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A pandemia continua a 
preencher os noticiários 
dos vários canais da te-
levisão e  as  manchetes 

dos nossos jornais, agora já não 
tanto com os números de mortos 
e internados nos cuidados inten-
sivos mas pensando (quando não 
exigindo!) o desconfinamento. Em 
vários países aparecem nas ruas 
os protestos contra a inatividade 
e torna-se comum o grito “quere-
mos trabalhar”. E os escritos e as 
entrevistas pensando no pós pan-
demia vão ocupando os espaços 
dos meios de informação. 

Mas será que devemos regressar 
ao mesmo tipo de organização so-
cial e política? Será que queremos 
regressar à produção em massa e 
ao consumismo para alavancar  a 
economia ? Será que não há uma 
versão diferente daquela em 
que vivíamos e que silenciámos 
e posemos entre parentesis nos 
confinamentos?  Será que quere-
mos mantermo-nos afastados da 
intimidade e da proximidade dos 
outros?

Certamente que não! Queremos 
uma sociedade inclusiva, que não 
centrifugue para as periferias os 
mais fracos, os doentes ou mais 
inaptos por qualquer circunstân-
cia. Queremos uma sociedade 
que não agrida constantemente 
a “mãe natureza” na exploração 
dos seus recursos.  Queremos uma 
sociedade que não desvalorize o 
trabalho em detrimento do capi-
tal. Queremos um amanhã que se 
centre na dignidade da pessoa 
humana e se reconstrua com o 
pensamento no “outro nosso ir-
mão”, que, como diz o nosso atual 
Papa num apelo aos jovens, estes 
sejam “poetas de uma nova  beleza 
humana, uma nova beleza fraterna 
e amiga”.

Não andamos certamente mui-

Construir o amanhã

OPINIÃO

Mário Moura

Médico

to longe da realidade se pensar-
mos que todos dependemos das 
atuais gerações jovens que ainda 
não perderam a capacidade de 
sonhar com a possibilidades de 
mudanças que fujam â influencia 
do deus/dinheiro, do deus/lucro, 
o que nos parece impossível com 
as gerações que atualmente go-
vernam as nações totalmente im-
pregnadas pelas altas influencias 
do grande capital que orienta o 
mundo através de organizações 
como o FMI, a OMC, os BANCOS 
MUNDIAIS e se traduz em multi-
nacionais todo-poderosas, ou em 
Fundos ou em zonas francas e “of 
shores” que todos criticam mas 
ninguém tem coragem de acabar 
com elas. Porque será?

E o nosso Papa diz mais: “Os 
sonhos constroem-se juntos. 
Sonhamos como uma única Hu-
manidade, como viajantes feitos 
da mesma carne humana, como 
filhos desta mesma Terra que nos 
acolheu a todos nós, cada um com 
a riqueza da sua Fé ou das suas 
convicções, cada um com a sua 
voz, todos irmãos.”  

Será que os que se dizem cris-
tãos não ouvem os apelos do Bispo 
de Roma? Será que se esqueceram 
que o cristianismo é apenas uma 
questão de relação, uma questão 
de Amor?

Aos apelos do Papa não ouvimos 
igualmente os gritos: “que fizeste 
do teu irmão?” que ecoam por to-
dos os lados?

Podemos sonhar com um ama-
nhã diferente no pós-pandemia?

Abertura

Mário Rui Sobral 

Entre os 48 municípios 
do Alentejo, apenas seis 
adoptaram programa 
idêntico e o de Sines 
destaca-se por 
ser o mais robusto

COVID-19 

Sines apoia mais de forma 
directa e a fundo perdido 
o comércio e a restauração 

A Câmara Municipal de Sines decidiu 
alargar os apoios financeiros a empre-
sas do regime simplificado do sector do 
comércio tradicional e da restauração. O 
programa “Sines Apoia Mais", aprovado 
no passado dia 24, vem complementar o 
lançado no ano anterior – o “Sines Apoia" 
– e vai permitir apoiar directamente, a 
fundo perdido, as empresas.

O objectivo é estimular a recupera-
ção dos referidos ramos de actividade 
económica afectados pelos impactes 
da pandemia. Entre os 48 municípios 
do Alentejo, apenas seis adoptaram pro-
grama idêntico e o de Sines destaca-se 
por ser o mais robusto. 

“O programa ‘Sines Apoia Mais’ prevê 
benefícios directos e a fundo perdido 
entre os 750 e os 2.000 euros às em-
presas e aos empresários em nome in-
dividual que em 2019 tiveram volumes 
de negócios até 200 mil euros e que em 
2020 evidenciem quebras superiores 
a 25%”, revela a autarquia, em comu-
nicado.

Ao mesmo tempo, a edilidade salienta 
que o lançamento deste novo progra-
ma “permite uma maior abrangência 
de empresas e empresários em nome 
individual para apoios directos e a fun-
do perdido” e que este é “o momento 
mais oportuno para o fazer, em virtude 
de se encontrarem reunidas as condi-
ções declarativas desses empresários 
e empresas para a totalidade do ano”.

Podem candidatar-se a este progra-
ma, até 31 deste mês, os empresários 
ligados às actividades de “comércio a 
retalho (CA47), restauração e similares 
(CAE 56), reparação de computadores 
e de bens de uso pessoal e doméstico 
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(CAE 95) e outras de serviços pessoais 
(CAE 96)”. Não são contempladas, in-
dica o município, as actividades de “co-
mércio a retalho de combustível para 
veículos a motor, em estabelecimentos 
especializados (CAE 473), comércio a re-
talho por correspondência ou via Inter-
net, funerárias e conexas (CAE 9603), 
bem-estar físico (CAE 9604) e outras de 
serviços pessoais (CAE 9609)”.

A autarquia lembra que para o progra-
ma inicial, “Sines Apoia”, foi aprovada 
“também a 24 de Fevereiro uma alte-
ração às normas”, que passa “a permitir 
que, além dos três primeiros trimestres 
de 2020, também a totalidade do ano 
de 2020 possa ser contabilizada para 
calcular a quebra de volume de negó-
cios face a período homólogo do ano 
anterior”.

Na mesma nota, a Câmara Municipal 
adianta ainda que “as candidaturas a 
ambas as medidas estão abertas até 31 
deste mês”.

Nuno Mascarenhas diz                
que programa inicial já vai          
em €50 mil de apoios
Em declarações à agência Lusa, Nuno 
Mascarenhas, presidente da autar-
quia de Sines, justificou o lançamen-
to do “Sines Apoia Mais", que vem 
complementar o programa anterior 
(“Sines Apoia").

“O momento que vivemos é parti-
cularmente difícil para a economia, 
empresários e pequenas empresas 
e, por isso, o município lançou, no 
final do ano, um programa que tem 
como objectivo apoiar as activida-
des económicas com contabilidade 
organizada e que mais têm sofrido 
com a crise. [Como esse progra-
ma] não abrangia grande parte das 
entidades, não só empresas como 
empresários em nome individual, 
decidimos criar o programa ‘Sines 
Apoia Mais'.”

