmente indicar as suas medidas 
e peso.

Exposição decorrerá na FAVO 
de Alhos Vedros

Refira-se que os trabalhos que pas-

sem à 2ª fase desta iniciativa, terão de 
ser acompanhados com impressão 
automática da submissão do formu-
lário, os quais devem ser enviados por 
correio ou entregues em mão, entre 
19 e 30 de Abril, nas instalações da 
Junta de Freguesia de Alhos Vedros, 
sendo que, qualquer obra enviada 
para outra morada ou fora do perío-
do estabelecido pela organização, 
encontrar-se-á automaticamente 
excluída do concurso.

O júri da iniciativa será constituído 
por cinco elementos, três dos quais 
designados pelas entidades organiza-
doras e dois elementos profissionais 
das Artes Plásticas ou com reconhe-
cido mérito artístico.

Os trabalhos selecionados e pre-
miados, acrescente-se, vão estar em 
exposição na Fábrica de Artes e Ofí-
cios (FAVO), na localidade alhosve-
drense, entre 3 de Julho e 1 de Agos-
to. O prémio atribuído pelo município 
tem o valor de mil euros e o Prémio 
Revelação, entregue pela Junta de 
Alhos Vedros, um valor de 350 euros. 
Em 2019, recorde-se, a nona edição 
teve como vencedor Pedro Espanhol 
com a obra “Backsider #3”.
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Moita

Luís Geirinhas

Associação pretende 
divulgar modalidade 
junto da população

PANDEMIA IMPEDIU REALIZAÇÃO DE TORNEIO

Pelota Basca já reúne perto 
de três dezenas de adeptos 
na vila da Moita

A Associação Portuguesa de Pelota 
Basca (APPB) tem vindo a assumir, 
cada vez mais, um papel de desta-
que na vila da Moita, com o desen-
volvimento desta prática de lazer e 
de competição. Actualmente e dado 
serem poucos os praticantes a nível 
nacional, a associação está empe-
nhada no processo de criação de um 
clube já que, só naquela vila, existem 
presentemente cerca de três dezenas 
de adeptos.

André Pagaime, actual presiden-
te, eleito em Janeiro do ano passado, 
explicou a O SETUBALENSE que “a 
modalidade, associada ao País Basco, 
onde este desporto supera o futebol 
em número de praticantes”, tem vin-
do a crescer e a implantar-se na vila, 
isto “apesar de praticarmos também 
a pelota portuguesa, dado que ambas 
são compatíveis, tendo, no entanto, 
características próprias”.

A pelota basca é uma especialida-
de do jogo da Pelota, que é um dos 
mais representativos a nível mundial, 
sendo um desporto que hoje em dia 
já é praticado em 50 países.

Tendo sido criada por emigrantes 
portugueses que residem no País 
Basco francês, a nível local, esta acti-
vidade, que deu origem àquela asso-
ciação, já serviu de mote “à promoção 
de dezenas de iniciativas” de âmbito 
local. A associação anseia agora por 
ter as suas próprias selecções, mas a 
principal aposta, sublinha o presiden-
te da APPB, é “no desenvolvimento 
e na divulgação da modalidade, para 
salvar este património que é também 
um jogo tradicional português”, realça.

O responsável lembra que no pe-
ríodo anterior ao início da pandemia, 
em Março do ano passado, chegou a 
estar agendada a realização do Tor-
neio Internacional Vila da Moita em 
Pelota Basca, integrado na 15ena da 
Juventude, promovida por aquele 
município. “Tínhamos sete países 
já confirmados, o que causou gran-
des transtornos à organização, pois A modalidade é jogada por adeptos com várias idades
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existiam bilhetes que já haviam sido 
pagos e até programadas estadias, 
mas acabou por ser tudo cancelado”, 
lamentou.

O jogo, ainda desconhecido para 
muitos, já levou perto de três cente-
nas de atletas ao concelho, no entan-
to, apesar de ainda “não termos pare-
de para praticar a modalidade, temos 
cerca de 30 jogadores e, em conjunto 
com a câmara e outras associações, 
pretendemos criar futuramente uma 
instalação própria para este efeito”, 
revelou.

“Jogo simples e lúdico” 
destinado a várias idades
A Associação Portuguesa de Pelota 
Basca foi criada no ano de 2013, com 
vista a desenvolver este desporto a 
nível nacional, sobretudo, para o pro-

mover nas comunidades portuguesas 
emigrantes e representar Portugal 
neste tipo de eventos a nível inter-
nacional.

Com várias modalidades de jogo, 
a pelota basca teve origem no sul-
-oeste de França e no norte de Es-
panha. O princípio geral consiste em 
jogar uma pelota (bola) contra uma 
parede e que o salto seja dentre da 
área de jogo. Para jogar existem três 
famílias de instrumentos: a Mão Nua, 
as Raquetes (paletas ou raquetes de 
ténis) e as Cestas.

Trata-se de um jogo muito simples 
e lúdico, que pode ser praticado por 
pessoas dos 7 aos 99 anos, num am-
biente de lazer ou de competição, e 
cuja prática regular “melhora a qua-
lidade de vida e de saúde”, defende 
a associação.

A manhã do último sábado ficou mar-
cada pela realização da conferência 
online “Práticas Saudáveis – Diálogos 
sobre Mutilação Genital Feminina 
(MGF)”, numa iniciativa realizada 
na data em que se assinalou o Dia 
Internacional de Tolerância Zero a 
este tipo de prática, que contou com 
a participação da enfermeira Diana 
Chaves, da Unidade de Saúde Pública 
do ACES Arco Ribeirinho, que coor-
dena a implementação do projecto 
baptizado com o mesmo nome.

Recorde-se que o município da 
Moita é um dos parceiros deste pla-
no, que tem por objectivo “contribuir 
para o estabelecimento de medidas 
preventivas” e de “protecção das so-
breviventes de MGF”, que conduzam 
à erradicação desta acção, através da 
implementação de uma rede de par-
cerias que atue na área geográfica do 
ACES Arco Ribeirinho, envolvendo 
os serviços de saúde e de educação, 
bem como a área do serviço social, os 
serviços da autarquia local e as ONG’s.

