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Abertura

Surgirá a 
Páscoa, que é a 

possibilidade de 
uma vida nova

Aproxima-se a Primavera e 
os bolbos ou as sementes 
transformam-se em caules 
verdes e em flores, a vida 

cresce em toda a sua maravilhosa 
pujança. As árvores tapam a sua nu-
dez com folhagem abundante, os 
prados secos tornam-se verdejantes 
para gaudio dos animais famintos. E 
a beleza impõe-se nas flores que ir-
radiam as suas mil cores. É mesmo a 
vida que mostra a sua face mais bela 
contribuindo assim para melhorar o 
nosso bem-estar tão atrofiado pelas 
nuvens negras, pelos dias chuvosos, 
pelas tempestades transformadas em 
inundações ou deslizamentos com o 
seu role de sofrimento e, quantas ve-
zes, de morte. Bem-haja a Primavera 
que nos promete bem-estar e a pro-
messa de felicidade.

E começou, na liturgia da igreja, a 
quaresma a pedir aos seus fiéis me-
ditação, oração e penitência, ou seja, 
tempo para renovação, não só interior 
mas especialmente na nossa conduta 
para com os nossos próximos. E após 
estas transformações de pensamento, 
de conduta e de objectivos surgirá a 
Páscoa, a festa maior da nossa igreja 
que celebra a ressurreição de Cristo, 
e com ela a nossa vitória sobre o mal, 
sobre a morte como corolário da nossa 
vida. Surgirá a Páscoa que é a possibi-
lidade de uma vida nova, de homens 
novos capazes de renovar  a sociedade 
em que vivemos a necessitar urgen-
temente de “florir” na beleza da fra-
ternidade, da paz e da solidariedade.

E toda esta meditação para o 
tempo que vivemos e nos espera se 
torna mais premente nestes tempos 
de doença global provocada por um 
“coronavirus” certamente saído do 
seu meio próprio, do seu verdadeiro 
hospedeiro, pelas alterações, pelas 
verdadeiras agressões, que o homem 

A Primavera, a quaresma 
e a pandemia

OPINIÃO

Mário Moura

provoca na nossa “mãe terra”. 
É necessário que os homens, inebria-

dos com o poder da sua inteligência 
que colocou precisamente nestes dias 
três sofisticadas máquinas em redor de 
Marte a milhões e milhões de quilóme-
tros de distância, tomem consciência 
de que estamos muito próximos dum 
momento de não retorno para a habi-
tabilidade do nosso planeta. 

É bom que os homens pensem que 
orientar a sua vida com os olhos pos-
tos no poder do dinheiro sem levar em 
conta as agressões que vão fazendo 
ao nosso planeta explorando-o até ao 
infinito as suas riquezas e provocando 
modificações drásticas na biodiversi-
dade, alterando a composição da at-
mosfera que nos envolve sem olhar às 
nefastas consequências que provoca. 

A Primavera que se aproxima e a 
quaresma em que entramos com as 
suas promessas de uma páscoa en-
volvida nas restrições provocadas pela 
pandemia, são verdadeiramente uma 
oportunidade de mudança de rumo, a 
necessidade de uma verdadeira revo-
lução a que o Papa Francisco chama “da 
ternura”. E com esta definição diz tudo.

Médico

Maria Carolina Coelho

Intervenção nas escolas 
básicas n.º 12 das 
Amoreiras e n.º 2 de 
Santa Maria e no jardim 
de infância da escola 
das Manteigadas

REMOÇÃO DO FIBROCIMENTO PRESENTE NAS COBERTURAS

Município de Setúbal investe 136 mil 
euros na substituição dos telhados 
de três escolas do concelho

A Câmara Municipal de Setúbal vai 
proceder à substituição dos telhados 
das escolas básicas n.º 12 das Amo-
reiras e n.º 2 de Santa Maria e, ainda, 
do jardim de infância da Escola Básica 
das Manteigadas, com a finalidade de 
remover o fibrocimento presente na 
cobertura dos três estabelecimentos 
de ensino, material considerado co-
mo perigoso. 

A intervenção, que representa um 
investimento por parte da autarquia 
sadina de 136 mil euros, com o “apoio 
de fundos comunitários”, atribuídos 
depois de o município “ter apresenta-
do candidaturas específicas para este 

Intervenção nas três escolas finaliza a remoção do material perigoso em estabelecimentos de ensino de Setúbal

DRW

tipo de trabalhos”, finaliza, assim, a 
remoção destes materiais em escolas 
da responsabilidade do município, 
explicou a edilidade em nota de Im-
prensa.

“Integrada num conjunto de ac-
ções idênticas que têm vindo a ser 
concretizadas pela Câmara Munici-
pal”, a empreitada “está a decorrer 
desde ontem [segunda-feira] com a 
reabilitação das coberturas da Escola 
Básica n.º 2 de Santa Maria e do jar-
dim de infância da Escola Básica das 
Manteigadas”.

 Nestes dois locais, a autarquia 
encontra-se a “promover a remoção 
das antigas coberturas em fibroci-
mento, substituindo-as por chapas 
de painel sandwich de policarbonato, 
com a parte superior em cor de telha 
de barro, a fim de evitar o reflexo e 
encadeamento nos imóveis circun-
dantes”. Os trabalhos contemplam 
igualmente, “nos casos necessários, a 
construção de estruturas de suporte 
para as coberturas, assim como tra-
balhos vários de acabamento”.

“A operação em curso, com conclu-
são prevista durante este primeiro 

trimestre, incluiu a desmontagem e 
transporte para vazadouro das an-
tigas coberturas em fibrocimento, 
acção executada por uma empresa 
especializada e que obedece a um 
criterioso conjunto de normas de 
segurança”, revela a mesma nota.

Já na Escola Básica n.º 12 das Amo-
reiras, “a terceira e última do parque 
escolar municipal ainda com este tipo 
cobertura”, a obra apenas avançará 
“no período de Verão, uma vez que se 
trata de um edifício com uma exten-
sa área de intervenção, o que motiva 
uma operação mais demorada”.

As novas coberturas, “além de 
conferirem acrescidas condições 
de conforto térmico e de segurança, 
dão cumprimento à legislação em 
vigor no que respeita à remoção de 
estruturas em fibrocimento com 
amianto”.

Quando executada a última subs-
tituição, “que conclui um conjunto 
de investimentos liderados pela au-
tarquia, todos os estabelecimentos 
de ensino da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Setúbal ficam 
sem coberturas em fibrocimento”.



A próxima sessão da Assembleia 
Municipal do Barreiro está marcada 
amanhã, pelas 21h00, com a 
continuação da mesma a estar 
calendarizada para 2 de Março. Os 
deputados barreirenses deverão, 
provisionalmente, voltar a reunir no 
dia 5 e sempre no referido horário.

Apesar de não estar aberta à presença 
do público, a população poderá 
assistir aos trabalhos através da 
habitual transmissão em directo, pelo 
site institucional daquele município 
ou através do canal do Youtube da 
autarquia. Por esta razão e face às 
actuais circunstâncias, decorrentes 

do momento de pandemia e do 
dever cívico de recolhimento, a 
participação da população no período 
de intervenção do público deverá 
ser efectuada por escrito e enviada 
via e-mail, até ao dia de hoje, para o 
endereço assembleia.municipal@
cm-barreiro.pt.
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Assembleia 
Municipal do 
Barreiro reúne 
amanhã e dias 
2 e 5 de Março

Número de camas na 
enfermaria 'covid' vai 
começar a ser reduzido

A actividade de medicina interna tem sido a mais afectada no hospital

LITORAL ALENTEJANO

Hospital prevê retomar 
consultas e cirurgias em Março

O Hospital do Litoral Alentejano 
(HLA), em Santiago do Cacém, vai 
começar a reduzir o número de camas 
na enfermaria ‘covid’ e prevê retomar 
as consultas, cirurgias programadas e 
de ambulatório em Março, foi ontem 
revelado.

“Estamos com 31 doentes no ser-
viço de internamento ‘covid’ e seis 
na Unidade de Cuidados Intensivos”, 
explicou à agência Lusa a presiden-
te do conselho de administração da 
Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano (ULSLA), Catarina Filipe.

A mesma responsável indicou 
também que está a ser preparada “a 
reversão dos serviços para, a breve 
trecho, transformar a medicina B em 
serviço de medicina normal”.

Catarina Filipe revelou que a capa-
cidade de internamento para doentes 
infectados com covid-19 vai passar de 
125 para 41 camas no Hospital do Lito-
ral Alentejano, que serve uma popu-
lação de cerca de 100 mil habitantes.

Este alívio no número de camas 
‘covid’ significa que “já não estamos 
a ter tanta pressão no internamento” 
daquele tipo de doentes no HLA, “o 
que nos dá algum alento”, afirmou, 
frisando que, nesta fase, a ULSLA vai 
“apostar em manter pelo menos 41 
camas de internamento ‘covid’”.

“Com a libertação das camas para a 
medicina interna e de alguns recursos 
humanos, acreditamos, em breve, 
retomar a actividade assistencial, 
nomeadamente a cirurgia de ambu-
latório e a cirurgia programada que 
tinha sido muito afectada devido à 
mobilização de recursos humanos 
para os serviços ‘covid’”, adiantou.

Com a redução de camas no in-
ternamento destinado aos doentes 
com covid-19, Catarina Filipe estima 
que, já durante o próximo mês, seja 
retomada “inicialmente a cirurgia de 
ambulatório”, mas “depois também a 
cirurgia programada” no HLA.

Quanto às consultas, entretanto 
canceladas devido à pressão causada 
pelo internamento de doentes ‘co-
vid’, a responsável disse “acreditar 
que, a partir de Março, seja possível 
retomar a actividade” de medicina 
interna “que foi a mais afectada”.