O autarca explica que este pro-
grama mais recente é “idêntico 
ao anterior”, na medida em que 
é destinado “também para o co-
mércio a retalho, restauração 
ou similares, outro tipo de acti-
vidades ou serviços pessoais”, 

só que agora com a particularidade 
de abranger “o regime simplificado”.

Quem não tem contabilidade or-
ganizada, frisa, “pode concorrer e os 
apoios são a fundo perdido”. E recor-
da que, até ao momento, ao abrigo do 
primeiro programa, o “Sines Apoia", já 
foram aprovadas “quase 30 candida-
turas e pagos mais de 50 mil euros em 
apoios” a empresários ou empresas 
do concelho. Nuno Mascarenhas ga-
rante, de resto, que o processo “tem 
sido muito célere”. Desde o momento 
em que os documentos estejam em 
conformidade com a candidatura, 
o “apoio a fundo perdido é pago na 
totalidade no prazo de uma semana”.

Os formulários para as candidatu-
ras estão disponíveis no site da autar-
quia e devem ser remetidos, junta-
mente com a restante documentação 
exigida, para geral@mun-sines.pt ou 
para a morada postal da autarquia. 
“Em casos excepcionais devidamente 
justificados, poderá ser agendada en-
trega presencial, através do 269 630 
600”, informa o município.

O Orçamento Municipal de Sines 
para 2021 prevê um milhão de euros 
para apoios ao comércio local, ten-
do em vista o estímulo da economia. 
Com HYN // MCL / Lusa
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interesses da multinacional Vinci”; 
e os segundos consideraram que 
“não existem quaisquer estudos que 
apontem o Montijo como uma boa 
localização”. Ambos defendem o 
Campo de Tiro de Alcochete.
O PSD, através de Rui Rio, O 
presidente do PSD, Rui Rio, 

manifestou apoio à revisão da 
legislação para impedir que um 
único município possa “vetar” a 
localização de um projeto nacional, 
ao passo que o BE classificou como 
“boa notícia” a decisão da ANAC e o 
compromisso do Governo com uma 
Avaliação Ambiental Estratégica.

Partidos entre 
críticas e apoio 
ao Governo

O indeferimento da ANAC 
para apreciação à localização 
do aeroporto no Montijo e o 
comunicado posterior do Governo 
também motivaram reacções 
partidárias. O PCP e o PEV criticaram 
a tutela. Os primeiros lembraram 
que a solução Montijo “só serve os 

PROJECTO SER CASA BARREIRO

HOSPITAL BARREIRO-MONTIJO

Dezenas de refeições doadas 
por unidade de restauração 
a famílias carenciadas

‘Rosarinho’ é a nova mascote 
do serviço de Pediatria

O projecto Ser Casa Barreiro, que tem 
por missão apoiar pessoas em situação 
de sem-abrigo ou que estão em risco 
de passar por essa circunstância, rece-
beu no último domingo, um conjunto 
de 80 refeições individuais completas, 
doadas pelo restaurante Talho Central.

Parte destes alimentos foram parti-
lhados com a Re-food Barreiro, com o 
objectivo de serem entregues a famílias 
que se encontram em situação de grave 
insuficiência económica, tendo as res-
tantes, adiantou aquele município, sido 
distribuídas pela equipa técnica do re-
ferido projecto aos seus beneficiários.

A iniciativa, destaca a autarquia, 
revelou-se “enriquecedora para todos 
os seus intervenientes, contribuindo 
para minimizar necessidades alimen-
tares”, tendo também proporcionado 
“um momento de interacção positiva 
e construtiva no âmbito do acompa-
nhamento psicossocial das pessoas 
abrangidas”.

Para humanizar o seu serviço de Pedia-
tria, o Centro Hospitalar Barreiro Mon-
tijo (CHBM) decidiu criar uma mascote, 
baptizada com o nome de Rosarinho, 
numa referência ao Hospital Nossa 
Senhora do Rosário, local onde está 
situado aquela utilidade de saúde.

O projecto desta ‘super-heroína’, in-
forma a instituição, foi desenvolvido 
por um grupo de trabalho constituído 
pelas enfermeiras Catarina Soares e 
Rosário Martins, além da professora 
Elisabete Santos, que posteriormente 
ganhou vida através da participação 
do designer gráfico Bruno Duque.

“A Rosarinho é uma super-heroína 
muito simpática e divertida, capaz 
de minimizar a carga emocional, fru-
to do internamento hospitalar e de 
tratamentos a ele associados, ou as-
sociados à doença crónica”, explica o 
referido grupo.

O CHBM considera ainda que são já 

O Ser Casa Barreiro é um projecto 
que tem vindo a ser desenvolvido pe-
lo município barreirense, em parceria 
com a RUMO – Cooperativa de Solida-
riedade Social. A câmara barreirense 
já agradeceu àquela unidade de res-
tauração “a iniciativa e generosidade, 
reforçando este caminho conjunto do 
qual todos fazem parte”, defende. L.G.

“muitas as ideias a concretizar”, des-
de a necessidade de pintar e decorar 
o Serviço de Pediatria, nas várias áreas 
de intervenção, com a criação de es-
paços mais acolhedores. O trabalho a 
desenvolver neste âmbito passa por 
sensibilizar os utentes pediátricos, 
assim como as suas famílias, para 
“questões ligadas com a educação para 
a saúde” e por acções de humanização 
que permitam “suavizar as consequên-
cias emocionais do isolamento”. L.G.

Nuno Canta diz que 
solução é mudança de 
maioria nas autarquias 
CDU. Joaquim Santos 
defende que opção 
Montijo está morta. 
Rui Garcia fala em plano 
capcioso

AEROPORTO MONTIJO

ANAC recusa-se a apreciar 
localização e Governo promete 
alterar a lei 

A Autoridade Nacional da Aviação 
Civil (ANAC) anunciou ontem que 
não vai fazer a apreciação prévia de 
viabilidade da construção do Aero-
porto Complementar no Montijo, 
solicitada pela ANA, por não existir 
parecer favorável de todos os con-
celhos afectados. Seixal e Moita de-
ram parecer negativo e Alcochete não 
apresentou.

O organismo regulador da aviação 
invocou a lei para indeferir liminar-
mente a apreciação solicitada.

Logo após ser conhecida a posição 
da ANAC, o Governo reagiu também 
em comunicado. Através do Ministé-
rio das Infra-estruturas admitiu que 
vai rever a legislação para eliminar o 
que considera ser um poder de veto 
das autarquias no desenvolvimento 
de infra-estruturas de interesse na-
cional e estratégico.