O projecto, sublinhe-se, pretende 
“territorializar as respostas de pre-
venção e actuação em situações de 
risco, através de redes locais integra-
das, tendo os Agrupamentos de Cen-
tros de Saúde como pontos focais”. 
A Câmara da Moita colabora, neste 
âmbito, no desenvolvimento de ac-

TOLERÂNCIA ZERO

Conferência online 
debate práticas 
saudáveis e diálogos 
sobre Mutilação 
Genital Feminina

ções dinamizadas por este projecto, 
nomeadamente, na capacitação dos 
profissionais da área da Acção Social 
do concelho, para “a prevenção e 
combate à MGF”, e à capacitação de 
profissionais da área da Educação, a 
nível local, com conhecimentos pa-
ra prevenir, identificar e referenciar 
raparigas e mulheres que tenham 
sobrevivido a este tipo de mutilação.

Refira-se que o Alto Comissariado 
para as Migrações, a Comissão para a 
Cidadania e a Igualdade de Género e a 
Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo são as entidades 
coordenadoras e signatárias do pro-
tocolo de cooperação existente para 
uma atuação integrada no combate à 
MGF, que deu origem a este projecto.

Dia Internacional de Tolerância Zero a esta mutilação foi no sábado

DR

Moita é um 
dos parceiros 
do plano pela 
erradicação 
da MGF na 
área do ACES 
Arrábida



AlmadaO Dia do 112, Número Europeu de 
Emergência, é assinalado hoje, 11 
de Fevereiro. Para celebrar a data, 
a European Emergency Number 
Association propõe a criação de 
uma corrente de agradecimento e 
de homenagem a todos aqueles que 
diariamente zelam pela protecção e 

Dia do 112 comemora-
-se hoje e pode ser 
assinalado com uma 
histórica heróica

socorro da população. A propostas está 
a ser divulgada também pela Câmara 
de Almada onde pede aos cidadãos 
que enviem uma pequena história de 
um acto heróico acompanhada por 
foto, para ser traduzida e publicada nas 
plataformas de comunicação da EENA, 
pelo link 112day@vost.pt.
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ATÉ 31 DE MARÇO

Orçamento 
Participativo 
aberto a 
propostas 
e ideias da 
população

O primeiro Orçamento Participativo 
do Município de Almada (OPMA) 
2021 está a decorrer até 31 de Março, 
podendo assim os almadenses apre-
sentarem as suas ideias e propostas, 
no âmbito deste projecto.

Segundo indica a autarquia, podem 
participar os cidadãos com idade 
igual ou superior a 18 anos, que sejam 
recenseados no concelho de Almada. 
Para tal, podem obter informações 
sobre o OPMA através do site www.
op.cm-almada.pt

O OPMA 2021 abrange a totalida-
de do território do concelho e com-
preende todas as áreas de competên-
cia da Câmara Municipal de Almada, 
nomeadamente a solidariedade, in-
clusão e habitação, educação, artes, 
cultura e criatividade, transportes, 
mobilidade e acessibilidades, econo-
mia, inovação e turismo.

Do mesmo modo, estão abertos à 
participação temas como o ambien-
te, espaço público e espaços verdes, 
energia, clima e sustentabilidade, e 
ainda desporto, juventude, gover-
nança, serviços públicos e cidadania.

Para o Orçamento Participativo 
deste ano a Câmara de Almada dis-
ponibilizou uma verba global de 250 
mil euros, partilhada pelas freguesias 
do concelho, cabendo a cada uma 50 
mil euros.

Atendendo ao actual ordena-
mento do território, este montante 
contempla a União das Freguesias de 
Almada, Cova da Piedade, Pragal e 
Cacilhas, a União das Freguesias de 
Charneca de Caparica e Sobreda, a 
União das Freguesias de Caparica e 
Trafaria, União das Freguesias de La-
ranjeiro e Feijó e Freguesia da Costa 
de Caparica.

Numa fase posterior, em Junho de 
2021, “serão também os almadenses 
a escolher, através do seu voto, quais 
os projectos a serem executados pela 
Câmara Municipal de Almada”, refere 
o mesmo comunicado.

Humberto Lameiras

Com esta verba a 
autarquia sente-se 
mais confortável para 
projectos em curso e com 
folga para candidaturas 
aos fundos estruturais 

PLANEAMENTO

Executivo aprova empréstimo de 10 milhões 
para garantir obras já programadas

A Câmara de Almada vai contrai um 
empréstimo de 10 milhões de euros 
para fazer face a um conjunto de 
obras já programadas e ainda con-
seguir responder “ao esforço que o 
município tem de fazer para poder 
concorrer ao Plano de Recuperação 
e Resiliência”, referiu a presidente da 
autarquia na última reunião de câma-
ra, 1 de Fevereiro, onde foi aprovada 
esta proposta. 

Na apresentação do documento, 
Inês de Medeiras frisou que a câmara 
“está bem do ponto de vista financei-
ro”, o que lhe permite encarar 2021 
“com algum descanso”. Quanto ao 
pedido de empréstimo, a curto de 
prazo – 5 anos -, assegura que a câ-
mara “consegue garantir o montante 
[incluindo juros], sem ficar aprisiona-
da contabilisticamente”.

Com o Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR) definido para 2021 

Inês de Medeiros diz que a câmara está bem do ponto de vista financeiro 

ALEX GASPAR

município tem de entrar com o resto 
do montante”.

O PRR foi desenhado pela União 
Europeia para ajudar os países mem-
bros, incluído Portugal, a ultrapassa-
rem a crise fi nanceira e social gerada 
com a pan demia.

Num primeiro levantamento, “mui-
to conservador”, como avalia Inês 

de Medeiros, a autarquia ao nível da 
habitação social contempla para exe-
cução até 2026 um montante de “80 
a 100 milhões de euros” e, “provavel-
mente, iremos candidatar mais, o que 
obriga a um grande esforço”, adianta 
a presidente. Isto porque, para além 
da construção de habitação social, 
“há muito mais para fazer”, aprovei-
tando os fundos estruturais.