A pandemia de covid-19 provo-
cou, pelo menos, 2.466.453 mortos 
no mundo, resultantes de mais de 
111 milhões de casos de infecção, se-
gundo um balanço feito pela agência 
francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.023 
pessoas dos 798.074 casos de in-
fecção confirmados, de acordo com 
o boletim mais recente da Direcção-
-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um no-
vo coronavírus detectado no final de 
Dezembro de 2019, em Wuhan, uma 
cidade do centro da China. 
HYN // RRL (Lusa)
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Inês Antunes Malta 

Embarcação tinha 
sistema de identificação 
desligado. Captura de 
sardinha está proibida 
desde Outubro

SESIMBRA

GNR apreende cinco toneladas 
de sardinha no porto de pesca

A Unidade de Controlo Costeiro da 
GNR, através do Subdestacamento 
de Controlo Costeiro de Setúbal, 
apreendeu esta terça-feira 4 950 
quilos de sardinha, no porto de pes-
ca de Sesimbra. A apreensão, com 
um valor estimado de 44 550 euros, 
aconteceu no âmbito de uma acção 
de fiscalização na qual os militares da 
Guarda detectaram uma embarcação 
de pesca a descarregar sardinha em 
dornas no cais.

“Tínhamos uma acção de vigilân-
cia planeada para a zona envolvente 
do porto de pesca de Sesimbra e, 
no decorrer da monitorização das 
embarcações de pesca, foi detec-
tada esta embarcação em concreto 
que, além do que despoletou a se-
guir, não tinha ligado o sistema de 
identificação automática AIS, que 
serve de segurança para as embar-
cações que estão no mar, para salva-

O peixe apreendido vale cerca 44 mil euros e o pescador pode ser multado até 50 mil

DR

guardar, caso haja por exemplo um 
acidente, que temos conhecimento 
disso”, começa por dizer o tenente 
Daniel Costa, comandante de Des-
tacamento de Controlo Costeiro 
de Lisboa, a O SETUBALENSE. “A 
embarcação, ao navegar sem esse 
sistema ligado, constituía só por 
isso uma infracção, motivo pelo 
qual fizemos a primeira abordagem. 
Quando não têm sistema ligado, 
não podem sair ao mar”, afirma.

No decorrer da fiscalização à em-
barcação, verificou-se que a mesma 
se encontrava a realizar descarga de 
sardinha. Neste sentido, tendo em 
conta que a captura e descarga de 
sardinha se encontra proibida desde 
Outubro do  ano passado, o mestre 
da embarcação, um homem de 50 
anos, foi identificado e foi elaborado 
o respectivo auto de contraordena-
ção, cuja coima poderá ascender aos 
50 000 euros. 

“A sardinha é uma espécie com cap-
tura proibida nesta altura, regra geral 
costuma abrir em meados de Junho, 
e por isso procedemos à sua apreen-
são. Vinham em dornas e àquela hora, 
no período nocturno, a lota está fe-
chada, pelo que a embarcação tam-
bém não podia proceder à descarga”, 
diz. “As embarcações de pesca têm 
também um sistema, denominado 

de diário de pesca, onde devem fa-
zer menção ao pescado capturado. 
Neste caso, mesmo tendo o diário, a 
embarcação não declarou nada, ou 
seja, é como se tivesse ido navegar e 
não tivesse apanhado qualquer tipo 
de pescado”, acrescenta. A O SETU-
BALENSE, o comandante explica ain-
da que “o pescado apreendido será 
submetido a inspecção higio-sanitá-
ria por parte de uma veterinária da 
Direcção Geral de Alimentação e Ve-
terinária e segue depois para doação 
a instituições de solidariedade social 
da região”.

Em comunicado, a GNR ressalta 
ainda o facto de a sardinha ser “um 
recurso de interesse estratégico para 
a pesca portuguesa, para a indústria 
conserveira e para as exportações de 
produtos da pesca e do mar, assu-
mindo uma particular relevância em 
termos socioeconómicos em várias 
comunidades piscatórias''. Como 
tal, considera que “o recurso deve 
ser explorado de modo a garantir, 
a longo prazo, a sustentabilidade 
ambiental, económica e social da 
pescaria, dentro de uma abordagem 
de precaução, definida com base 
nos dados científicos disponíveis, 
procurando-se simultaneamente 
assegurar os rendimentos da pesca 
aos seus profissionais”.
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BREVES

A Rua Círio da Arrábida, no 
Parque Natural da Arrábida, 
vai permanecer condicionada 
à circulação automóvel a 
partir de hoje, “em virtude 
de uma operação de limpeza 
e desmatação de bermas”, 
esclareceu o município em 
comunicado. A via situada 
“no troço entre a intersecção 
com o Portinho da Arrábida e 
a bifurcação Azeitão/Setúbal” 
vai, assim, estar suprimida até 
20 de Março.

A população residente 
na freguesia de Gâmbia, 
Pontes e Alto da Guerra pode 
agora reportar, via online, 
determinadas anomalias, 
depois da junta ter adquirido 
recentemente uma plataforma 
digital para o efeito.   A 
ferramenta encontra-se 
disponível em www.jf-gpag.
pt/ocorrencias. 

A Junta de Freguesia de São 
Sebastião encontra-se a 
proceder à repavimentação 
de “um troço da área pedonal 
da Avenida das Descobertas, 
em Monte Belo Sul”, referiu a 
autarquia em comunicado. A 
intervenção “incide sobre uma 
extensão de aproximadamente 
30 metros, entre os prédios 
11 e 12, numa área onde o 
piso apresentava muitas 
irregularidades e desníveis”.

ATÉ 20 DE MARÇO
Rua Círio 
da Arrábida 
condicionada

PONTES 
Junta com 
plataforma para 
ocorrências

SÃO SEBASTIÃO
Troço da Av. das 
Descobertas 
repavimentado

Humberto Lameiras

Está envolvida a 
reabilitação de habitação 
municipal. São milhões 
a serem revelados na 
sessão que envolve a 
câmara e Governo

ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO

Autarquia assina hoje acordo de colaboração 
com o Estado para realojamento de famílias 

A Câmara Municipal de Setúbal assina 
hoje um acordo de colaboração com 
o IHRU – Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, que visa a atri-
buição de apoio financeiro para o rea-
lojamento de famílias sinalizadas na 
Estratégia Local de Habitação. Trata-
-se de um acordo que dá seguimento 
ao trabalho de parceria desenvolvido 
entre a câmara e o IHRU na “identifi-
cação das carências habitacionais do 
concelho e das respectivas soluções, 
no âmbito do 1.º Direito – Programa 
de Apoio ao Acesso à Habitação”, 
avança a autarquia.  

O programa 1.º Direito visa apoiar 
a promoção de soluções habitacio-
nais para pessoas que vivem em 
condições habitacionais precárias 
e que não dispõem de capacidade 
financeira para suportar o custo do 
acesso a uma habitação adequada.

O acordo celebrado hoje dá corpo à 
primeira das medidas englobadas no 
“grande chapéu da Estratégia Local 
de Habitação de Setúbal”, já apro-
vada pelo IHRU, e “está focado na 
reabilitação do parque habitacional 
municipal”, refere o vereador Carlos 
Rabaçal. No total, este arranque vai 
envolver oito bairros do concelho: o 
da Bela Vista, Forte da Bela Vista, Ala-
meda das Palmeiras, Quinta de Santo 
António, Manteigada, Afonso Costa, 
Brejoeira e 20 de Julho.

Quanto ao montante financeiro 
global envolvido neste acordo de 
colaboração, apenas será revelado 
durante a sessão protocolar, mas o 
vereador responsável pelo departa-
mento de Obras Municipais avança 
que ao Governo cabe, através do 
IHRU, participar com 50% a fundo 
perdido, enquanto a câmara de Setú-

 A Estratégia Local de Habitação identifica a ne cessidade de reabilitação de 3 560 habitações do parque público munici pal 

HELENA SERRA

das Infra-estruturas e da Habitação, 
Pedro Nuno Santos.

Estará também presente a secre-
tária de Estado da Habitação, Marina 
Gonçalves, o secretário de Estado da 
Descentralização e da Administração 
Local, Jorge Botelho, e a presidente 
do Conselho de Administração do 
IHRU, Isabel Dias.

A reabilitação do edificado e o 
arrendamento são prioridades do 
programa 1.º Direito, para o qual o 
Governo disponibiliza 700 milhões 
de euros até 2024 para o apoio às si-
tuações de precariedade sinalizadas 
nas estratégias locais de habitação 
elaboradas pelos municípios.

No caso de Setúbal, a Estratégia 
Local de Habitação identifica a neces-
sidade de reabilitação de 3 560 habi-
tações do parque público municipal, a 
construção de 4 650 novas habitações 
para renda apoiada e acessível e o rea-
lojamento prioritário de 338 agrega-
dos familiares que vivem em situações 
de maior precariedade habitacional.

O documento elaborado por uma 
equipa composta por consultores e 

especialistas externos e pelo Grupo 
de Trabalho do Município, fez um 
levantamento de todas as carências 
habitacionais existentes no concelho, 
devendo o aperfeiçoamento deste 
planeamento estratégico ficar con-
cretizado, posteriormente, na Carta 
Municipal de Habitação que a autar-
quia vai elaborar, em cumprimento 
da Lei de Bases da Habitação.

A estratégia prevê um conjunto de 
soluções integradas de forma a dar 
resposta a uma "procura crescente de 
habitação e vai promover a constru-
ção e reabilitação de mais de oito mil 
fogos até 2030, num investimento 
superior a quatrocentos milhões de 
euros, com recurso ao programa 1.º 
Direito e a outros investimentos".