O ministério tutelado por Pedro 
Nuno Santos garantiu ainda que 
vai avançar com a realização de um 
processo de Avaliação Ambiental 
Estratégica (AAE) e que o Governo 
se compromete a respeitar a solu-
ção que vier a ser identificada. E 
essa avaliação englobará três solu-
ções: a actual solução dual, em que 
o Aeroporto Humberto Delgado 
terá o estatuto de principal e o do 
Montijo o de complementar, uma 
solução dual alternativa, em que 
o Aeroporto do Montijo adquirirá, 
progressivamente, o estatuto de  
principal e o Aeroporto Humberto 
Delgado o de complementar, e a 
construção de um novo aeroporto 
internacional de Lisboa no Campo 
de Tiro de Alcochete.

O aeroporto no Montijo teve pareceres negativos de Seixal e Moita

DR

Autarcas e partidos dividem-se 
O anúncio da ANAC motivou também 
reacções de autarcas. O presidente 
da Câmara do Montijo, Nuno Canta, 
defendeu que o novo aeroporto na-
quele concelho continua a ser possí-
vel. E o homólogo do Seixal, Joaquim 
Santos, considerou que o “processo 
está morto”.

“Foi-nos transmitido que continua 
a existir um grande empenho do 
Governo e da ANA na construção do 
futuro aeroporto complementar de 
Lisboa no Montijo”, disse Nuno Can-
ta (PS). Para o socialista, a solução é 
haver uma mudança de posição da 
CDU (as autarquias de Moita e Seixal 
são geridas pela coligação). Ou uma 
mudança das maiorias desses dois 
municípios nas próximas eleições au-
tárquicas. Uma terceira possibilidade, 
adiantou, passa por “uma adequação 
da lei aos interesses nacionais”.

Já Joaquim Santos considerou que 
o Governo deve abandonar a opção 
Montijo. “Depois desta decisão do 
regulador, o Governo deve retomar 
a solução `Portela + Campo de Tiro 
de Alcochete´, que tem menos im-
pactes ambientais, não tem impacte 
sobre as populações, é mais barata 
e permite uma construção faseada”, 
disse o presidente da autarquia do 
Seixal. A solução Alcochete “per-
mite a construção, faseada, de um 

aeroporto internacional com quatro 
pistas, caso o de Lisboa, seja, entre-
tanto, desactivado”. Quanto à pos-
sibilidade de haver “uma adequação 
da lei aos interesses nacionais” que 
desobrigue o parecer favorável de 
todos os municípios afectados, Joa-
quim Santos sublinhou: “São situa-
ções que acontecem noutros países. 
Quero acreditar que em Portugal tal 
não irá acontecer e que, com esta de-
cisão da ANAC, o processo do novo 
aeroporto do Montijo está morto”.

Para Rui Garcia, presidente da Câ-
mara da Moita – que preside também 
à Associação de Municípios da Região 
de Setúbal – o que o Governo devia 
retirar deste processo é “a necessida-
de de dialogar e construir as soluções, 
sobretudo as desta envergadura, com 
as autarquias”. Não o fazendo, criti-
cou, “opta por alterar a lei ao sabor 
do interesse momentâneo”. “Alterar 
leis nesse contexto não é valorizar a 
democracia e o Estado de direito”, 
vincou o autarca da CDU.

E sobre a AAE foi peremptório: faz 
parte de um plano capcioso. “As ou-
tras duas alternativas indicadas pelo 
Governo não são alternativas. Uma é 
no mesmo local e no caso do Campo 
de Tiro de Alcochete deve ser estu-
dada a opção de construção faseada”, 
concluiu. 
Lusa
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Setúbal

AMBIENTE

PS questiona 
ministro sobre 
vedações na 
Comenda

Os deputados do Partido So-
cialista (PS) eleitos pelo círculo 
eleitoral de Setúbal endereçaram 
ao ministro do Ambiente e Ação 
Climática, João Pedro Fernan-
des, um conjunto de questões 
focadas na colocação de diversas 
vedações na Herdade da Comen-
da, situada no Parque Natural da 
Arrábida, ao longo dos últimos 
meses, no sentido de compreen-
derem qual a “legalidade” das 
mesmas. 

Em comunicado, os eleitos so-
cialistas afirmam querer saber 
“sobre a legalidade das vedações 
que têm sido colocadas na Her-
dade da Comenda, nomeada-
mente aquelas que têm bloquea-
do zonas de acesso a trilhos e a 
cursos de água que atravessam 
a serra”.

No referido documento, assi-
nado por Eurídice Pereira, Maria 
Antónia Almeida Santos, Filipe 
Pacheco, André Pinotes Batista, 
Sofia Araújo, Fernando José, Cla-
risse Campos e Ivan Gonçalves, os 
deputados pretendem igualmente 
saber “quais medidas estão a ser 
tomadas para garantir a seguran-
ça da fauna existente e defender 
o equilíbrio ambiental do Parque 
Natural da Arrábida”. 

Filipe Pacheco sublinhou, ain-
da, que “estes bloqueios e veda-
ções, recorrendo a arame farpado 
ou laminado, não permitem que 
qualquer pessoa possa usufruir 
plenamente dos trilhos da Serra e 
do seu património natural, activi-
dades que não prejudicam directa 
ou indirectamente os proprietá-
rios dos terrenos”.

“Além de tudo isto, vários rela-
tos apontam para que o Institu-
to de Conservação da Natureza 
e Florestas tenha já levantado 
vários autos de notícia relacio-
nados com a instalação indevida 
de vedações nesta propriedade”, 
lê-se na mesma nota.

Cais 3 a funcionar a 'bom ritmo' 
recebe visita de Dores Meira

O executivo da Câmara Municipal sadi-
na realizou ontem uma visita ao Cen-
tro de Vacinação Covid-19 instalado 
no cais 3 do Porto de Setúbal, tendo 
a presidente da autarquia, Maria das 
Dores Meira, feito um balanço positivo 
da actividade desenvolvida no espaço 
inaugurado na passada segunda-feira.

Adaptado para o efeito numa parce-
ria entre o município, a Administração 
dos Portos de Setúbal e Sesimbra (AP-
SS) e o Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACES) Arrábida, o novo centro 
de vacinação, a funcionar a ‘bom rit-
mo’, releva ser uma importante aposta 
“no alívio da pressão das unidades de 
saúde do concelho e no contributo pa-
ra se atingir a imunidade de grupo”, 
refere a edilidade em comunicado.

Só no primeiro dia de funcionamen-
to, segundo destacou Luís Pombo, 
director executivo do ACES Arrábida, 
foram inoculadas “cerca de 150 pessoas 
com mais de 80 anos”. Para ontem es-
tavam “agendadas cerca de 240 admi-
nistrações de vacinas em pessoas com 
idades entre os 50 e os 65 anos com, 
pelo menos, uma patologia associada” 
e, ainda, em 70 agentes da autoridade.