Com as candidaturas ao PRR a te-
rem e ser ainda discutidas na Área 
Metropolitana de Lisboa, os 10 
milhões de euros, aprovado pelo 
executivo com os votos contra da 
CDU e BE, e a favor dos vereadores 
do PS e PSD que partilham a gestão 
da autarquia, têm como destino 
garantir obras extra os fundos eu-
ropeus. “São obras que queremos 
garantir que são feitas”, afirma Inês 
de Medeiros.  

Assim, como projectos já para ar-
rancar, estão a requalificação dos Pa-
ços do Concelho, as novas instalações 
do Serviço Municipal de Protecção 
Civil, o Jardim de Infância da Rama-
lha, requalificação da Escola Carlos 
Gargaté, ampliação da Escola Bási-
ca do Alfeite, o troço final do IC20, 
requalificação do eixo central de Al-
mada e requalificação da Avenida do 
Mar na Charneca de Caparica. “São 
obras com calendarização até 2023 
que gostaríamos de adiantar o mais 
possível”, diz a autarca.

A vacinação contra a covid-19 dos 
utentes prioritários do Agrupamento 
dos Centros de Saúde (ACES) Alma-
da – Seixal tem início amanhã, 12 de 
Fevereiro, e o mesmo vai acontecer 
com bombeiros, em dois dos polos 
de vacinação já preparados pelas câ-
maras de Almada e Seixal. Um fica no 
Complexo Municipal dos Desportos 
Cidade de Almada, no Feijó, conce-
lho de Almada, e outro no Pavilhão 
Multiusos Quinta da Marialva, em 
Corroios, concelho do Seixal. 

ALMADA E SEIXAL

Vacinação de utentes prioritários e bombeiros começa amanhã

Segundo informação do ACES 
Almada - Seixal prestada a O SE-
TUBALENSE, “serão vacinados 50 
utentes em cada polo”, e quanto aos 
bombeiros a vacina vai chegar a “68 
bombeiros no polo de Almada e 43 
no polo do Seixal”.

Os contactos com as pessoas co-
meçaram a ser feitos ontem.

Para além do polo no pavilhão do 
Feijó, a Câmara de Almada em co-
laboração com o Serviço Nacional 
de Saúde e o ACES Almada-Seixal 

(ACES), já concluiu também a ins-
talação do Centro de Vacinação Co-
vid19 no Pavilhão Municipal da Char-
neca de Caparica. 

Refere a autarquia que “para além 
da cedência dos espaços e da instala-
ção de um total de 20 postos de vaci-
nação, a Câmara Municipal de Almada 
disponibilizou ainda diverso material 
e estruturas de apoio ao trabalho dos 
profissionais de saúde”.

A fase de vacinação que começou 
agora, em Fevereiro, é dirigida a pes-

soas com 80 ou mais anos e a pessoas 
com mais de 50 anos, com patologias 
associadas, casos de insuficiência car-
díaca, doença coronária, insuficiência 
renal e doença respiratória crónica 
sob suporte ventilatório ou oxigeno-
terapia de longa duração.

A vacinação está sujeita a marca-
ção, após contacto pelo Serviço Na-
cional de Saúde, pelo que os utentes 
não devem dirigir-se aos centros de 
vacinação sem marcação prévia.
H.L.

– 2026, o município está obrigado 
a uma corrida contra o tempo para 
planear obras, as quais deverão ser 
financiadas a 100% por este plano, 
mas como dizia a autarca na reunião 
de câmara, não existem ainda certeza 
sobre o processo. “O nosso receio é 
que nos digam que os 100% são só 
para as despesas elegíveis e que o 
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Cada vez fica mais difícil fugir 
ao tema, a crise sanitária que 
atravessamos está a marcar 
o nosso quotidiano de tal 

forma que ocupou um lugar central 
nas nossas conversas, nos noticiários 
e no modo como vivemos as nossas 
vidas, as nossas relações familiares e 
profissionais.

Esta não foi a primeira doença 
global que a humanidade enfren-
tou, e seguramente não será a 
última. A mobilidade que temos 
actualmente, permitiu que este 
vírus se propagasse globalmente 
de um modo quase imediato, po-
rém o desenvolvimento científico 
e tecnológico que a humanidade 
atingiu permitiu também encon-
trar uma vacina em tempo record 
e seguramente foi possível tam-
bém obter uma elevada taxa de 
sobrevivência.

Após o primeiro abalo, e perante 
o desconhecimento sobre este novo 
vírus a humanidade uniu-se numa lu-
ta contra o tempo para compreender 
como actuava, que consequências 
tinha no ser humano e como po-
deria ser travado. No entanto esta 
crise revelou algumas fragilidades 
que durante os últimos anos fomos 
fomentando.

A Europa desenvolvida e en-
velhecida cedo se apercebeu das 
dificuldades causadas pela deslo-
calização de grande parte da pro-
dução industrial, em especial para 
países asiáticos, com mão de obra 
mais barata e mais competitiva. 
Esta deslocalização permitiu sem 
dúvida uma redução nos custos de 
produção, porém neste clima de 
urgência, a Europa viu-se privada 
ou com dificuldade no acesso a pro-
dutos essenciais para a protecção 
dos seus cidadãos.

Numa primeira fase, fomos total-
mente dependentes do exterior para 
o fornecimento de máscaras de pro-
tecção, de ventiladores e de tantos 
outros artigos que durante anos a Eu-

O pós-pandemia

OPINIÃO

Rui Carvalheira

WeMob Mobilidade de Almada 
E.M.S.A.

de desinvestimento.
O futuro traz novos e exigen-

tes desafios quando pensamos 
como vamos relançar a econo-
mia europeia. Para garantir que o 
crescimento económico volte aos 
níveis pré-pandemia, e salvaguar-
dar que num futuro que se espe-
ra longínquo voltemos a passar 
por dificuldades na obtenção de 
produtos que sejam essenciais, é 
imperativo que a União Europeia 
volte a apostar na indústria.

Somente com uma aposta nos sec-
tores produtivos será possível voltar 
a relançar a economia de um modo 
sustentável. Isto será fundamental 
também para a redução da taxa de 
desemprego e relançar também as 
economias familiares.