“A Estratégia Local de Habitação do 
Concelho de Setúbal é um documen-
to abrangente, evolutivo e adaptati-
vo, podendo ser revisto a cada seis 
meses, sempre com a auscultação 
das juntas de freguesia, do Conselho 
Municipal de Habitação, das associa-
ções e da população”, acrescenta a 
autarquia.

bal responde pelos restantes 50%, 
sendo que “pode recorrer a emprés-
timo com bonificação especifica”.

A matéria estabelecida neste 
acordo é “o primeiro passo”, frisa o 
autarca, da Estratégia Local de Ha-
bitação para o concelho, que identi-
ficou necessidades e priorizou linhas 
de acção. Seguir-se-ão acordos para 
outras medidas, em que a autarquia 
“tem possibilidade de complementar 
o apoio do IHRU com o que for defini-
do na Área Metropolitana da Lisboa 
no quadro do Plano de Recuperação 
e Resiliência na área da habitação.

Transmissão no Facebook  
e Youtube da autarquia 
O acordo homologado hoje terá ce-
rimónia com transmissão em directo 
a partir das 12h00 na página de Fa-
cebook e canal de Youtube do mu-
nicípio, com a sessão a decorrer por 
videoconferência. Será apresentada a 
Estratégia Local de Habitação de Se-
túbal, pela presidente da Câmara Mu-
nicipal, Maria das Dores Meira, a que 
se segue a intervenção do ministro 



24 de Fevereiro de 2021 O SETUBALENSE 5

Empresariais. Os estudantes podem 
candidatar-se até 12 de Março, 
estando este “assente em quatro 
módulos – Contabilidade Financeira, 
Contabilidade de Gestão, Fiscalidade 
e Ética e Deontologia dos CC, com 
a duração de 108 horas”, explica a 
instituição em comunicado. 

A formação, com 35 vagas, destina-
se “a bacharéis e licenciados 
que pretendam efectuar o 
exame, membros estagiários, 
estudantes em fase de conclusão 
de curso e outros profissionais que 
necessitem de actualização/revisão 
de conhecimentos”.

IPS abre curso de 
preparação ao 
exame profissional 
da Ordem dos 
Contabilistas

O Instituto Politécnico de 
Setúbal tem desde ontem 
abertas candidaturas ao Curso de 
Preparação para os Exames de 
Avaliação Profissional da Ordem 
dos Contabilistas Certificados 
(OCC), formação ministrada online 
pela Escola Superior de Ciências 

O título é extenso e conta o es-
sencial da notícia: “Relação 
do notável caso que acon-
teceu às lanchas da Vila de 

Setúbal, com três xavecos de Mouros 
em o dia doze do mês de Maio, pelas 
onze horas do dia, segundo a notícia 
que se houve de um mestre de uma 
das embarcações”. Se o leitor quiser 
pormenores, terá de ler as sete pá-
ginas do relato impresso em Lisboa, 
provavelmente em 1755. 

Enquanto género, a “relação”, práti-
ca desde o século XV, tem carácter no-
ticioso e não periódico, narra um único 
acontecimento, frequentemente de 
forma sensacionalista, publicando-se 
pouco tempo após o evento relatado, 
recorrendo a testemunhas do ocorri-
do. O título longo dá respostas a várias 
perguntas sobre o essencial numa no-
tícia: o que aconteceu, quando e onde 
ocorreu, quem interveio; falta apenas 
explicar como sucedeu, desenvolvi-
mento dado no relato.

Neste documento de 1755, que res-
peita a tipologia do género, ignora-se 
o nome do autor do escrito, como se 
desconhece o do mestre que relatou 
o pesadelo por que passou com a sua 
companha. A narração do facto que 
justifica o título acontece apenas no úl-
timo dos cinco parágrafos do texto; os 
anteriores fazem considerações sobre a 
dureza da vida dos pescadores e o “ar-
mar o corso” e relatam duas ocorrências 
de pirataria vividas na zona de Cascais.

Logo no início, destaca-se o risco que 
os homens do mar sempre correm por 
vários motivos, incluindo o perigo de 
serem assaltados e feitos prisioneiros 
- prática que opunha povos e religiões 
(católicos, por um lado, e mouros e ju-
deus, por outro): “Entre todas as fadigas 
que estão propensas à vida humana e 
entre todos os laboriosos exercícios de 
que esta se entretém para conservação 
e aumento, é o maior e mais penoso 
aquele que se continua sobre as ondas, 
cuja inconstância, se bem em umas oca-

Pescadores perseguidos ao largo de Setúbal em 1755

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

O grupo foi 
surpreendido 

por “três 
xavecos de 

Mouros”, vindos 
de sueste, 

adversários que 
já tinham sido 
avistados por 
observadores 

na Torre 
do Outão

siões contribui com grossos lucros, em 
outras dá não menores perdas, sendo a 
de que menos se faz conta a fazenda e a 
maior a vida, que a cada instante periga, 
já no sepulcro das ondas, já no penoso 
tormento do cativeiro dos Bárbaros.”

Deste relato não está ausente o 
propósito religioso: a notícia “servirá 
de aviso a todos os que andam neste 
exercício da pesca para que sejam de-
votíssimos da Senhora da Conceição, 
título de minha especial devoção”, diz 
o autor. Mas a protectora será outra no 
caso dos sadinos...

Pelas onze da manhã daquele dia de 
1755, catorze barcos de Setúbal anda-
vam na faina, “pescando com bóias e 
redes no fundo”, sendo “o número das 
pessoas acima de trezentas e vinte”. O 
grupo foi surpreendido por “três xave-
cos de Mouros”, vindos de sueste, ad-
versários que já tinham sido avistados 
por observadores na Torre do Outão. 
Ao aperceberem-se da intromissão es-
tranha, os sadinos tentam rapidamente 
navegar para terra, mas sem esperança, 
dando-se já “por prisioneiros e cativos”. 
Na costa, “estava a gente da terra por 
praias e fortalezas chorando e lasti-
mando-se, pois, a faltarem as lanchas, 
ficava meio despovoado Setúbal”. O 
ter surgido no horizonte outro barco, 
que inicialmente captou as atenções 
dos invasores, não foi suficiente para a 
dissuasão e os corsários perseguiram 
os setubalenses “até quase à barra”. 
Foi nessa altura que a artilharia “vare-
jou” os inimigos, assim se salvando os 
pescadores. Estes, “largando bandeira, 
festejaram o Livramento e, com danças 
e folias, entraram na vila” e “atribuíram 
esta felicidade à Senhora da Arrábida, de 
cuja intercessão se valeram”.

Estava consumado mais um milagre! 
E a “relação” valorizava, como era seu 
propósito, a experiência de vida, acen-
tuando a protecção religiosa...

Professor

Maria Carolina Coelho

Investimento de 
mais de 50 mil euros 
assegurado pela 
Administração dos 
Portos de Setúbal 
e Sesimbra

O quartel da Companhia de Bombei-
ros Sapadores de Setúbal encontra-se 
a receber um conjunto de trabalhos ao 
nível da sua cobertura, numa “opera-
ção de manutenção especializada, com 
recurso à técnica de encapsulamento, 
que torna aquele equipamento munici-
pal ambientalmente sustentável e com 
melhores condições de segurança e 
conforto”, explicou a autarquia sadina 
em comunicado.

“Os encargos resultantes” desta inter-
venção, “num investimento superior a 50 
mil euros”, são “assegurados pela APSS 
– Administração dos Portos de Setúbal e 
Sesimbra, no âmbito de um protocolo de 
cooperação firmado a 16 de Junho com a 
Câmara Municipal de Setúbal”.

A requalificação, “em curso desde 
meados de Fevereiro”, “consiste na exe-
cução de um conjunto de trabalhos de 

BOMBEIROS SAPADORES

Intervenção no 
telhado do quartel 
torna equipamento 
mais sustentável

conservação da cobertura do imóvel, 
edificada em chapas de fibrocimento 
intercaladas por elementos de betão 
armado, para correcção de pequenas 
infiltrações e prevenir a libertação de 
partículas”.

A sua realização, “executada por uma 
empresa especializada neste tipo de 
operações, inclui a limpeza de toda a 
cobertura, a que acresce a reparação 
de fissuras e a aplicação de um mate-
rial para encapsulamento das fibras de 
amianto nas chapas de fibrocimento”.

“Esta técnica consiste na aplicação de 
um produto que reage quimicamente 
com os componentes do fibrocimento 
e que liga as partículas que compõem 
as estruturas, impedindo que estas se-
jam libertadas, assegurando, em simul-
tâneo, a correcta impermeabilização 
da cobertura”, refere a mesma nota.

De acordo com a autarquia, a sua 
conclusão está “prevista durante o pri-
meiro trimestre”, sendo esta “realizada 
em cumprimento com um rigoroso 
conjunto de regras e procedimentos de 
segurança aquando do manuseamento 
de chapas de fibrocimento”.

Os trabalhos estão enquadrados “na 
estratégia municipal de reabilitação ge-
ral do imóvel, o qual, nos últimos anos, 
tem sido alvo de um investimento ca-
marário para melhoria das condições 
gerais de utilização”.

Operação executada com recurso à técnica de encapsulamento

DR
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Barreiro

Intervenção na Avenida da Liberdade 
arranca dois meses após o previsto

Inicialmente prevista avançar no 
último trimestre do ano passado, 
a obra de requalificação da Aveni-
da da Liberdade, situada frente ao 
Terminal-Rodo-Ferro-Fluvial, na fre-
guesia da Verderena, “vai iniciar-se 
a partir desta semana”, revelou o 
vereador Rui Braga, responsável pe-
lo pelouro das Obras Municipais na 
Câmara do Barreiro, no decorrer da 
última reunião daquela autarquia.