Para a autarca, o espaço “transmite 
uma sensação de calma”. “É grande, é 
arejado e fica perto do nosso rio”, fri-
sou. Com estas características, Maria 
das Dores Meira espera alcançar a “tão 
desejada” imunidade de grupo, poden-
do-se chegar a este objectivo através 
do novo espaço de batalha contra a co-
vid-19, em edifício cedido pela APSS e 
adaptado pela autarquia. “Estamos a 
fazer tudo para tentar dar imunidade 
e salvaguarda, do ponto de vista da 
saúde, às pessoas”, acrescentou. 

Em termos globais, esclareceu Luís 
Pombo, “os centros de saúde de Se-

Maria Carolina Coelho

Director do ACES 
Arrábida esteve 
presente, tendo 
revelado que os centros 
de saúde da cidade já 
vacinaram 1 479 utentes

CENTRO DE VACINAÇÃO COVID-19

O SETUBALENSE

Estavam ontem agendadas cerca de 240 administrações de vacinas na população e 70 em agentes da autoridade

túbal já vacinaram 1 479 utentes, dos 
quais 945 têm idade superior a 80 
anos e 534 têm entre 50 e 65 anos”.

Também Ricardo Oliveira, vereador 
com o pelouro da Saúde, destacou a 
localização do centro de vacinação no 
cais 3. “Está numa zona central da ci-
dade, com bons acessos de transporte 
público, com lugares de estacionamen-
to e disponível para uma campanha de 
vacinação longa contra a covid-19”.

Por possuir uma “grande capacidade”, 
o vereador afirma que o edifício evita 
que a “actividade dos centros de saúde 
do concelho seja prejudicada”. Com 
“uma equipa constituída por quinze 
enfermeiros, em regime de rotativida-
de”, o centro conta, igualmente, com 

o apoio de “onze estagiários do Curso 
Profissional de Técnico de Protecção Ci-
vil, da Escola Secundária D. Manuel Mar-
tins, na recepção aos utentes e apoio no 
preenchimento dos questionários pré-
-vacinação”, lê-se na mesma nota.

A acompanhar a visita do executivo 
da Câmara Municipal de Setúbal es-
tiveram José Garrido Castel-Branco 
e Ricardo Medeiros dos Santos, ele-
mentos da administração da APSS. 

No local, para o processo de ino-
culação, a autarquia instalou “uma 
estrutura modular que divide o es-
paço em dez blocos, para que dez 
enfermeiros possam trabalhar em 
simultâneo”. Com uma capacida-
de diária para administrar perto de 

quatro dezenas de vacinas, o cais 3 
recebeu, também, um frigorífico para 
armazenamento das vacinas, tendo, 
ainda, o município procedido à sua 
“decoração e apetrechamento com 
mobiliário” e à “elaboração de um 
plano de segurança das instalações”. 

Para a administração da vacina em 
segurança, “foi criado um circuito, 
que tem início numa recepção, à qual 
se devem dirigir os utentes na data e 
horário indicados após agendamento 
realizado pelo ACES Arrábida”. Depois 
de encaminhada para blocos, onde é 
feita a vacinação, a população deve 
aguardar trinta minutos em observa-
ção numa sala de espera, no sentido de 
precaver eventuais reacções alérgicas. 
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Baluarte, discute-se a escola 
porque se está informado e 
se quer contribuir com ideias 
ou pela ligação que com ela 

houve e vem sempre à superfície. 
Paulo Guinote sublinha: “Mesmo 
quando em conversas ocasionais 
ou com maior pretensão reflexiva se 
criticam as escolas, em particular as 
da rede pública, a verdade é que se 
tem como dado adquirido que elas 
estão lá e funcionam.” Se dúvidas 
houvesse, a pandemia esclareceu-
-as - ainda Paulo Guinote: “As escolas 
fecharam e, em pouco tempo, esse 
tornou-se um tema de conversa e de-
bate mediático quase permanente 
(...). Por muito mal que se diga que 
funcionam, sem as escolas abertas a 
sociedade perde uma das suas ânco-
ras.” Estas considerações constam no 
livro “Quando as escolas fecharam - 
Cadernos da pandemia”, assinado por 
Paulo Guinote (Fundação Francisco 
Manuel dos Santos, 2021).

Em 2020, entre 11 de Março (quan-
do começou a intensificar-se a ideia 
do encerramento das escolas) e 18 de 
Maio (quando os alunos com exames 
do secundário regressaram à escola), 
foram 66 os dias de registo sobre o 
reflexo pandémico na vida da escola e 
da família - a escrita só esteve ausente 
em três dias desse período, haven-
do ainda um texto de “meados de 
Junho”, epílogo do livro. A forma de 
diário que o escrito assume verifica-
-se na indicação das datas, a que se 
podem sobrepor os acontecimentos 
evocados e motivadores das refle-
xões, entradas determinadas ainda 
por um título, que, muitas vezes, 
assume o tom crítico, que é uma das 
linhas deste diário.

Não se está apenas perante um 
relato mais ou menos cronológico e 
factual do que aconteceu no primeiro 
confinamento, pois as marcas do dia-

Paulo Guinote: ser professor e pai 
num diário da pandemia

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

As notas de 
Paulo Guinote 

fundem os 
sentimentos 

do pai, do 
professor e 
do cidadão 

crítico, numa 
construção que 
não esconde a 
tensão entre 

essas três 
dimensões, 
exacerbada 

numa 
sociedade mais 

habituada ao 
corporativismo 

do que à 
parceria e ao 

entendimento 

rista abundam aqui e ali, conferindo 
um cunho pessoal às notas do quoti-
diano - o ambiente familiar, episódios 
vividos, convicções próprias, peque-
nas histórias (em torno da gata ou do 

Professor

do IPS, independentemente do 
nível de habilitações académicas, 
dirige-se aos interessados que 
tenham completado 23 anos até 31 
de Dezembro de 2020”, explicou a 
instituição em comunicado.
Os futuros estudantes têm 
disponíveis diversos cursos, “com 

dezenas de opções em áreas 
como Engenharia e Tecnologia, 
Ciências Sociais, Educação e 
Desporto, Ciências Empresariais 
e Saúde”. Para esclarecimento de 
dúvidas, o IPS “tem previstas três 
sessões nos dias 30 de Março, 14 
e 22 de Abril”.  

Instituto 
Politécnico abre 
candidaturas 
aos Maiores de 
23 até 5 de Maio

O Instituto Politécnico de 
Setúbal (IPS) tem já em aberto 
as candidaturas de acesso ao 
concurso Maiores de 23 anos, 
com as provas a decorrer este ano 
exclusivamente online até dia 5 de 
Maio. O concurso, que possibilita 
“o acesso às licenciaturas e CTeSP 
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telemóvel, por exemplo), olhar so-
bre o meio em que vive, fragilidades 
sentidas. O texto, sublinhado muitas 
vezes pelas referências à própria ex-
periência como professor ou pela ob-
servação do que a informação privada 
ou pública trouxe ao diarista, adqui-
re, com essas marcas pessoais e com 
um olhar de análise sobre o sistema 
e sobre a educação, um ritmo que o 
coloca no plano do testemunho sobre 
esse primeiro confinamento causado 
pela covid-19, salvaguardando-o co-
mo elemento histórico importante.