Economias que dependam quase 
exclusivamente do turismo e servi-
ços ficam mais frágeis e expostas em 
tempos de crise.

Não defendo que se negligencie 
sectores como o turismo, isso em 
Portugal seria mesmo muito pouco 
inteligente, não podemos é continuar 
a pôr as fichas todas no mesmo nú-
mero. Diversificar os investimentos 
será imprescindível para a tão ne-
cessária recuperação. O distrito de 
Setúbal pela sua história e excelência 
em sectores como a indústria e agri-
cultura pode desempenhar um papel 
crucial no processo de recuperação 
económica.

Somente com 
uma aposta 

nos sec tores 
produtivos 

será possível 
voltar a relançar 

a economia 
de um modo 
sustentável. 

Isto será 
fundamental 

também para a 
redução da taxa 
de desemprego 

e relançar 
também as 
economias 
familiares 

Almada

Humberto Lameiras

O objectivo é aproximar 
quem habita as duas 
cidades e também 
de a relacionar através 
da paisagem Natural 
e construída  

O concelho de Almada foi incluído 
no Open House Lisboa, que este ano 
vai para a sua 10.ª edição, um evento 
anual reconhecido por mostrar o ter-
ritório da capital como nenhum outro.    

O objectivo do alargamento a este  
lado da margem do Tejo é “aproxi-
mar quem habita as duas cidades”, e 
também, “de as relacionar através da 
sua paisagem natural e construída”, 
explica a autarquia almadense em 
comunicado.

Com co-produção da Trienal de Lis-
boa e da EGEAC, o Open House Lis-
boa conta com a parceria estratégica 
da Câmara de Lisboa e, este ano, com 
um protocolo de colaboração com a 
Câmara de Almada.

Este acto formal entre a Trienal de 
Arquitectura de Lisboa e a autarquia 
almadense “surge de uma vontade 
comum de estreitar as duas margens, 
unindo os territórios através do seu 
ex-libris comum que é o rio Tejo”.

Assim, no fim-de-semana de 25 
e 26 de Setembro de 2021, o novo 
roteiro tem como fio condutor um 
olhar sobre as duas cidades, enquan-
to paisagens modeladas a partir de 
um elemento natural, a Água. 

A ideia é do colectivo de arquitectu-
ra paisagista Baldios, o primeiro grupo 
de profissionais convidado para co-
missariar um Open House cujo princi-
pal objecto de trabalho é a paisagem.

A 25 E 26 DE SETEMBRO

Open House Lisboa 
foi alargado ao 
concelho do Cristo Rei 

Sob o tema “Os Caminhos da Água”, 
o roteiro destaca o papel do rio Tejo 
e todo o seu subjacente potencial de 
prolongamento das duas cidades, con-
vidando à descoberta de diferentes 
tipologias de edifícios que acompa-
nham as linhas de água que definem 
a topografia destes dois territórios.

“É com grande entusiasmo que re-
cebemos, em Almada, a 10.ª edição 
do Open House, que dará a conhecer 
o extenso património arquitectónico 
e a beleza deste território cuja pai-
sagem é marcada pela presença do 
Mar, do Tejo e da relação com Lisboa”, 
comenta a presidente da Câmara de 
Almada, Inês de Medeiros.

“Abraçamos esta parceria com a 
Trienal de Arquitectura de Lisboa na 
certeza de que o Open House 2021 
constituirá um desafio e uma oportu-
nidade de compreender e projectar a 
margem sul do rio Tejo, que une três 
grandes concelhos e é essencial ao 
desenvolvimento da área metropoli-
tana de Lisboa”, acrescenta a autarca.

Segundo Fernando Medina, pre-
sidente da Câmara Municipal de Lis-
boa, “numa altura em que o espaço 
público e o espaço comum da cidade 
assumem um protagonismo ímpar, 
impõe-se continuar a aproximar os 
cidadãos à arquitectura e ao patri-
mónio”.  E acrescenta: acredito que 
a Trienal continuará, como sempre, 
a mostrar-nos o melhor desta mani-
festação artística, tão cosmopolita, 
universal e criativa”.

Por sua vez José Mateus, presi-
dente da Trienal de Arquitectura de 
Lisboa, esta nova proposta de roteiro 
chega de forma natural, afirmando 
que “viver em Lisboa envolve um 
olhar permanente sobre o Tejo e 
Almada, que assim fazem parte da 
cidade, completando-se como um 
corpo com vários membros”.

 O novo roteiro tem como fio condutor um olhar sobre as duas cidades 

PAULO FARINHA ALVES

ropa foi deslocalizando com o único 
objectivo da maximização de lucros.
Lentamente fomos tentando inverter 
esta tendência, sem conseguir equili-
brar a balança, depois de tantos anos 
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Necrologia

Bloco Clinico

    
VASCO DOMINGOS FERREIRA

Funcionário dos Pilotos da Barra em 
Setúbal, faz hoje, dia 11 de Fevereiro que 
se assinala o 38º ano do seu falecimento.

Lembrança dos seus  familiares, 
Paz à sua Alma.

PUBLICIDADE
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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!
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Região

Comandante dos 
voluntários do 
Barreiro e os outros 
12 elementos alegam 
falta de diálogo da 
direcção da Liga

ÓRGÃO CONSULTIVO É CONSTITUÍDO POR 20 ELEMENTOS 

Representante do Distrito de Setúbal 
entre os 13 membros que se demitiram do 
conselho nacional da Liga dos Bombeiros

José Figueiredo, comandante dos 
Bombeiros Voluntários do Corpo de 
Salvação Pública do Barreiro, foi um 
dos 13 membros que se demitiram do 
conselho nacional operacional da Liga 
dos Bombeiros Portugueses (LBP), 
composto por 20. A informação foi 
avançada ontem à Lusa por fonte da-
quele órgão consultivo da LBP.

O responsável – que figurava na-
quele conselho nacional enquanto 
representante indicado pela Fede-
ração dos Bombeiros do Distrito de 
Setúbal – bateu com a porta por ale-
gada “falta de diálogo” da direcção da 
LBP em assuntos operacionais, como 
a vacinação contra a covid-19. O mes-
mo motivo que levou à demissão dos 
outros 12 membros do referido órgão 
consultivo,  constituído por um repre-
sentante de cada federação distrital 
dos bombeiros.