A aguardada intervenção, que 
esperava luz verde do Tribunal 
de Contas e que está orçada em 
2,5 milhões de euros, permitirá a 
reformulação de uma das artérias 
mais utilizadas, diariamente, em 
todo o concelho, dado estar lo-
calizada na zona de aproximação 
ao terminal de barcos da Soflusa. 
Apesar dos atrasos causados pela 
pandemia, o empreiteiro respon-
sável pela obra “tem visitado vá-
rias vezes o local, para preparar 
a fase de arranque dos trabalhos” 
naquela zona do território. “Va-
mos enviar uma comunicação 
para a casa de todas as pessoas 
a informar dos desvios de trânsi-
to e do momento em que isso vai 
acontecer”, explicou o autarca.

O vereador salienta que “já tive-
mos várias reuniões com todas as 
entidades envolvidas e assim que 
a retoma nos possibilitar, podere-
mos ir para a rua e avançar no ter-
reno”, tendo frisado que “todos os 
constrangimentos necessários para 
que esta remodelação ocorra com 
o mínimo de transtornos possíveis” 
serão participados à população.

No início da operação “será re-

Luís Geirinhas

Obra de 2,5 milhões 
vai durar meio ano 
e reformular espaço 
na zona da Recosta 

EMPREITADA TRANSFORMA ÁREA JUNTO AO TERMINAL FLUVIAL

FOTOS_DR

Obra aguardava visto do 
Tribunal de Contas e esteve 
impedida de avançar devido aos 
constrangimentos da pandemia

tirada toda a semaforização exis-
tente na aproximação à zona do 
terminal, para que o trânsito pos-
sa fluir no local sem problemas, 
de forma circular, dado tratar-se 
de um ponto de extrema impor-
tância para a cidade”, acrescenta 
Rui Braga.

Recorde-se que no último mês de 
Novembro, a autarquia já tinha reu-
nido com as entidades de seguran-
ça e a Protecção Civil, para analisar 
e estudar as melhores soluções a 

adoptar durante a obra, inclusive, 
para minimizar impactos junto do 
comércio local ali instalado.

De acordo com pormenores 
avançados anteriormente a O 
SETUBALENSE, segundo o mes-
mo vereador, a obra vai decorrer 
durante um período de seis me-
ses e inclui a construção de uma 
rotunda para melhorar a circula-
ção rodoviária e pedonal daquela 
avenida. Para que esta realidade 
seja possível, o responsável expli-

cou que é preciso acautelar “to-
das as condições de segurança, 
numa zona de grande afluxo de 
pessoas”, disse.

Na altura, o autarca barreirense 
afirmou ainda que “iremos iniciar 
uma obra muito estruturante para 
a cidade e a requalificação de um 
espaço que está a precisar desta 
intervenção há algum tempo”, 
lembrou, estando prevista a con-
tinuidade da ciclovia existente 
e o alargamento de passeios, de 

forma a privilegiar a circulação 
pedonal entre a área da Polis e a 
zona ribeirinha da Rua Miguel Pais. 

“Pessoalmente,  tenho uma 
grande expectativa com o resul-
tado final desta obra, que vai re-
qualificar uma zona de entrada do 
Barreiro”, sublinhou. “Espero que 
os barreirenses tenham mais es-
ta paciência”, declarou na altura, 
destacando ser uma construção 
com “grandes benefícios para o 
concelho”.

Projecto da autarquia prevê 
construção de uma mega-rotunda 
na Avenida da Liberdade, para 
tornar  circulação mais fluída
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O Grupo de Dadores de Sangue 
do Concelho do Barreiro, em 
conjunto com a Fraternidade 
Nuno Álvares e o Agrupamento 
927 de escuteiros, promovem 
no próximo dia 6, entre as 9 e as 
13h00, uma colheita de sangue 
na cripta da Igreja Paroquial de 
Santo André. Para participar 
nesta nova campanha para 
doar sangue e ajudar a salvar 
vidas, será necessário ter 
mais de 18 anos, ser saudável 

e pesar mais de 50 quilos. De 
acordo com a organização, de 
forma a facilitar a iniciativa e 
averiguar o número de possíveis 
dadores, os interessados podem 
aderir a esta acção através da 
inscrição do seu nome e apelido 
online (https://docs.google.
com/.../1FAIpQLSdpGga_ctO_J.../
viewform), sendo opcional o 
e-mail bem como o telefone, para 
efeitos de agendamento e evitar 
aglomerações no local.

O executivo da União de 
Freguesias de Palhais e Coina, 
congratulou-se recentemente, 
com o facto da Câmara Municipal 
do Barreiro ter dado por 
concluídas, na primeira localidade, 
no passado dia 11, as obras que se 
encontravam em curso nas Ruas 
José Monteiro Vinhais e Gago 
Coutinho, numa intervenção 
que aquela junta considera ser 
o “maior investimento público, 
camarário, alguma vez executado” 
na freguesia. Os trabalhos 
realizados comtemplaram a 
substituição das redes de águas 
e saneamento e a construção de 

uma estação elevatória, tendo o 
executivo destacado a melhoria 
registada a nível ambiental, dado 
que, a partir de agora “deixaremos 
de ter o ‘esgoto a céu aberto’, a 
descarregar junto ao Cais da Cal, 
para o Rio Coina”, sublinha.

Face às restrições em vigor 
decorrentes da pandemia, o 
concerto com “Catarina dos 
Santos Trio”, inicialmente 
agendado para esta sexta-feira na 
Biblioteca do Barreiro, foi adiado 
para dia 14 de Maio, pelas 21h30, 
sendo os bilhetes já adquiridos 
válidos para a nova data. O 
agrupamento, composto pela 
cantora, Óscar Graça, ao piano 
e teclados, e Luís Candeias na 

bateria, atua no Auditório Manuel 
Cabanas, onde a compositora 
vai expressar o seu universo 
de influências, tanto em temas 
originais, como nas versões muito 
próprias de temas emblemáticos 
dos mundos do Jazz, Neo Soul 
e Spoken Word. Também o 
espectáculo de Jazz de Luís 
Cunha Trio, previsto para Janeiro, 
decorrerá a 21 de Maio, às 21h30, 
naquele equipamento cultural.

SANTO ANDRÉ
Igreja Paroquial acolhe 
colheita de sangue dia 6

PALHAIS
Trabalhos nas redes de água
e saneamento concluídos

CONCERTO ADIADO
Catarina dos Santos Trio atua 
em Maio na biblioteca
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Luís Geirinhas

Edil justifica votação 
desfavorável com 
dados oficiais da DGAL 
no combate à covid

VEREADORES DO PS VOTAM VENCIDOS

Oposição aprova recomendação
para apoio a famílias e economia

O Plano de Apoio à Economia e às 
Famílias, apresentado na última 
reunião da Câmara do Barreiro pelo 
vereador social-democrata Bruno Vi-
torino, foi aprovado, como recomen-
dação, pelo próprio e pelos eleitos da 
CDU, com os votos contra dos verea-
dores socialistas. Em declaração de 
voto, o presidente Frederico Rosa 
(PS) justificou a votação desfavorá-
vel, recorrendo a dados da Direcção-
-Geral das Autarquias Locais (DGAL), 
que até ao final do mês de Setembro 
e início de Outubro, apontaram o 
município barreirense como “o 19º 
no país com maior investimento na 
luta contra a covid, o oitavo na Área 
Metropolitana de Lisboa e o segundo 
no distrito de Setúbal”.

Para o presidente da autarquia, 
“tudo isto demonstra, factualmente, 
que todo o enquadramento que es-
tá nesta proposta é completamente 
errado e não bate com a realidade”, 
disse, referindo que o posicionamen-
to e esforço no combate à crise pan-
démica está “muito acima daquilo 
que o Barreiro tem, nomeadamente, 
ao nível de orçamento e financeiro, 
sendo um projecto modelo no país”.

O autarca barreirense acrescenta 
que esta é uma proposta que “pro-
mete tudo a todos, baixa tudo a to-
dos e isenta tudo a todos”, realçando 
tratar-se de uma medida que “não é 
realista”, mas sim “panfletária”.

“Sei que todos os eleitos do PS 
têm consciência de que não é fácil 
dizer muitas vezes que não é pos-
sível, mas se o combate e o investi-
mento têm demonstrado com qua-
dros públicos publicados pela DGAL, 
o esforço colectivo que o Barreiro 
tem feito, também não é possível e 
nunca optarei, enquanto presidente 

da autarquia e enquanto responsá-
vel pela área financeira do município, 
entrar num caminho que não quanti-
fica, que promete tudo a todos, que 
baixa tudo a todos, que isenta tudo 
a todos”, destacou o presidente, 
afirmando que este é “um caminho 
perigoso” e que recusa trilhar.

O edil recordou ainda que o orça-
mento camarário do presente ano, 
que contempla apoios à cultura, edu-
cação, associativismo e bombeiros, 
inclui linhas de apoio à tesouraria, 

com 400 mil euros previstos para o 
tarifário social automático da água 
e a mesma verba para apoiar todas 
as famílias barreirenses, em todos 
os escalões tarifários, entre outras 
medidas destinadas a comunidade.

Bruno Vitorino lamenta   
votação desfavorável
Já o vereador que propôs a aprova-
ção da recomendação, Bruno Vitori-
no, lamenta que os eleitos socialistas 
“tenham votado contra”, numa ati-
tude que classifica de “prepotente e 
arrogante do PS no Barreiro”.

O autarca do PSD afirma que apre-
sentou “um documento com medi-
das sérias e concretas para ajudar as 
famílias, empresas e instituições do 
concelho”, e afirma não compreen-
der “tanta insensibilidade social”, 
frisou, adiantando que o objectivo 
“era o de promover a discussão e 
reflexão da necessidade de apoiar 
quem está em dificuldades”, devido 
à pandemia.