Perante tudo o que foi a surpresa, 
a descoberta, a vivência e a constru-
ção de uma nova forma de viver, as 
notas de Paulo Guinote fundem os 
sentimentos do pai, do professor e 
do cidadão crítico, numa constru-
ção que não esconde a tensão entre 
essas três dimensões, exacerbada 
numa sociedade mais habituada ao 
corporativismo do que à parceria e 
ao entendimento. Por aqui passam 

as medidas políticas nem sempre 
compreensíveis, o ziguezaguear 
dos discursos, o deslumbramento 
perante as tecnologias, o estado 
dos serviços públicos, as escolas 
entregues a si mesmas, os peque-
nos poderes, a servidão digital, o 
abalo sobre o sistema educativo, 
a fragilidade de conceitos aparen-
temente modernos mas inconsis-
tentes, a ausência de perspectivas 
para o que possa ser uma outra 
normalidade ao nível da escola, 
o remeter para resolver na escola 
questões que deveriam ser solu-
cionadas (também) fora dela, a 
importância que as famílias dão 
à escola, etc.

À distância de quase um ano so-
bre os acontecimentos registados, 
este diário é a revisitação do que 
solidariamente vivemos e a prova 
de que, como ensaio, essa expe-
riência foi escassamente aprovei-
tada para melhorar o desempenho 

do sistema. Obra a ler - para nos 
revermos e não nos deixarmos 
abater pela inércia... 
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Barreiro

Luís Geirinhas

Medida pretende 
aproximar clientes
de comerciantes 

COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA

Município e CTT estabelecem parceria para 
ajudar comércio local a criar lojas ‘online’

A Câmara do Barreiro e os CTT vão assinar 
uma parceria para a criação de lojas ‘on-
line’, que possibilitem aos comerciantes 
do concelho possuir novos canais digitais, 
para a implementação ou reabilitação das 
suas actividades em tempo de pande-
mia. Através desta medida, o município 
conta que, tanto os produtores como os 
comerciantes da região, vejam reforçado 
o apoio no “acelerar da digitalização dos 
seus negócios, aproximando os mesmos, 
dos respectivos clientes finais”.

Para Rui Braga, vereador que tutela o 
Gabinete de Inovação, Desenvolvimento 
Económico e Turismo daquela câmara, 
este protocolo, “sem qualquer custo pa-
ra a autarquia” e “que os CTT já têm em 
vigor em alguns municípios, é interessan-
te não só do ponto de vista digital, como 
pelo serviço de distribuição efectuado”, 
sendo uma empresa “credível, capaz de 
aumentar a capacidade de resposta do 
nosso comércio local, com excepção dos 
serviços de restauração”, sublinha.

O autarca adianta que “a responsa-
bilidade da Câmara Municipal do Bar-
reiro cinge-se à divulgação junto dos 
comerciantes, desta facilidade de criar 
uma loja ‘online’, num curto espaço de 
tempo” e “totalmente customizada pe-
los aderentes, sendo que a decisão de 
adesão ao serviço, será sempre uma 
opção do comerciante”, explica. Para 
este efeito serão criadas condições co-
merciais “mais favoráveis para o desen-
volvimento dos canais digitais”, com 
a disponibilização de serviços como a 
criação destas lojas, criação ‘online’ de 
campanhas ou planos de logística para 
pequenas e médias empresas.

De acordo com o município, desde 
a venda até à encomenda, a criação 
destas lojas permitirão “que o comer-
ciante/empresário seja totalmente 
autónomo, utilizando uma única solu-
ção para controlar todo o processo”, 
através de ferramentas e funcionali-
dades que lhes serão disponibilizadas 
futuramente.

Rui Braga, vereador com pelouro das Actividades Económicas

DR
Colmatar impacto negativo       
da pandemia
A edilidade destaca que “promover e 
apoiar o desenvolvimento de actividades 
e a realização de eventos relacionados 
com a actividade económica de interesse 
municipal é uma das atribuições das au-
tarquias”, o que levou aquele executivo 
a aprovar na última reunião de câmara 
a celebração desta parceria, compro-
metendo-se a “dinamizar, promover e 
comunicar a iniciativa às empresas com 
sede no concelho, que poderão usufruir 
dos serviços, de forma gratuita ou com 
as vantagens decorrentes da adesão aos 
serviços prestados, em moldes que lhes 
são benéficos”, considera.

Recorde-se que a autarquia barreiren-
se “tem vindo a adoptar várias medidas 
de apoio e revitalização destinadas ao 
comércio local”, que pretendem “colma-
tar o impacto negativo que o contexto 
da pandemia Covid-19 está a ter sobre 
a economia local e nacional”, realça, 
com especial atenção “para a criação de 
canais alternativos de venda, nomea-
damente digitais”, substituindo deste 
modo os habituais espaços de venda 
tradicionais.

SOFLUSA

Obras para 
substituir 
cobertura 
do Terminal 
Fluvial 
avançam

Continuam a decorrer no Terminal 
Fluvial da Soflusa, no Barreiro, as obras 
de substituição da cobertura daquela 
estação, abalada pelas tempestades 
que assolaram o país entre os meses 
de Dezembro de 2019 e Janeiro do ano 
passado e que, desde então, estiveram 
na origem de protestos de centenas de 
passageiros que utilizam aquele espaço, 
para poderem efectuar as suas deslo-
cações entre o território barreirense e 
o Terreiro do Paço, em Lisboa, ou em 
sentido contrário.

Recorde-se que a empresa decidiu 
desenvolver um levantamento do ris-
co de segurança daquela instalação, 
que, entretanto, obrigou a que fossem 
retiradas todas as estruturas que pudes-
sem causar risco para os utilizadores do 
terminal, garantindo deste modo a sua 
segurança e uma melhoria do seu con-
forto.

As obras de reabilitação, recorde-
-se, iniciaram-se no início deste ano e 
fazem parte de uma intervenção global 
estimada em 1,2 milhões de euros, nu-
ma empreitada que além da cobertura 
inclui ainda a colocação de estruturas 
de apoio e protecção, o reforço da ilumi-
nação existente no local, assim como a 
regeneração de espaços públicos, salas 
de embarque e bilheteiras, entre outras 
instalações de apoio à actividade fluvial, 
tendo a empresa apontado um prazo de 
execução da obra de 120 dias.

A operação em curso, adiantou na 
altura a transportadora, permitirá “dar 
resposta às necessidades mais urgentes 
da importante infraestrutura”, utilizada 
diariamente por cerca de 20 mil pessoas 
que, após a realização dos trabalhos, po-
derão usufruir de uma área adequada 
às suas necessidades e de um terminal 
mais “seguro e moderno”, realçou.

Refira-se que o financiamento para a 
realização desta empreitada, segundo a 
Transtejo-Soflusa, foi assegurado pelo 
Programa de Estabilização Económica 
e Financeira, aprovado pelo Governo, 
no âmbito de diversas intervenções 
daquela empresa. L.G.