José Figueiredo comanda os Bombeiros Voluntários do Barreiro

DR

demissões, uma vez que esta estru-
tura é de aconselhamento e os seus 
órgãos são eleitos pelas federações.

Já o presidente da Federação dos 

Bombeiros do Distrito de Lisboa, 
António Carvalho, disse à Lusa que 
os conselheiros daquele órgão con-
sultivo pediram reuniões à direcção 
da LBP para tratar de “assuntos ope-
racionais”, designadamente vacina-
ção dos bombeiros contra a covid-19, 
equipamento de protecção individual 
e a próxima época de incêndios flo-
restais, sem que tivessem obtido 
qualquer resposta.

Segundo o mesmo responsável, 
os 13 membros do conselho nacio-
nal operacional da LBP que pediram 
a demissão foram os representantes 
das federações de Setúbal, Beja, Bra-
gança, Castelo Branco, Coimbra, Lei-
ria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Vila 
Real, Viseu, Viana do Castelo e Região 
Autónoma da Madeira. A última vez 
que o conselho nacional operacional 
esteve reunido com a LBP foi em 13 
de Novembro.

Marta Soares lamentou as demis-
sões, mas garantiu que apenas che-
gou à direcção um pedido de reunião 
para “discutir questões de estratégia 
operacional dos bombeiros portu-
gueses” e que os conselheiros "nem 
deram tempo para uma resposta”.

Cerca de 15 mil bombeiros vão co-
meçar esta semana a ser vacinados 
contra a covid-19. CMP // JMR / Lusa

Arrancou ontem em Grândola o pro-
cesso de vacinação contra a covid-19, 
com 600 das 2 200 pessoas priori-
tárias, que foram sinalizadas pelo 
centro de saúde local, a começarem 
a ser inoculadas. Estes munícipes 
estão inseridos no grupo a vacinar 
nesta fase: pessoas com mais de 80 
anos ou maiores de 50 anos mas que 
padecem de patologias.

O processo de vacinação decorre 
até esta sexta-feira nos pavilhões da 
Feira, que têm, desde Abril do ano 
passado, altura em que a pandemia 
agravou, uma estrutura de apoio, 

GRÂNDOLA 
Idosos e doentes maiores de 50 anos começaram ontem a ser vacinados 

agora adaptada com seis gabinetes 
de vacinação e sala de espera e re-
cobro.

A referida estrutura montada pelo 
município e que agora foi aproveitada 

para vacinação reveste-se de capital 
importância já que é uma das duas 
de retaguarda existentes no Distrito 
de Setúbal. 

Durante a vacinação estão presen-

tes no espaço oito enfermeiros e um 
médico, bem como pessoal auxiliar 
e administrativo. “O processo conta 
também com a colaboração, apoio 
e acompanhamento, no local, do 
Serviço Municipal de Protecção Ci-
vil que coordena uma equipa de 10 
funcionários municipais para apoio 
nos circuitos dos utentes", sublinha 
a autarquia, em nota de Imprensa.

O município irá assegurar a ali-
mentação de todos os profissionais, 
bem como a limpeza e segurança do 
espaço agora destinado ao processo 
de vacinação. R.S.

ELEIÇÕES 

Tiago Santos 
anuncia 
recandidatura 
à JSD distrital

Tiago Sousa Santos vai recandidatar-
-se à presidência da Juventude Social-
-democrata (JSD) distrital de Setúbal 
no congresso que vai decorrer a 6 e 7 
do próximo mês.

O actual presidente da estrutura 
regional da jota laranja anunciou, na 
última terça-feira, a decisão de voltar 
a ir a votos com o mesmo mote de há 
dois anos: “Setúbal Avança".

Em comunicado, o líder da jota jus-
tifica a recandidatura. Considera que, 
no actual mandato, “muito foi feito, 
mas muito ficou por fazer” e pretende 
“dar continuidade ao projecto iniciado 
há dois anos”.

Tiago Sousa Santos promete “con-
tinuar o rumo delineado e apresentar 
mais e melhores soluções para a me-
lhoria da condição de vida dos jovens 
da região, em áreas como o emprego, 
a mobilidade, a educação, o ambiente 
e a habitação”. Na agenda que defen-
de para mais um mandato, engloba 
ainda a aposta na continuidade da for-
mação dos jovens “para a participação 
cívica e política activa”.

Em jeito de balanço aos dois últimos 
anos de liderança da comissão política 
distrital, realça, entre outras iniciativas, 
o trabalho realizado pelo Gabinete de 
Estudos. “Estudámos, discutimos e 
apresentámos propostas concretas 
para a melhoria do acesso à habitação 
jovem. Ouvimos os jovens do distrito 
para podermos desenhar propostas 
com vista à promoção do emprego 
e o combate ao desemprego jovem. 
Liderámos a discussão relativa à dificul-
dade da Península de Setúbal no acesso 
aos fundos comunitários e a injustiça 
acentuada por não termos uma NUTS 
específica, conseguindo que o tema 
fosse hoje discutido ao mais alto nível 
no País e na Europa”, aponta. As elei-
ções decorrem no segundo dia do con-
gresso, na sede da distrital, em Setúbal.

No entanto, o presidente da LBP, 
Jaime Marta Soares, recusou esta fal-
ta de diálogo e sustentou que a Liga 
não fica mais fragilizada com estas 

DR

DR
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não autorizado, os participantes 
não faziam o uso da máscara, nem 
garantiam o distanciamento social”, 
revelou a GNR, em comunicado. As 
pessoas com idades entre os 17 e os 
45 anos foram “encaminhadas para os 
seus respectivos domicílios” e a GNR 
levantou autos de contra-ordenação. 