O vereador garante que “não vai 
baixar os braços” e lamenta que os 
eleitos do PS “se tenham negado a 
fazer esta discussão”, numa atitude 
que “não deixa bons sinais para o fu-
turo”, garantindo que continuará a 
apresentar medidas para apoiar famí-
lias, empresas e IPSS’s do concelho.

ainda parte da sua vida ao movimento 
associativo, onde “contribuiu para lhe dar 
forte impulso e, com outros dirigentes 
associativos, permitiu que se estabelecesse 
uma enorme reflexão conjunta com o 
intuito da melhoria de qualidade de vida da 
comunidade”, pode ler-se no voto de pesar 
publicado nas redes sociais pela Sociedade 

de Instrução e Recreio Barreirense 
“Os Penicheiros”, onde foi o sócio 
nº 105 daquela colectividade, desde 
1968, e presidente da direcção entre 
1994 e 2004. Em 2013, foi distinguido 
pelo município com o galardão 
“Barreiro Reconhecido” na área do 
Associativismo.

Faleceu Eduardo 
Espírito Santo  
antigo presidente 
da Junta do 
Barreiro

O antigo presidente da Junta de Freguesia 
do Barreiro, Eduardo Espírito Santo, 
faleceu na última quinta-feira, tendo 
o autarca barreirense desempenhado 
esta função entre 1998 e 2002 e, 
posteriormente, exercido o cargo de 
presidente daquela Assembleia de 
Freguesia até 2005. O autarca dedicou 
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Medida 
promete tudo 
a todos, baixa 
tudo a todos 
e isenta tudo 
a todos, não 
é realista
Frederico Rosa
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Barreiro

Encontra-se em fase de finalização a nova Rotunda do Ferro-Velho, 
situada na freguesia de Santo André. Orçada em cerca de 350 mil 
euros, a intervenção, “há muito esperada” por todos os residentes, 
localiza-se numa “zona estratégica de entrada para o concelho”. Os 
trabalhos de construção começaram por incluir as infra-estruturas de 
subsolo, tendo sido criados novos acessos naquela zona do território, 
com “novas mobilidades” e todas as estradas pavimentadas.
Neste âmbito, o vereador que tutela o pelouro das Obras Municipais 
na Câmara do Barreiro, Rui Braga, explicou anteriormente a O 
SETUBALENSE que esta obra representa “a resolução de um ponto 
negro” naquela freguesia. Entretanto, na última semana, o autarca 
lembrou nas redes sociais que este é um “investimento que valoriza 
a mobilidade e o Barreiro, também com redes de água e saneamento 
novas”, destaca.
Já para o presidente do município, Frederico Rosa, o papel dos 
serviços camarários no andamento dos trabalhos foi essencial, 
tratando-se de uma operação que foi “difícil e dura, mas 
extraordinariamente necessária”. Para o autarca, a intervenção 
permitiu resolver um problema ao nível do trânsito, “criando fluidez 
na mobilidade, mais árvores e passeios para um Barreiro melhor”. 

FOTOLEGENDA

Nova Rotunda do Ferro-Velho melhora 
mobilidade em Santo André

DR

O Centro Hospitalar Barreiro Mon-
tijo (CHBM) foi brindado, recente-
mente, com duas dezenas de novas 
cadeiras de rodas, dotadas dos res-
pectivos suportes de soro, ofere-
cidas pela Baía do Tejo, no âmbito 
da sua política de responsabilidade 
social.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Hospital Barreiro-Montijo recebe cadeiras de rodas da Baía do Tejo

De acordo com Pedro Lopes, pre-
sidente do Conselho de Administra-
ção daquela instituição de saúde, a 
empresa “tem apoiado algumas ini-
ciativas promovidas por este Centro 
Hospitalar e, mais uma vez, neste 
contexto de grande complexidade 
para todos, mostrou-se receptiva 
e disponível para ajudar” o CHBM, 
assim como “todos os utentes que a 
ela recorrem, neste gesto altruísta, 
que publicamente queremos agra-
decer”, sublinha o responsável.

As cadeiras agora oferecidas, 
acrescenta o estabelecimento, vão 

permitir reforçar os equipamentos 
já existentes nos serviços de Cirur-
gia Geral, Medicina Interna, Pneu-
mologia e Urgência Geral, numa 
altura em que as unidades hospi-
talares de todo o país têm estado 
sobre grande pressão, no que diz 
respeito à afluência de doentes 
devido ao coronavírus Sars-Cov-2, 
exigindo por este motivo o aumento 
dos meios e estruturas de suporte 
para que o Hospital Nossa Senhora 
do Rosário possa continuar a asse-
gurar os cuidados de saúde à po-
pulação residente naquela região.

Instituição de saúde 
ajudada com 20 novas 
unidades para utentes

As novas cadeiras de rodas estão dotadas dos respectivos suportes de soro

DR
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Rodrigo Pereira, de 17 anos, é jogador mais jovem do plantel do Vitória   p14

PUBLICIDADE

Encontros nas redes 
sociais têm por 
meta debater ideais 
e valores democráticos

Isabel Moreira, deputada e constitucionalista, é um dos muitos nomes de oradores participantes

FORMAÇÃO AUTÁRQUICA

PS Barreiro promove ciclo 
de debates online até Maio

Estão a decorrer até 25 de Maio, 
um conjunto de debates online 
iniciados pelo PS Barreiro, no pas-
sado dia 18, no âmbito do Ciclo de 
Formação Autárquica 2021-2025, 
estruturado por aquela concelhia 
em conjunto com a JS local e que 
contam com a promoção de cinco 
módulos sobre “a importância das 
ideias e valores democráticos e o 
modo de funcionamento” do par-
tido para governar à esquerda no 

Poder Local.
Os debates têm ainda por missão 

analisar as “novas formas de comuni-
cação com os cidadãos, com o intui-
to de promover o conhecimento da 
vida autárquica” e “o exercício da ci-
dadania e o estímulo da participação 
cívica”, numa altura marcada pelas 
restrições impostas pela pandemia 
e o cumprimento do dever cívico de 
confinamento.

O ciclo de sessões, nas redes 
sociais do PS e da JS Barreiro, vai 
contar, entre outros, com as pre-
senças de António Mendes, pre-
sidente da Federação Distrital de 
Setúbal do PS e de Miguel Costa Ma-
tos, secretário-geral da Juventude 
Socialista, das deputadas Eurídice 
Pereira e Isabel Moreira, e dos au-
tarcas Frederico Rosa e Nuno Canta, 
respectivamente, presidentes dos 
municípios do Barreiro e Montijo.

A abrir o primeiro encontro esteve 
André Pinotes Batista, presidente do 
PS local, que destacou que o corrente 
ano “ficará indelevelmente marcado 
pelo trabalho de controlo da pande-
mia, que convoca todos os actores 
políticos a reinventar e modernizar 
a sua forma de agir”.

O responsável partidário con-
sidera ainda que estas acções 
são fundamentais para envolver 
militantes e independentes “no 
imenso desafio autárquico que se 
avizinha”, salienta, tendo eviden-
ciado a vitalidade da estrutura 
que lidera desde 2013. “Por mui-
to que alguns desistam do que 
é nobre em política e reduzam 
a sua actuação a intervenções 
negativas e populistas, para nós 
as ideias são o nosso caminho”, 
frisou recentemente nas redes 
sociais, a este propósito. 

DR

Luís Geirinhas

Os Transportes Colectivos do Bar-
reiro (TCB) informam a população 
que está agendada para amanhã, 
uma greve nacional dos trabalha-
dores da administração pública, 
convocada pelo Sindicato Nacio-
nal dos Trabalhadores da Admi-

ANTETÍTULO

Greve poderá causar perturbações
nas carreiras dos TCB amanhã

nistração Local e Regional (STAL), 
que irá abranger os funcionários 
daqueles serviços municipaliza-
dos, entre as 04h40 de quinta-
-feira e as 02h30 da próxima 
sexta-feira.

De com a autarquia barreirense, 

prevêem-se “que possam ocorrer 
perturbações significativas no regu-
lar funcionamento de carreiras, pelo 
que recomendamos que acompanhe 
o seu funcionamento em tempo real”, 
através da aplicação TCB – Mobilida-
de Colectiva. 
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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

Até muito recentemente, 
as primeiras comunida-
des humanas eram vistas 
como selvagens que emi-

tiam ruídos animalescos e usavam 
pedras e lanças para se defenderem 
dos predadores de enorme estatura 
como os ursos. Essas comunidades 
aparecem, geralmente, identificadas 
como «os homens da Pré-História», 
ignorando-se a existência de mu-
lheres. Talvez os evolucionistas 
não tenham conseguido libertar-se 
totalmente da influência da teoria 
criacionista que defende que bastou 
uma costela de Adão para criar uma 
mulher, Eva. Também consta na Bí-
blia que uma mulher, após o parto, 
demora maior número de dias para 
recuperar a pureza se for mãe de 
uma menina do que se der à luz um 
rapaz. 

Estudos recentes demonstram 
que as primeiras comunidades hu-
manas se criaram e se desenvolve-
ram de acordo com princípios igua-
litários, desfazendo o estereótipo 
que atribuía ao homem o papel de 
caçador, enquanto a mulher recolhia 
frutos silvestres e tratava dos filhos.