Na mesma semana em que o 
município anunciou que vai 
estabelecer uma parceria com os 
CTT para ajudar o comércio local 
a implementar canais digitais, 
em tempo de pandemia, o CDS-
PP do Barreiro emitiu uma nota 
onde também defende a criação 
de uma plataforma de promoção 
destes espaços de negócio.

“Infelizmente, o comércio 
local, na sua generalidade, 
não tem capacidade de criar 
e gerir plataformas de venda 
‘online’, ficando dependentes 
das redes sociais, para a 
promoção e, eventualmente, de 
plataformas de terceiros para a 
venda”, sublinham, chamando 
a atenção do actual executivo 

Medidas CDS-PP defende criação pela autarquia 
de plataforma para apoiar comerciantes

para a necessidade de criação 
de uma plataforma comum que 
seja promovida pela própria 
autarquia.

Hélder Leal Rodrigues, 
presidente do CDS-PP Barreiro, 
considera que “a tendência dos 
negócios online – ou os negócios 
terem uma plataforma virtual 
– veio para ficar”, e se o “grande 
comércio tem capacidade de 
resistir, através de um circuito 
de venda ‘online’ já consolidado 
e uma tremenda capacidade 
financeira de divulgação 
da marca”, por oposição, 
o “pequeno comércio está 
refém e sem soluções”, alerta, 
acrescentando que para muitos 
estes negócios são “a única fonte 

de rendimento das famílias”.
No documento, o responsável 

adianta que “temos de estar ao 
lado de quem sempre deu vida 
à cidade ou o comércio local 
não resistirá”, indica o líder 
da concelhia. “Se queremos 
atrair e apoiar novas empresas, 
e bem, através da criação da 
Startup Barreiro, podem ser 
criados incentivos a quem 
tenha capacidade para criar esta 
plataforma, em cooperação 
com a câmara, aproveitando a 
estrutura que está a ser criada”, 
sugere o responsável partidário, 
tendo explicado que a proposta 
apresentada vai constar de um 
pacote de medidas a anunciar 
“nos próximos meses”, revelou.
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BREVES

O município do Barreiro 
promove até ao próximo dia 
26, no âmbito da iniciativa 
“Ideias Jovens – I can DO it”, 
um projecto que pretende “dar 
palco e voz às ideias dos jovens 
do concelho”, através da criação 
de um logótipo que demonstre 
a sua criatividade, inovação e 
trabalho de equipa, e que tenha 
por base o património e a cultura 
existentes na comunidade. O 
objectivo da acção, realizada 

na sequência do Programa de 
Empreendedorismo nas Escolas, 
destina-se “a representar as 
ideias criadas” por todos os que 
frequentam o ensino básico 
e secundário, ou profissional 
(entre o 7º e o 12º ano), e que 
estudem na região. O trabalho 
mais original e criativo, terá a sua 
imagem associada a diversos 
projectos municipais e recebe 
como prémio um tablet com 
caneta digital.

A União de Freguesias de Alto 
do Seixalinho, Santo André e 
Verderena continua a proceder 
à instalação de novo mobiliário 
urbano em diversos espaços 
públicos do concelho, com o 
objectivo de “melhorar estes 
locais de lazer, que esperamos 
que possam ser utilizados o 
mais breve possível”, afirma o 
executivo liderado pelo presidente 
Carlos Raposinho. Nest âmbito, 
os recentes equipamentos já 
foram colocados na Avenida do 
Bocage, na Rua Diogo Cão e no 
Largo da Quinta Grande. Aquela 
União de Freguesias aproveitou 

ainda, nos últimos dias, para 
melhorar a identificação das suas 
ruas, com a colocação de novas 
placas toponímicas na Rua dos 
Operários, Quinta dos Casquilhos, 
Rua das Gaiteiras, Rua dos 
Descobrimentos e na Praceta da 
Quinta Pequena.

Com a renovação do Estado de 
Emergência e o encerramento 
obrigatório de todos os 
equipamentos culturais devido 
à crise pandémica, o concerto 
do cantor Salvador Sobral no 
Auditório Municipal Augusto 
Cabrita (AMAC), previsto para 23 
de Janeiro, terá de ser novamente 
adiado, neste caso, para 22 de 
Maio, informa a autarquia local. 
Os bilhetes adquiridos para 

estas duas actuações, apontadas 
para as 17 e 21h00, mantêm-se 
válidos para a nova data, sendo 
que, no caso de pretenderem 
a devolução dos mesmos e 
do respectivo reembolso, os 
interessados deverão solicitá-lo 
no local onde efectuaram a sua 
compra. Recorde-se que o cantor 
apresenta neste espectáculo 
o seu mais recente trabalho, 
intitulado “Paris, Lisboa”. 

EMPREENDEDORISMO
Câmara desafia juventude 
a criar logótipo até dia 26

ESPAÇOS PÚBLICOS
Novo mobiliário urbano 
instalado pelo concelho

CONCERTO ADIADO
Salvador Sobral dia 22 de Maio
no Auditório Augusto Cabrita

DR

mais de 10 mil refeições”, assinalou.
Estes números “não seriam possíveis 
sem o esforço e dedicação dos quase 
200 voluntários e sem o apoio dos 
muitos parceiros que partilham o 
mesmo caminho”, sublinha, tendo 
agradecido e acrescentado que 
“continuamos juntos por um Barreiro 

mais solidário”.
Recorde-se que a Re-food 
resgata comida excedentária 
junto de diversos parceiros, para 
depois distribuir a mesma de 
forma rápida e com dignidade, 
localmente, junto de pessoas 
carenciadas.

Re-food Barreiro 
apoiou duas 
centenas de 
famílias em Janeiro 
no concelho

A Re-food Barreiro revelou na última 
quinta-feira que no passado mês 
de Janeiro, apoiou um total de duas 
centenas de famílias do concelho, 
o que, segundo aquele movimento 
voluntário, independente e eco-
humanitário, representou “mais de 
500 pessoas a quem entregámos 

Luís Geirinhas

Novo equipamento
está agora orçado 
em 850 mil euros

EDIFÍCIO SITUADO JUNTO AO JARDIM DOS FRANCESES

Câmara já está no terreno para 
construir Startup Barreiro até 
ao próximo Verão

O pontapé de saída para a constru-
ção da Startup Barreiro foi dado há 
cerca de três semanas, num edifício 
que vai agora ser alvo de obras pelo 
município, para acolher futuramen-
te o novo equipamento, numa zona 
situada no interior do Parque Empre-
sarial da Baía do Tejo, junto ao jardim 
dos Franceses.