GNR acaba 
com festa ilegal 
em Sesimbra 
e identifica 
30 pessoas 

A GNR identificou cerca de 30 
pessoas quando participavam, na 
madrugada da última terça-feira, sem 
máscara ou distanciamento social, 
numa festa ilegal em Fetais, concelho 
de Sesimbra.
No local, os militares verificaram 
que, “além de se tratar de um evento 

Muitos trabalhadores e 
respetivas famílias vi-
vem dias extremamente 
difíceis. Há quem tente 

conciliar o que é inconciliável. Voltou 
o confinamento, as escolas e creches 
encerraram e muitos trabalhadores 
têm de cuidar dos filhos. E o Governo 
em vez de resolver os problemas que 
já sabíamos que iriam surgir, optou 
por manter respostas insuficientes 
face às necessidades das famílias.

Não é justo que o apoio dado ao 
trabalhador que tem de ficar em ca-
sa a cuidar dos filhos corresponda 
somente a 2/3 do salário. O encerra-
mento das escolas e das creches não 
é uma opção dos trabalhadores, mais 
uma razão para que não sejam os pre-
judicados. O salário diminui 1/3, mas 
as despesas das famílias não só não 
diminuíram como aumentaram, em 
particular as despesas com energia 
sobretudo neste período de Inverno.

Não é justo que o trabalhador 
em teletrabalho ou o seu cônjuge, 

Direitos das 
crianças e pais 

têm de ser 
garantidos

OPINIÃO

Paula Santos

Deputada do PCP

não possa solicitar o apoio extraor-
dinário à família, nem ter acesso à 
escola de acolhimento. No mês de 
março e abril do ano passado ficou 
evidente que trabalhar e cuidar dos 
filhos, acompanhá-los nas aulas à 
distância, dar-lhes a atenção que 
têm direito não é possível, estando 
ao mesmo tempo a trabalhar. Ou se 
trabalha, ou se cuida dos filhos. As 
duas coisas são incompatíveis. 

Perante esta experiência poder-
-se-ia ter evitado que estas situações 
voltassem a ocorrer. Dever-se-ia ter 
aprendido com o passado, mas o Go-
verno optou por manter as medidas 
de março/abril, que já sabíamos se-
rem erradas e que não dão resposta 
às famílias.

Já há relatos de pais que estão 
exaustos e que sentem que não es-
tão a acompanhar adequadamente 
os seus filhos. O tempo é esgotado no 
trabalho, na preparação das refeições 
e de outras tarefas domésticas, dei-
xando pouco tempo livre para brincar 

permitem resolver os problemas 
identificados, como são exemplo a 
garantia do pagamento a 100% do 
salário aos trabalhadores que tenham 
de ficar em casa para cuidar dos fi-
lhos; a possibilidade de quem está 
em teletrabalho possa ter acesso ao 
apoio extraordinário à família e a eli-
minação da norma que impede que 
um dos pais tenha acesso ao apoio 
se o outro estiver em teletrabalho; o 
alargamento do apoio extraordinário 
à família para filhos até 16 anos, ou 
que os filhos dos trabalhadores que 
são considerados essenciais e conti-
nuam a trabalhar presencialmente 
possam ter acesso às escolas de aco-
lhimento quando o outro pai está em 
teletrabalho.

Mesmo nestes tempos difíceis e 
complexos os direitos das crianças e 
dos pais têm de ser respeitados.

com as crianças. Tudo isto poderá ter 
repercussões no futuro - crianças em 
casa tanto tempo, sem socialização 
com outras crianças a não ser pelos 
meios eletrónicos, o que obviamen-
te não é a mesma coisa, com pouco 
tempo de brincadeira na rua, sem 
poderem ir a um parque brincar com 
outras crianças. 

A CITE alerta para estas questões 
num parecer recente, e passa-se a 
citar: “é entendimento da CITE que 
a possibilidade de qualquer traba-
lhador executar as suas funções 
em regime de teletrabalho nunca 
pode colidir com a imprescindível 
assistência e cuidados que os seus 
filhos carecem, sob pena de colocar 
a integridade física e psicológica das 
crianças em perigo, o que constitui 
crime, facto que o empregador deve 
estar ciente."

No próximo dia 18 de fevereiro, o 
PCP levará estas preocupações ao 
Plenário da Assembleia da Repú-
blica, com soluções concretas que 

PUBLICIDADE
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Desporto

Jogadores recusaram propostas 
em que iam ganhar o dobro ou o triplo

A boa campanha do Vitória Futebol 
Clube, actual líder destacado da série 
H do Campeonato de Portugal, não 
tem passado despercebida a quem 
segue o fenómeno desportivo. Com 
vários jogadores em destaque na 
equipa setubalense, alguns foram 
no passado mês de Janeiro aliciados 
por outros emblemas com propos-
tas mais vantajosas em relação aos 
contratos que têm rubricados com 
os vitorianos.

A revelação foi feita esta semana 
pelo treinador Alexandre Santana 
em entrevista à página de Face-
book ‘Campeonato Portugal - Cam-
peonato das Oportunidades’. “Os 
jogadores que temos são pessoas 
ímpares. Alguns deles, no período de 
transferências, receberam propostas 
com o dobro e triplo dos valores que 
têm nos seus contratos no Vitória 
e recusaram por não abdicarem do 
propósito que os levou a iniciar esta 
caminhada”. 

O timoneiro dos sadinos refere que 
a decisão dos atletas em permanecer 
extravasa as questões monetárias. 
“Temos de comer, mas há aqui mui-
to mais do que a questão financeira. 
“Falamos de questões emocionais 
de pessoas fantásticas que amam 
o clube. Tem sido isso que nos tem 
segurado”, considera, dando o exem-
plo de dois atletas setubalenses que 
são referências para os mais jovens 
e que têm uma forte ligação afectiva 
ao Vitória.

“Temos um Zequinha que é o me-
lhor marcador da formação do Vitória 
com quase 400 golos nesses esca-
lões e uma história fantástica. Temos 
um capitão de equipa, o Semedo, 
que jogava na formação do Sporting 

Ricardo Lopes Pereira

“Recusaram por não 
abdicarem do propósito 
que os levou a iniciar 
esta caminhada”, disse 
o técnico

REVELAÇÃO FEITA PELO TREINADOR DO VITÓRIA FC, ALEXANDRE SANTANA

DR

e, quando vinha defrontar o Vitória, 
olhava para o Zequinha, que jogava 
no clube que ambos representam 
hoje, como um ídolo porque jogava 
no Vitória e ele não conseguia”, disse, 
lembrando que a “equipa tem joga-
dores muito jovens e quatro muito 
maduros [Mano, Nuno Pinto, Semedo 
e Zequinha]. Há um equilíbrio”.