Em 2018, foi descoberto o túmulo 
de uma pessoa enterrada nas mon-
tanhas dos Andes, Peru, com cerca 
de 9000 anos. Esta descoberta veio 
demonstrar que a narrativa histórica 
está em permanente (re)construção. 
Junto das ossadas foram encon-
trados 24 instrumentos de pedra 
usados na caça a animais de grande 
porte e para tratamento das peles. 
O estudo das ossadas permitiu con-
cluir que se tratava de uma mulher, 
o que provocou a incredulidade dos 
investigadores. A revisão de estu-
dos anteriores conduziu à conclusão 
que entre 30% a 50% dos caçadores 
de animais de grande porte seriam 
mulheres. Acrescente-se que instru-
mentos como as pontas de projéteis 
exigiam muito tempo e habilidade 
para serem fabricados, logo só um/a 
caçador/a mereceria a honra de ser 
enterrado/a com eles. Pamela Ge-
ller, arqueóloga da Universidade 

A igualdade de género existiu na Pré-História

OPINIÃO

Francisco Cantanhede

de Miami, em declaração prestada 
à revista «National Geographic», 
explicou deste modo a reação dos 
investigadores: «Salvo raras exce-
ções, os investigadores que estudam 
grupos de caçadores-recoletores- Professor

independentemente do continente 
onde trabalham- presumem que a 
divisão sexual do trabalho era uni-
versal e rígida. E como isto é algo 
do senso comum, os investigadores 
têm dificuldade em explicar porque 
é que indivíduos com corpos femi-
ninos também têm os marcadores 
esqueléticos de caça ou ferramentas 
de caça nas suas sepulturas. Antiga-
mente, quando os investigadores 
encontravam sinais desta discre-
pância, geralmente não diziam na-
da, como se ignorar as evidências as 
fizesse desaparecer.» Acrescente-se 
que o arqueólogo português, João 
Zilhão, há algum tempo que defende 
que na Pré-História homens e mu-
lheres partilhavam várias tarefas, 
nomeadamente a caça.

A igualdade de género terá con-
tribuído para a preservação dos 
seres humanos e para as primeiras 
migrações e, simultaneamente, pa-
ra a divulgação do conhecimento, já 
que homens e mulheres de diferen-
tes grupos podiam acasalar. Como 
afirmou o antropólogo Mark Dyble, 
a igualdade de género marcou tam-
bém a diferença entre os seres hu-
manos e os seus primos primatas: 
«Chimpanzés vivem em sociedades 
bem agressivas e dominadas por ma-
chos com hierarquias claras.»

A desigualdade de género terá 
surgido com a invenção da agricul-
tura. Graças à acumulação de exce-
dentes, alguns homens tornaram-se 
mais ricos e poderosos, passando, 
por exemplo, a ter várias mulheres, 
e a valorizar mais os filhos do que as 
filhas; por outro lado, ao firmarem 
alianças com outros grupos, privile-
giaram os interlocutores masculinos.

Os defensores da igualdade de gé-
nero passaram, assim, a ter mais um 
argumento poderoso: no princípio 
da humanidade existiu igualdade, 
foi a riqueza que promoveu a desi-
gualdade, logo esta é uma constru-
ção social.

O arqueólogo 
português 

João Zilhão, 
há algum 

tempo defende 
que na 

Pré-História 
homens 

e mulheres 
partilhavam 

várias tarefas, 
nomeadamente 

a caça
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Necrologia

3

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?

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 20/02/2021
VAGNER FIDALGO PINTO
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua esposa, filha, netos e restante família, 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 à 
sua última morada, bem como aos que das mais 
diversas formas lhes manifestaram pesar.

A funerária Armindo lamenta informar 
o falecimento de Álvaro Correia. A famí-
lia vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer 
outra forma, manifestaram as suas 
condolências.

(1940 – 2021)

Participação e 
Agradecimento

ÁLVARO CORREIA

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



Sesimbra da vida dos dinossauros, desde o 
Jurássico até aos dias de hoje, sem 
esquecer a ligação de proximidade. 
Os dinossauros do Cabo Espichel, de 
que foram descobertas recentemente 
mais de 600 pegadas, serão as 
personagens principais da acção, com 
transmissão online via Meet.

Dinossauros do 
Cabo Espichel 
inspiram 
conversa online

Até 21 de Março, os dinossauros 
são tema de conversa na iniciativa 
“Conversa com os Dinossauros”, 
a decorrer no âmbito do projecto 
Família +. Organizada pela Câmara 
Municipal de Sesimbra e pelo Centro 
Comunitário da Quinta do Conde, 
esta viagem aborda vários aspectos 
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BREVES

A substituição de luminárias 
de vapor de sódio por 
equipamentos de tecnologia 
Led, no âmbito do contrato 
entre a Câmara Municipal e 
a EDP Distribuição, continua 
a decorrer. As últimas 
intervenções abrangeram 
perto de 40 ruas da vila de 
Sesimbra, que fica assim com 
quase toda a iluminação pública 

renovada, e as ruas António 
Sérgio e Henrique Galvão, na 
Quinta do Conde. As próximas 
intervenções deverão abranger 
23 ruas da Quintola de Santana, 
Santana, Quintinha, Cotovia, e 
17 em Alfarim. No total, entre 
2019 e 2020, foram substituídas 
3700 luminárias nas três 
freguesias. Este ano, prevê-se 
substituição de mais 2257.

Ao mesmo tempo que 
se encontra a decorrer a 
construção do passeio na Rua 
Santa Maria do Castelo, entre 
o Parque de Merendas e a 
entrada principal do Castelo de 
Sesimbra, está também a ser 
preparado o piso da rua para 

posterior repavimentação. 
Estas intervenções pretendem 
melhorar as acessibilidades 
ao monumento, que nos 
últimos anos recebeu a 
instalação das redes eléctricas, 
telecomunicações, saneamento, 
águas e nova iluminação.

O site Lisboa Romana, que 
reúne e dá a conhecer 358 
sítios e vestígios arqueológicos 
da época romana na região 
de Lisboa, foi lançado em 
Janeiro e as cetárias onde era 
feita a conservação de peixe, 
encontradas em escavações na 
Avenida da Liberdade/Rua da 
Fortaleza, ou os pesos de rede 
que estão patentes no Museu 

Marítimo de Sesimbra, fazem 
parte dele. Para além disso, a 
plataforma de apoio a quem 
quer conhecer o património 
arqueológico da região é 
complementada por uma app 
que disponibiliza informação 
sobre o Castelo de Sesimbra, a 
Lapa da Cova, o Mar de Ancão e 
outros sítios arqueológicos da 
zona e do país.

ILUMINAÇÃO
Vila sesimbrense com luzes 
públicas renovadas

OBRAS
Passeio do Castelo alvo de 
melhorias de acessibilidades

HISTÓRIA
Sesimbra dá-se a conhecer 
em projecto Lisboa Romana

DR

JUSTIÇA
Município quer 
esclarecer atraso 
na construção do 
novo tribunal

A Câmara Municipal de Sesimbra 
enviou um pedido de esclarecimen-
to ao secretário de Estado Adjunto 
e da Justiça, Mário Belo Morgado, 
sobre o processo de construção do 
novo Tribunal de Sesimbra. No do-
cumento, manifesta preocupação 
com a falta de condições de traba-
lho nas actuais instalações e com o 
atraso no início da construção do 
equipamento. 

Em 2017, a autarquia e o Instituto 
de Gestão Financeira e Equipamen-
tos da Justiça assinaram um proto-
colo de colaboração que estabelecia 
um prazo máximo de quatro anos 
para o início da construção do equi-
pamento. Com base nesse acordo, 
o município garantiu “a cedência 
de um terreno, junto à Moagem de 
Sampaio, a elaboração de projectos, 
a coordenação e fiscalização técnica 
da empreitada e todos os encargos 
com a execução dos arruamentos, 
estacionamentos, infraestruturas e 
respectivas ligações de água, esgo-
tos, electricidade, telecomunicações 
e arranjos exteriores”. Nessa altu-
ra, a Câmara Municipal de Sesimbra 
elaborou então o projecto, que en-
tregou posteriormente em Maio de 
2019, e diz que até ao momento “o 
IGFEJ continua a aguardar a publi-
cação da portaria de extensão de 
encargos que possibilita o lançamen-
to do procedimento”, considerando 
“incompreensível, mesmo no actual 
contexto, que uma obra fundamen-
tal esteja há dois anos a aguardar a 
publicação da portaria, solicitada 
desde 2019”.

Neste sentido, a autarquia reforça 
que as condições do actual Tribunal 
de Sesimbra são “dramáticas para 
funcionários, magistrados, utentes, 
reclusos e arguidos que não pos-
suem sequer instalações no edifício. 
A ‘instalação’ para aguardar a respec-
tiva audiência ou diligência são as 
carrinhas celulares” e afirma “toda a 
disponibilidade para colaborar numa 
solução para que o projecto seja uma 
realidade, muito em breve”.

Inês Antunes Malta 

BENEFICIA TRÊS MIL CRIANÇAS
Escolas do 1.º ciclo e pré-escolar 
recebem subsídio de 125 mil euros

A Câmara Municipal de Sesimbra 
aprovou recentemente a atribuição 
de um subsídio de cerca de 125 mil 
euros a 18 escolas do 1.º ciclo e pré-
-escolar do concelho. A verba, que 
beneficia mais de três mil crianças, 
será utilizada para aquisição de mate-
rial didático, manutenção de equipa-
mentos, centrais telefónicas e redes, 

limpeza, entre outros.
Do total do valor atribuído, 39 mil 
euros destinam-se ao pré-escolar e 
81 mil euros ao 1.º ciclo. Foi ainda atri-
buído subsídio complementar para 
aquisição das centrais telefónicas da 
EB Cotovia, no valor de 3 mil euros, e 
da EB n.º 3 Quinta do Conde, no valor 
de 2500 euros.  I.A.M.

Projecto para posto 
da GNR, auditório e 
biblioteca marcam 
Orçamento Municipal
para 2021

As Grandes Opções do Plano, o Orça-
mento e o Mapa de Pessoal para 2021 
foram aprovados pela Câmara Mu-
nicipal e pela Assembleia Municipal 
de Sesimbra, com um orçamento no 
valor de 59 milhões de euros. Deste 
conjunto faz parte a construção de 
percursos pedonais, o novo auditó-
rio e biblioteca da Quinta do Conde, 
sem esquecer a melhoria do mercado 
local, o reforço dos contactos com a 
administração central com vista à 
construção do novo centro de saú-
de e a conclusão do projecto do no-
vo Posto Territorial da GNR em terras 
quintacondenses.