Rui Braga, vereador que tutela 
as Obras Municipais na autarquia 
barreirense, revelou a O SETUBA-
LENSE que, numa primeira etapa 
dos trabalhos previstos, “estão in-
cluídas as limpezas e obras de de-
molição no interior do espaço para 
a sua adaptação à nova função”, 
contando o executivo que “até ao 

O presidente Frederico Rosa e o vereador Rui Braga, visitaram recentemente o local

DR

Verão possamos ter a intervenção 
concluída e pronta a funcionar”, 
destacou, tendo efectuado recen-
temente uma visita às instalações 
na companhia do presidente deste 
município, Frederico Rosa.

O autarca salienta que, pela pri-
meira vez, a câmara municipal “está 
a intervir literalmente dentro do terri-
tório do parque empresarial, para ga-
nharmos 500 metros quadrados de 
usufruto público”, numa área que se 
encontrava encerrada há vários anos.

O projecto em causa, recorde-se, 
foi adjudicado no final do ano passa-
do e está “orçado em 850 mil euros”, 
adianta o vereador, que acredita que 
“a actividade que vai ser desenvolvida 
na Startup proporcione um gancho 
muito importante para a cidade, de 
forma a fixar empreendedores, jo-
vens acima de tudo”, sublinhou.

“É nossa vontade trazer para este 
equipamento o ensino politécnico, 
além da própria Baía do Tejo e um 
conjunto de entidades, como empre-
sas-âncora, que permitam desenvol-

ver este projecto no concelho”, para 
promover “a criação de novos em-
preendimentos, postos de trabalho 
e, desta forma, mais emprego, sendo 
estes os eixos verticais deste investi-
mento”, acrescenta Rui Braga.

O vereador realça que, “se já fazia 
sentido sem pandemia, esta crise sa-
nitária recentrou a necessidade de 
darmos este apoio aos empreende-
dores do concelho e este aconselha-
mento, naquilo que pode ser o apoio 
à retoma das actividades económi-
cas, para podermos garantir outra di-
nâmica ao nosso tecido empresarial”, 
explicou.

A Startup Barreiro será dividida em 
três grandes secções, uma das quais 
para gabinetes, preparados para aco-
lher 50 lugares de trabalho, além de 
uma zona comum, para apresentação 
de produtos e salas de reunião, e um 
espaço aberto, destinado a receber 
exposições e eventos, acções de 
formação e feiras, com o objectivo 
de “estimular o convívio” entre os 
participantes.
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Barreiro

PUBLICIDADE

Com o final da data de consulta pública 
nesta segunda-feira, para que fossem 
apresentados contributos para o Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR) a adop-
tar até 2026, que estabelece um conjunto 
de novos roteiros para a retoma do cres-
cimento sustentável e inclusivo do país, 
e ao nível da transição climática, digital e 
de investimentos, os deputados da CDU 
apresentaram na sessão da Assembleia 
Municipal do Barreiro, realizada na última 
semana, no Pavilhão Vítor Domingos (Fa-
bril), uma proposta de tomada de posição 
daquele órgão sobre esta matéria.

O documento, apresentado pela de-
putada comunista Márcia Calafate, referia 

PRAZO TERMINOU NO INÍCIO DESTA SEMANA

Assembleia Municipal chumba proposta da CDU para participação do 
município na consulta pública do Plano de Recuperação e Resiliência

Proposta reprovada por 
PS, PAN e MCI, com as 
abstenções do PSD e BE 

que os problemas que se colocam desde 
há várias décadas ao desenvolvimento 
daquele território “são de ordem estru-
tural e, neste contexto, exigem medidas 
e a concretização de investimentos con-
substanciados numa visão estratégica 
que assegure a coerência de opções es-
truturantes, que condicionarão o futuro 
do concelho por largas décadas e a sua 
execução continuada” durante os próxi-
mos dez anos.

Ao nível da habitação, a deliberação in-
cluía a procura de novos apoios que permi-
tissem “uma intervenção mais significativa 
na regeneração urbana”, com particular 
incidência em áreas antigas ou históricas, 
no âmbito das operações integradas em 
comunidades mais desfavorecidas na Área 
Metropolitana de Lisboa, nomeadamente, 
na Quinta da Mina (Cidade Sol), Bairro Al-
ves Redol, Bairro das Palmeiras, Quinta da 
Amoreira (Alto do Seixalinho) e em outros 
edifícios dispersos pelo concelho.

A proposta de participação do Barreiro 
na consulta pública do PRR, entretanto 
chumbada com os votos contra do PS, 
PAN e MCI, e com as abstenções do PSD 
e do Bloco de Esquerda, referia também 
a necessidade de uma forte aposta na re-
generação das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (AUGI) e a sua articulação com os ter-
ritórios mais consolidados, bem como, a 
construção de uma política municipal de 
habitação, tendo a deputada dado como 
exemplo as habitações a custos contro-
lados. “Precisamos de apoios financeiros 
para combater as desigualdades, as bolsas 
de pobreza e para ampliação do direito à 
habitação”, acrescentou. 

Ponte Barreiro-Seixal:             
“uma obra a concretizar”
Ao nível da mobilidade sustentável, entre 
outras medidas, a proposta comunista 
contemplava ainda que fosse retomado 
o projecto da ligação pedonal Barreiro-

-Seixal e que fosse dada continuidade 
ao projecto do Metro Sul do Tejo, com 
a “aposta no transporte fluvial e na valo-
rização da travessia do Tejo, através da 
redução dos tempos, do aumento da fre-
quência de carreiras e da diversificação 
dos pontos de acostagem”.

A deputada sublinhou que nas com-
ponentes de infra-estruturas e de mo-
bilidade sustentável, o concelho “deve 
reafirmar continuamente a construção 
da Terceira Travessia do Tejo Ferro-Ro-
doviária Barreiro-Chelas”, assim como 
a concretização das ligações rodoviárias 
aos municípios adjacentes, em particular, 
a travessia entre o Barreiro e o concelho 
vizinho do Seixal.

Após a apresentação do documento, o 
deputado e actual presidente da Assem-
bleia Municipal, André Pinotes Batista 
(PS), afirmou que “é importante que seja 
público e notório, que não há condições 
para termos uma reflexão profunda” so-

bre este assunto, apesar de considerar 
que a proposta tinha “um bom espírito” 
e de classificar a mesma de “fraquinha” 
enquanto participação pública.

Dado o pouco tempo disponível, o de-
putado acrescentou que “estamos mui-
to condicionados, porque aquilo que os 
eleitos do PS vão ser confrontados é em 
terem de cima do joelho, de mexer numa 
participação pública”, defendendo que o 
PRR “não pode ser vago”, mas “concreto 
e sustentado”.

Após a CDU ter visto chumbada a 
proposta, em declaração de voto, Már-
cia Cafalate afirmou que “a Assembleia 
Municipal, na sua maioria PS, colocou o 
Barreiro de parte” e lembrou que os elei-
tos socialistas “não quiseram discutir” o 
assunto “nem hoje, nem em Junho e em 
Setembro”, motivo pelo qual considera 
que “o Barreiro não será alvo de bazuca, 
porque não se posiciona para esta opor-
tunidade”, criticou.  L.G.