Mesmo sem adeptos nas banca-
das devido à pandemia de covid-19, 
Alexandre Santana vinca o apoio 
que todos em campo sentem quan-
do jogam. “São 1000, 1500, 2000 
pessoas a ver os jogos e esse carinho 
entra na equipa. Temos adeptos fan-
tásticos que nos fazem chegar o calor 
ao campo. As claques e as pessoas 
envolvidas deram-nos um suporte 
brutal, uma coisa assustadora”, re-
fere. 

“Não entramos em clima   
de euforia”
Com 12 triunfos e dois empates em 
14 partidas no Campeonato, o treina-
dor deixa um alerta. “Não queremos 

defraudar ninguém, mas alerto que 
não vamos ganhar sempre. Não há 
clube nenhum no mundo que o faça, 
mas há clubes que o fazem mais do 
que outros. Quando estamos num 
clube de coração a possibilidade de 
defraudar é menor e a de sucesso é 
maior. Sabemos que vamos ter mo-
mentos menos bons e as pessoas 
têm de estar preparadas para isso. 
Não entramos em clima de euforia”. 

Na entrevista à página de Fa-
cebook ‘Campeonato Portugal - 
Campeonato das Oportunidades’, 
Alexandre Santana fez questão de 
deixar uma palavra aos seus ad-
juntos. “Tenho uma equipa técnica 
fantástica e tenho de agradecer-
-lhes de uma ponta à outra. Tenho 
de ser esperto para poder usufruir 
de tudo aquilo que eles sabem para 
me poder complementar. Cada um 
tem virtudes fantásticas e tenho de 
conseguir ‘sacar’ deles tudo aquilo 
que têm de bom para a equipa e o 
clube. Têm sido inexcedíveis. Todos 
juntos ajudamo-nos a levantar nos 

momentos menos positivos para 
levar a coisa para a frente”.

Apesar do primeiro lugar na tabela, 
o treinador do Vitória desmistifica a 
ideia de que se trata de uma competi-
ção fácil. “Temos feito uma caminha-
da sem derrotas, algo tranquila do 
ponto de vista do que trabalhamos. 
No entanto, não tem sido fácil. A ideia 
de que há jogos fáceis nesta divisão 
é errada. A nossa responsabilidade 
tem sido direcionar a equipa para o 
treino e para o jogo. Não tem sido fácil 
porque há muito barulho à volta”.

“Hoje sinto-me um   
verdadeiro vitoriano”
O mérito é, sobretudo, dos atletas, 
vinca. “Os jogadores têm sido fan-
tásticos. A resposta que têm dado a 
cada treino e jogo tem ido muito para 
além do que seria expectável. Não só 
pela qualidade que têm, mas também 
pela capacidade de se abstraírem do 
que é menos positivo”. Os dirigentes 
também são elogiados. “Todos em 
conjunto têm feito um grande traba-

lho. Não eu, mas a equipa técnica, os 
jogadores, os directores e as pessoas 
que estão envolvidas no processo 
desde o primeiro dia”. 

E acrescenta: “Tiro-lhes o chapéu! 
O Vitória vive um momento compli-
cado, mas sentimos que as pessoas 
que estão por dentro tudo têm fei-
to, a cada dia que passa, para que as 
coisas estejam melhor e o caminho 
se consiga trilhar para, todos juntos, 
colocarmos o Vitória no lugar que me-
rece”, disse o treinador que continua 
a preparar a equipa para o duelo de 
domingo, no estádio do Bonfim, pelas 
15 horas, diante do Olhanense.

Aos 42 anos, Alexandre Santana 
confessa-se feliz pela experiência 
que está a viver no clube. “Apesar 
de não ter começado aqui a minha 
experiência de treinador, o Vitória 
foi onde mais cresci e mais vivi. Não 
nasci vitoriano nem em Setúbal, mas 
aprendi a gostar do Vitória. Hoje 
sinto-me um verdadeiro vitoriano. É 
uma dificuldade tremenda separar o 
lado emocional do profissional”.

Treinador Alexandre Santana (ao centro) revela que vários jogadores viraram as costas a propostas aliciantes
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Lusitano, naquele que foi o primeiro 
encontro de um ciclo de cinco 
consecutivos a jogar em casa do 
adversário. Em confronto vão estar 
duas equipas que se encontram 
separadas na tabela classificativa 
por 10 pontos, com vantagem para 
o Amora que segue em terceiro 

lugar enquanto o seu opositor está 
na oitava posição. Tendo em conta 
os seus objectivos a vitória é o único 
resultado que interessa à equipa 
da margem sul do Tejo mas a sua 
missão não se apresenta nada fácil 
porque o Juventude também tem 
os seus argumentos.   

Amora joga esta 
noite em Évora 
desta vez com o 
Juventude 

O Amora desloca-se esta noite ao 
Campo Sanches de Miranda em 
Évora para defrontar, às 21 horas, o 
Juventude para cumprir o jogo que 
se encontrava em atraso da 10.ª 
jornada. Os amorenses estão assim 
de regresso à cidade-museu onde 
no passado domingo derrotaram o 

O Pavilhão Multiusos de Sines vai 
acolher as fases decisivas da Taça 
da Liga e da Taça de Portugal de 
Futsal Placard masculina e feminina, 
anunciou a Federação Portuguesa de 
Futebol que escolheu a candidatura 
conjunta da Associação de Futebol 

SINES NA ALTA-RODA DO FUTSAL

Multiusos vai acolher as fases decisivas da Taça da Liga e Taça de Portugal 
de Setúbal e Câmara Municipal de 
Sines.

A Taça da Liga está programada 
para decorrer entre os dias 25 e 28 
de Março e a Taça de Portugal calen-
darizada para ser disputada entre 13 
e 16 de Maio.

Mais duas competições de grande 
relevo no futsal nacional vão ser dis-
putadas na nossa região que recoloca 
a AF Setúbal e o Município de Sines 
no mapa da atribuição de troféus da 
modalidade.