“Tendo em conta que todas estas 
são obras da Câmara Municipal te-
rei alguma dificuldade em falar de 
prazos ou datas relativas às mesmas 
mas relativamente a qualquer uma 
destas obras posso dizer que ontem 
já era tarde. A Quinta do Conde tem 
mais de 30 mil habitantes e por is-
so justifica perfeitamente a criação 

Inês Antunes Malta 

Novo centro de saúde e percursos pedonais 
também nos planos para a Quinta do Conde

INTERVENÇÕES NO TERRITÓRIO EM 2021

destes novos equipamentos”, co-
meça por dizer Vítor Antunes, presi-
dente da freguesia quintacondense, 
a O SETUBALENSE. “A biblioteca, 
por exemplo, é reivindicada há mui-
to tempo pelas entidades locais. Faz 
falta. Estas grandes obras fazem 
falta e reflectem crescimento na 
Quinta do Conde”, adianta.

Sobre o auditório, o edil partilha 
que “numa fase inicial, estava previs-
to que este acompanhasse a cons-
trução do Pólo da Escola nº2 da Boa 
Água mas posteriormente acabou por 

Unidade Saúde Familiar de Sesimbra



Quinta
 do Conde

A primeira recolha de sangue do ano 
levada a cabo pelo Grupo Folclórico e 
Humanitário do Concelho de Sesimbra 
está marcada para o próximo dia 20 
de Março. O grupo, que terminou 
o ano de 2020 com “a recolha mais 
participada dos últimos anos, com 63 
dádivas efectuadas”, volta agora às 

Grupo Folclórico e 
Humanitário agenda 
próxima recolha de 
sangue para Março

instalações da sede social da Voz do 
Alentejo na Quinta do Conde, entre as 
15h00 e as 19h00. “O maior desafio 
será voltar a tentar aumentar o 
número de inscritos na sessão e tentar 
chegar aos 70 possíveis dadores”, 
refere o presidente da associação, 
André Antunes.
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CÂMARA ASSUME TODAS AS OBRAS NECESSÁRIAS

Edifício FOR-MAR pode vir a ser pólo de formação e investigação

A autarquia sesimbrense pretende 
tomar posse do edifício FOR-MAR, 
situado na vila de Sesimbra. O seu 
interesse na reabilitação do espaço 
como pólo de formação e investi-
gação ligadas aos sectores funda-

A Câmara Municipal assume 
ainda todas as obras necessárias 
à reabilitação das instalações e à 
sua adaptação a novas funciona-
lidades.
I.A.M.

INTERVENÇÕES NO TERRITÓRIO EM 2021
DR

Conclusão do novo polo e jardim de infância da EB 1 Quinta do Conde é um dos investimentos planeados

ser retirado desse projecto para ser 
construído num local mais central da 
Quinta do Conde, onde se realizava a 
Feira Festa, no Conde 3”. A bibliote-
ca, por seu turno, será edificada num 
“local muito próximo”.

Entre os principais investimentos 
e actividades previstos para a Quinta 
do Conde destaca-se ainda a conclu-
são da obra do novo edifício da EB1/
Jardim de Infância do Conde 2 e a 
aposta no Corredor Ecológico. Estão 
ainda previstas várias pavimentações 
e repavimentações nas três fregue-
sias, com destaque para o Casal do 
Sapo, “uma das áreas com mais ca-
rências a este nível”, que receberá 
também uma rede de águas pluviais.

Em Sesimbra, a ampliação da Es-
cola Navegador Rodrigues Sorome-
nho, a construção da nova Unidade 
de Saúde, a reabilitação do Bloco 
da Mata e a construção do Centro 
Operacional de Protecção Civil de 
Sesimbra são algumas das acções a 
desenvolver em 2021, sem esquecer 
o apoio ao movimento associativo, 
o reforço do apoio social a famílias e 
instituições, a reabilitação da zona 
envolvente ao Santuário de Nossa 
Senhora do Cabo Espichel, a abertura 
do Sport Arrábida, do novo Spot Jo-
vem no Parque Augusto Pólvora e do 
Centro de Recolha Oficial de Animais 
de Companhia na Aiana. 

Bloco da Mata vai ser construído de novo, depois da actual fase de demolição Capela de São Sebastião vai ser restaurada

Para a Quinta 
do Conde 
destaca-se ainda 
a conclusão do 
novo edifício da 
EB1/JI do Conde 
2 e a aposta 
no Corredor 
Ecológico

mentais de Sesimbra - a pesca, o 
mar e o turismo - já foi manifestado 
anteriormente. 

O espaço encontra-se há vários 
anos parcialmente desocupado e 
sem actividade regular. Nas suas 

instalações funcionam actualmente 
o Gabinete de Inserção Profissional, 
através de protocolo com o IEFP, e 
o FOR-MAR, que ocupam menos de 
metade do espaço disponível. 

Tendo em conta a proposta que o 

município apresentou recentemen-
te ao secretário de Estado Adjunto, 
do Trabalho e da Formação Profis-
sional, Miguel Cabrita, a continuida-
de destes serviços nas instalações 
está salvaguardada. 

Obras no Casal do Sapo melhoram ruas e passeios Polo cultural da Quinta do Conde ganha auditório e biblioteca

Unidade Saúde Familiar de Sesimbra
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Desporto

Rodrigo Pereira é o benjamim de uma 
equipa com média de idades de 23 anos

Dos 26 jogadores que compõem o 
plantel principal de futebol do Vitória 
Futebol Clube, líder isolado da série H 
do Campeonato de Portugal, o avan-
çado Rodrigo Pereira, de 17 anos, é 
o benjamim de um grupo em que a 
média de idades é de 23 anos. No 
domingo, em Pinhal Novo, o jovem 
atacante teve a oportunidade de acu-
mular mais minutos na competição, 
realizando o seu terceiro encontro 
oficial pelos sadinos.

Antes do duelo em que o Vitória 
ganhou 4-1 ao Pinhalnovense, em 
que entrou no campo Santos Jorge 
aos 83 minutos, Rodrigo Pereira já 
tinha antes alinhado alguns minutos 
noutras duas partidas, tendo a equipa 
alcançado também triunfos nas mes-
mas, ambas realizadas fora de casa: 
2-1 no reduto do Lusitano de Évora (a 
23 de Dezembro de 2020) e 5-1 com 
o Aljustrelense (10 de Janeiro 2020).

O duelo com os eborenses na an-
tevéspera de Natal marcou a estreia 
absoluta do avançado, nascido a 7 
de Março de 2003, como sénior. A 
estreia histórica, num dia que o jovem 
atleta certamente não irá esquecer, 
aconteceu cinco meses depois de ter 
sido apresentado como reforço no 
Estádio do Bonfim, a 20 de Julho de 
2020, apenas quatro meses e meio 
depois de ter completado 17 anos.

Ao nosso jornal, o treinador Ale-
xandre Santana destacou a impor-
tância de dar minutos ao jogador 
na partida de domingo em que o 
Vitória defrontou o Pinhalnovense. 
“O Rodrigo já tinha jogado frente ao 
Lusitano de Évora. Hoje (domingo) 
demos mais alguns minutos um 
bocadinho fora da posição dele por 
uma questão de gestão de plantel e 
de minutos no sintético que acaba 

Ricardo Lopes Pereira 

Dos 26 jogadores do 
plantel principal do 
Vitória FC, 65% tem 
21 (ou menos) anos 
de idade

AVANÇADO DE 17 ANOS SOMOU MAIS MINUTOS NA JORNADA ANTERIOR EM PINHAL NOVO

DR

Rodrigo Pereira, que assinou pelo Vitória em Julho de 2020, tem 17 anos e é o jogador mais jovem do plantel

por massacrar um bocadinho”.
O timoneiro dos sadinos frisa que 

as questões de gestão do jogo não 
explicam por si só a entrada em cam-
po de um atleta com valor e margem 
de progressão que é mais uma jovem 
esperança no Bonfim. “Além disso, 
pretendi também dar-lhe minutos 
para que cresça porque mais à frente 
podemos precisar dele e ele tem de 
aparecer e estar bem para mostrar a 
muita qualidade que tem”.

Rodrigo Pereira começou a dar 
nas vistas no Barreirense, clube on-
de actuou em 2014/15 e 2015/16. O 
seu potencial captou a atenção do 
Benfica que acabou por o recrutar 
na temporada seguinte. Após quatro 
anos ao serviço das águias no Cen-
tro de Estágios do Seixal, o jogador 

chegou a Setúbal no passado mês de 
Julho pela direcção então presidida 
por Paulo Gomes.

O Benfica, clube que Rodrigo Pe-
reira representou entre 2016 e 2020, 
ficou com 50 por cento dos direitos 
económicos do jovem avançado que, 
na última temporada em que vestiu 
de vermelho, marcou seis golos nos 
19 jogos que disputou pelos juniores 
B do emblema benfiquista. Em Setú-
bal, Rodrigo Pereira, após o duelo em 
Évora, tornou-se um dos mais jovens 
atletas a estrear-se como sénior em 
jogos oficiais com 17 anos, 9 meses 
e 16 dias.

18 anos separam jogador mais 
velho do mais novo
Mais de dois terços (65%) dos ele-

mentos que compõem o plantel do 
Vitória – 17 em 26 – tem 21 (ou me-
nos) anos de idade. Este dado ajuda 
a explicar o facto de o plantel ter uma 
média de idades de 23,07 anos. Numa 
equipa onde o jogador mais velho, o 
capitão José Semedo (36 anos), tem 
mais do dobro da idade do mais novo 
(Rodrigo Pereira, 17 anos) consegue-
-se perceber que, apesar da experiên-
cia de atletas como Mano, Nuno Pin-
to, Mendy e Zequinha, a esmagadora 
maioria da equipa é composta por 
atletas muito jovens.