O futsal de excelência regressa, 

assim, ao Multiusos de Sines depois 
de, em Maio de 2015, ter sido o palco 
da "final four" das Taças de Portugal 
de futsal masculino e feminino e da 
Fase Final da Taça da Liga, masculina, 
em Janeiro de 2018.

O Pavilhão Multiusos de Sines, 

inaugurado no dia 14 de Setembro 
de 2013, é constituído por uma nave 
desportiva dotada de instalações de 
apoio, com uma polivalência que lhe 
permite acolher competições despor-
tivas de nível nacional e internacional.
J.P.

“Esta é a época desportiva mais difícil 
de gerir que tive até ao momento”
O recurso às novas 
tecnologias tem servido 
para minimizar os 
efeitos negativos desta 
paragem forçada

DR

José Pina

O panorama do futebol amador em 
Portugal não está nada fácil devido 
à situação causada pela pandemia 
e todos aqueles que estão ligados à 
modalidade estão a sofrer; os clubes 
que não têm receitas, os jogadores 
que estão desmotivados e os 
treinadores que têm que inovar para 
manterem a união de grupo e os seus 
atletas minimamente preparados 
para a retoma, quando ela vier a 
acontecer. 
É o que se passa no Trafaria e em 
particular com o seu treinador, Dinis 
Rosa, como descreve na entrevista 
que deu a O SETUBALENSE.
Que está a ser feito no Trafaria 
para minimizar esta paragem 
forçada do campeonato?
Neste momento e tendo em conta 
a impossibilidade de podermos 
contactar presencialmente uns 
com os outros, temos recorrido a 
um conjunto de plataformas para 
podermos comunicar com todo 
o plantel. Através de reuniões via 
Zoom e através do WhatsApp, 
temos procurado orientar e motivar 
os nossos atletas para que, dentro 

modalidade.
Tendo em conta que não há 
qualquer tipo de previsão sobre 
o reinício das competições. 
Acredita que o campeonato vai 
chegar ao fim?
Sinceramente, não sei. Nós 
gostaríamos que sim e temos imensa 
vontade de dar continuidade ao 
trabalho que iniciamos na época 
passada e que nos permitiu atingir o 
4.º lugar a seis pontos do segundo 
classificado e consequentemente 
do lugar de subida. Temos a perfeita 
noção que a situação de momento 
não se afigura nada fácil para que a 
retoma aconteça nos tempos mais 
próximos. O que sabemos é que 
tudo estamos a fazer, para que, caso 
esta tenha condições de regressar, 
nos podermos apresentar mais 
fortes do que estaríamos, se nada 
tivéssemos feito ou proposto.
Qual a sua maior preocupação 
neste momento?
Neste momento e no contexto 
Trafaria, a minha maior preocupação 
passa fundamentalmente pelas 
questões relacionadas com a saúde 
e com a manutenção dos postos 
de trabalho deste grupo de atletas. 
Depois, e num segundo plano de 
importância, que esta paragem se 
não for acautelada pelos atletas, 
possa hipotecar e ter consequências 
nefastas no crescimento e 
desenvolvimento destes atletas, 
na modalidade. Neste sentido, e no 
caso do Trafaria estamos a fazer de 
tudo para que tal não aconteça.

do respeito pelas normas em vigor, 
não parem totalmente a prática 
de actividade física. Para tal, e à 
semelhança do que fazemos no 
período transitório, que antecede 
a pré-época, elaborámos um 
documento orientador com um 
conjunto de procedimentos que os 
atletas deverão seguir ao longo do 
tempo, e assim podermos minimizar 
os efeitos negativos desta paragem 
forçada. Para além disto, temos a 
ideia de aplicar alguns questionários 
digitais de resposta rápida, para 
assim podermos acompanhar 
com mais pormenor o que tem 
sido feito pelos atletas, bem como 
disponibilizar vários vídeos que 
representem alguns momentos do 
nosso modelo de jogo e que foram 

ENTREVISTA DINIS ROSA, TREINADOR DO TRAFARIA 

captados nos quatro jogos oficiais 
disputados até ao momento. 
Nota nos jogadores alguma 
desmotivação pela forma como o 
campeonato tem decorrido?
Sim, temos uma equipa muito 
jovem, com uma média de idades 
de 20,8 anos e o facto de existir 
descontinuidade na competição, faz 
com que se desfoquem e direccionem 
o seu foco para outras actividades 
e interesses, também estes, 
característicos destas faixas etárias, 
algumas vezes em detrimento de 
uma presença contínua naquilo que 
foi a prática de treino.
Para o treinador esta situação 
também causa problemas? 
Enormes problemas. No meu caso 
pessoal posso dizer que tem sido a 

época desportiva mais difícil de gerir 
que tive até ao momento, não pelos 
resultados, mas pelos problemas 
que esta pandemia nos tem 
levantado. A ausência de atletas nos 
treinos e até nalguns jogos oficiais, 
por questões desmotivacionais e 
laborais, motivadas pelas paragens 
constantes e pelo horário de 
realização dos jogos, tem sido um 
facto que com o surgimento desta 
pandemia tem aumentado. Quando 
assim é, tenho a sensação que 
quer treinadores, quer jogadores 
têm a percepção que têm estado 
a 50% das suas potencialidades. 
De qualquer das formas, e como 
treinador, apesar dos problemas, 
tenho tentado encarar esta situação 
como uma oportunidade para 
desenvolver recursos e ferramentas 
que permitam melhorar o meu 
desempenho como treinador, 
fundamentalmente nas novas 
questões motivacionais com que 
nos deparamos de momento. Esse 
trabalho está a ser feito, e pelo 
feedback que temos tido dos atletas, 
parece-me com resultados positivos.
Como vai gerir os tempos mais 
próximos?
Vamos tentar dentro das limitações 
contextuais que temos, procurar 
continuar a ser, dentro do 
amadorismo, o máximo profissionais 
possível, acompanhando e dando 
ferramentas aos atletas, para que 
possam não parar totalmente, 
propondo actividades que pensamos 
ser as ideais para a especificidade da 
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