Se aos 17 jogadores que são sub-21 
juntarmos os que são sub-23, outros 
três jovens integram o lote: André 
Sousa (22 anos), André Pedrosa e 
Mathiola (ambos com 23). Tendo 
em conta que todos estes jogadores 

tiveram passagens pelos escalões 
de formação do Vitória, a ligação ao 
clube é forte. Mesmo entre os mais 
velhos há outros jogadores, mesmo 
que alguns deles não tivessem pas-
sado pela ‘cantera’ vitoriana, que têm 
ligação forte ao clube.

Naturais de Setúbal, o médio 
José Semedo e os avançados Bru-
no Luz e Zequinha, sendo que os 
dois atacantes foram formados no 
Bonfim, conhecem como poucos 
o ADN do clube. A estes juntam-
-se o lateram Mano e o avançado 
Mendy, que envergam pela terceira 
época a camisola verde e branca, 
e, sobretudo, Nuno Pinto, defesa-
-esquerdo que chegou ao clube em 
205/16 e cumpre a sua sexta época 
em Setúbal.



divisão de seniores e sub-22, bem 
como as competições distritais 
de futsal, ficam suspensos até ao 
dia 14 de Março. No comunicado 
emitido é ainda referido que no dia 
15 de Março será feita uma nova 
avaliação da situação tendo por 
base as directrizes emanadas pelo 

governo, entidades sanitárias do 
país e Federação Portuguesa de 
Futebol. Tendo em conta a forma 
como a onda pandémica tem 
evoluído é muito provável que a 
retoma das competições possa 
acontecer no decorrer do mês de 
Abril.

Competições 
da AF Setúbal 
estão suspensas 
até 14 de Março 

Na sequência da reunião efectuada 
com os clubes participantes nos 
campeonatos distritais em curso, a 
Associação de Futebol de Setúbal 
decidiu prolongar a suspensão das 
respectivas competições. Assim, 
ficou estabelecido que tanto o 
campeonato distrital da 1.ª e da 2.ª 
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HOQUEI EM PATINS

GDESSA recebe esta noite 
o CB Queluz para acerto 
de calendário

Federação Portuguesa 
de Patinagem cancela 
Taça de Portugal

O Grupo Desportivo da Escola Se-
cundária de Santo André (GDESSA) 
recebeu e venceu o Galitos (Aveiro), 
por 67 - 44, no Pavilhão Municipal 
Luís de Carvalho, em jogo relativo à 
17.ª jornada da Liga Feminina.

Com esta vitória a equipa da cidade 
do Barreiro ascendeu ao quinto lugar 
da classificação geral com menos dois 
pontos que o Benfica, menos cinco 
pontos que União Sportiva e V. Gui-
marães (que têm mais um jogo) e 
menos seis pontos que a Quinta dos 
Lombos que lidera, com mais dois 
jogos.   

Quem entrou melhor na partida foi 
a formação de Aveiro que terminou o 
primeiro período com quatro pontos 
de vantagem (10-14) que conseguiu 
manter até ao intervalo porque o 
segundo período terminou igualado 
(15-15).

No regresso dos balneários, o 
GDESSA entrou mais forte e, com 
uma exibição bem conseguida, não 
deu qualquer hipótese ao seu adver-
sário que só fez 15 pontos nos dois 
períodos da segunda metade contra 
42 pontos da equipa da margem sul 

A Federação Portuguesa de Patina-
gem decidiu cancelar a Taça de Por-
tugal porque a prioridade é terminar 
os campeonatos nacionais de todas 
as divisões. 

Afectado por esta decisão está o 
Grupo Desportivo de Sesimbra que 
deveria defrontar o Benfica no dia 6 
de Março em jogo a contar para os de-
zasseis avos de final da competição. 

A Federação entende que não es-
tão reunidas as condições para pros-
seguir com a competição devido às 
sucessivas alterações e adiamento 
das provas nacionais, incluindo a 

do Tejo, que fez os parciais de 22-6 e 
20-9, conquistando assim a sua nona 
vitória no campeonato.

A jogadora que mais se evidenciou 
no GDESSA foi Maianca Umabano 
que fez 14 pontos, ganhou cinco res-
saltos, fez duas assistências, conse-
guiu um roubo de bola e um desarme 
de lançamento, mas em destaque es-
tiveram também Márcia Costa com 
13 pontos, Aline Moura (11 pontos) e 
Leonor Serralheiro  (10 pontos).  

Esta noite, às 20h 30m, o GDES-
SA defronta o CB Queluz no Pavilhão 
Municipal Luís de Carvalho em jogo 
a contar para a 13.ª jornada, que se 
encontra em atraso. 

Liga Placard
No próximo fim-de-semana, mais 
propriamente no sábado, dia 27 de 
Fevereiro, regressa a Liga Masculi-
na com a realização da 19.ª jornada 
que vai levar o Galitos ao Algarve 
para defrontar o Imortal no Pavilhão 
Desportivo de Albufeira, às 16 horas. 
O Barreirense, por sua vez, joga no 
Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, 
com o Esgueira, às 18 horas. J.P.

Taça da Portugal que tinha ainda em 
competição 15 equipas da 2.ª divisão 
e 4 equipas da 3.ª divisão (sendo o 
Sesimbra uma delas), que estão sem 
condições de treinar e sem previsão 
de retoma dos treinos. 

Porque necessitavam de pelo me-
nos duas semanas de treinos antes 
do regresso à competição e isso não 
é viável, devido às atuais restrições 
legais e regulamentares impostas 
pela situação de pandemia, não será 
possível realizar a primeira eliminató-
ria prevista para 6 de Março. 
J.P.

José Pina

“Se o campeonato 
prosseguir, as regras 
têm que ficar bem 
definidas, não pode 
haver clubes com mais 
jogos que outros”, 
refere o dirigente sadino

“A verdade desportiva deve ser 
devidamente colocada em prática"

“Somos apologistas da verdade des-
portiva. Por isso, entendemos que 
em primeiro lugar se deve acertar o 
calendário e depois quando joga um, 
jogam todos. Ou seja, se houver um 
jogo que tiver de ser adiado devido à 
pandemia, toda a jornada deverá ser 
adiada. Não pode haver favorecidos, 
nem desfavorecidos. Havendo equi-
pas com maior número de jogos que 
outras, não pode haver campeão. 
Temos que fazer contas. Se entre 
Março de 2020 e Março de 2021 há 
equipas que fizeram um, dois ou três 
jogos, como é que agora entre Abril 
e Junho querem fazer doze, treze ou 
catorze jogos”, é desta forma que 
Mário Leandro, presidente e trei-
nador do FC Setúbal, entende que 
deve ser feita a retoma dos campeo-
natos distritais de futebol se houver 
condições para isso. 

“Não sei se vai haver ou não condi-
ções para prosseguir com o campeo-
nato (em minha opinião não haverá) 
mas também não havia condições 
para começar e começaram. Tenho 
a certeza que vão forçar para haver 
campeonato mas neste caso seria 
bom que a AF Setúbal colocasse 
uma regra que privilegiasse a verda-
de desportiva e o fair-play, para ha-
ver respeito por cada um”, referiu o 
responsável pelo clube setubalense.

“Casos de covid vão continuar a 
existir e até há clubes que podem 
jogar com atletas infectados sem 
saber, o facto de não terem febre 
mas quer dizer que não estejam in-
fectados. Reafirmo, a verdade des-
portiva deve ser colocada em prá-
tica e isso deve ficar devidamente 

Mário Leandro apela à verdade desportiva e ao fair play

DR

jogos para ver quem sobe e quem 
desce e isso só pode acontecer se 
jogarem todos ao mesmo tempo. O 
que se passou nas primeiras jorna-
das foi um desastre, não pode voltar 
a acontecer”.

Sobre a sua equipa, o presidente 
e treinador do clube setubalense 
adiantou que “este ano temos uma 
equipa extraordinária. Perdemos 
os dois primeiros jogos porque es-
távamos com problemas na baliza. 
Fiquei surpreendido com os miú-
dos que vieram, temos uma equipa 
bastante guerreira e unida, não há 
dinheiro que pague isso, e jogamos 
sempre para ganhar. É evidente que 
não temos a estrutura que outros 
têm mas a nossa intenção é sempre 
a mesma”. E a finalizar rematou: “O 
FC Setúbal entra no campeonato 
para subir mas não joga sozinho”.    

regulamentado antes de prosseguir, 
cada jornada tem oito jogos, portan-
to não se podem realizar cinco ou 
seis e deixar os restantes por rea-
lizar”, realçou Mário Leandro que 
considera ser necessário um prazo 
de três semanas para as equipas se 
prepararem; duas para cuidar do 
aspecto físico dos jogadores e uma 
para preparar o jogo. 

O campeonato está suspenso até 
ao dia 14 de Março e no dia seguinte 
haverá uma reunião com os clubes 
para avaliar a situação. Mário Lean-
dro fez questão de salientar que “se 
o campeonato prosseguir, as regras 
têm que ficar bem definidas, não 
pode haver clubes com mais jogos 
que outros, isto não é nenhuma 
brincadeira. Estou convicto que a AF 
Setúbal vai encontrar um consenso 
mas todos têm que ter os mesmos 

MÁRIO LEANDRO PRESIDENTE DO FC SETÚBAL
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Continuamos com a nossa edição 
nas bancas, mas  agora

já pode ler o  SEU JORNAL  na integra, em 
www.osetubalense.com

#Fiqueemcasa

Mantenha-se informado e em segurança!