3 de Março de 2021 O SETUBALENSE 9

PUBLICIDADE

Carta aberta pede construção de novo acesso ao Porto de Abrigo de Sesimbra p12

É absolutamente insóli-
to o que se passou com 
a aquisição dos novos 
barcos da Transtejo. São 

vários anos para a aquisição de 
uma frota que serve uma área 
com 3 milhões de habitantes e 
que perturba especialmente os 
habitantes do Seixal. 

Parece ser nesta ocasião que 
serão adquiridos 10 novos barcos, 
mas não é a primeira vez que este 
processo conhece avanços “buro-
cráticos”. A verdade é que os uten-
tes continuam a “ver navios”, mas 
apenas usados, que pertencem a 
uma frota que precisa de ser urgen-
temente renovada.

De uma forma impressionante, os 
barcos elétricos foram comprados 
sem manutenção para as baterias. 
O resultado é péssimo, a empresa 
vencedora torna o preço dos bar-
cos mais caro com a utilização das 
baterias que são agora incluídas no 
concurso.

Não é menos insólito a gestão do 
processo para a construção do no-
vo aeroporto. Inicialmente pensado 
para o Montijo “esbarra” nos pare-
ceres negativos de duas Câmaras 
Municipais: Moita e Seixal.

A lista poderia continuar com o 
Hospital no Seixal que até ao mo-
mento apenas tem servido para 
entreter a revindicação do PCP 
enquanto os centros de saúde dete-
rioram sem qualquer investimento 
na saúde sair do papel.

Ambos os processos são morosos 
e ainda estão por concluir. Mas na 
prática o património da gerigonça 
destes anos resulta de uma ausên-
cia de problemas estruturais.

No caso da Transtejo o PCP via-
bilizou seis Orçamentos de Esta-
do sem tornar este problema uma 

A gerigonça
serve os partidos, 

não serve as pessoas

OPINIÃO

Nuno Carvalho

prioridade. Mesmo quando este 
investimento é especialmente im-
portante num concelho que tem 
uma gestão comunista, como é o 
caso do Seixal.

Na questão do projeto para um 
novo aeroporto o PCP e PS reve-

Deputado do PSD

lam algo simples: não se entendem 
quanto às prioridades do país. O 
partido que viabiliza seis anos de 
governo socialista é mesmo que in-
viabiliza o principal investimento 
em infraestruturas de transportes. 
É o PCP que inviabiliza o aeropor-
to no Montijo por força da posição 
de duas Câmaras Municipais com 
gestão comunista

Mas o acordo que une o PS e 
PCP na Assembleia da Repúbli-
ca serve propósitos. Foi eviden-
te que a realização da Festa do 
Avante no Seixal foi “prenda” do 
governo pelo fiel apoio do PCP 
nestes últimos anos.

No mesmo sentido, é possível 
que o PS se “contenha” nas au-
tárquicas. Observaremos todos 
se existirão nomes que sejam 
verdadeiros “challengers” ou se 
esse papel caberá apenas ao PSD 
nas Câmaras Municipais geridas 
pelo PCP.

No universo do acordo gover-
nativo à esquerda o Seixal torna-
-se num caso paradigmático. A 
evidência, até ao momento, de-
monstra apenas que o acordo do 
PS e PCP serve os partidos envol-
vidos. Não resolveu o problema 
da Transtejo, Hospital no Seixal ou 

o próprio impasse no projeto do 
aeroporto.

Ou seja, o único resultado da 
gerigonça foi a realização da Festa 
do Avante em plena pandemia. Se-
guramente não serve os interesses 
das pessoas.

O único 
resultado 

da gerigonça 
foi a realização 

da Festa do 
Avante em 

plena pandemia. 
Seguramente 

não serve 
os interesses 
das pessoas
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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

Frederico Rosa, presidente da 
Câmara Municipal do Barrei-
ro desde 2017, escreveu um 
artigo de opinião – O tempo 

é de continuar a dar respostas (DN, 
22/02/2021) – que não resiste ao con-
fronto com a realidade. Alguns dos 
argumentos expostos são surpreen-
dentes, senão mesmo paradoxais, pa-
ra quem, como eu, viveu toda a sua 
vida no Barreiro e tem acompanhado 
a vida política local.

Quando enfatiza a “importância 
de nos mobilizarmos todos para 
o essencial” ou a necessidade de 
“somar vontades e recursos para 
construir respostas” pois, remata, “é 
tempo de somar, de continuar a dar 
respostas, por muito que alguns se 
entretenham a subtrair”, Frederico 
Rosa, apresenta-se como paladino 
do diálogo e da união. Não podíamos 
estar mais distantes da realidade.

Desde 2017, que não tem feito 
outra coisa senão hostilizar todos 
aqueles que, individual ou coletiva-
mente, questionam as suas opções, 
que recomendam prudência ou exi-
gem maior ponderação e sensatez, ou 
que apenas solicitam esclarecimen-
tos sobre processos que têm sido, 
nas mais das vezes, conduzidos de 
forma atabalhoada e confusa. Em-
bora, como resulta claro da leitura 
desse artigo, a sua acrimónia se pro-
jete sobre todos aqueles que ousam 
questionar as suas opções políticas, o 
alvo preferencial é a CDU, tanto pela 
sua importância histórica no quadro 
autárquico do Barreiro como pelo fac-
to de, porventura, constituir a única 
força política credível enquanto al-
ternativa.

Infelizmente, não há diálogo que 
resista quando se promove e cultiva 
um anticomunismo primário que en-
vergonha qualquer democrata, quan-
do sistematicamente se manipula ou 
apaga a memória. Contrariamente ao 
que agora defende, Frederico Rosa, 
alicerçando-se num discurso popu-
lista, que cavalga o espírito do nos-
so tempo, não tem feito outra coisa 
senão destruir pontes e cavar trin-

Entre a rua e o país, vai o passo de um anão

OPINIÃO

André Carmo

cheiras. É ele que tem aproveitado o 
momento para aprofundar divisões 
e agitar as redes sociais. Felizmente, 
não são poucos aqueles que, no Bar-
reiro, se começam a aperceber de que 
muito daquilo que se diz e faz tem a 
solidez de um castelo de cartas.

Para Frederico Rosa, “mais do que 
nunca, o importante é ser parte da 
solução, ir além do mero protesto 
inconsequente ou da reivindicação 
sem os pés no chão da realidade con-
creta”. Mas, pergunto: de que reali-
dade concreta estamos a falar? Será 
da Quinta do Braamcamp, um dos 
poucos espaços verdes existentes na 
parte mais densamente urbanizada 
do concelho do Barreiro, agora entre-
gue à voragem da especulação imobi-
liária por iniciativa do executivo que 
lidera? Serão os “cheques em branco” 
para a regeneração do Barreiro Velho 
que justificaram o endividamento do 
município para níveis insustentáveis, 

Geógrafo, professor universitário, 
membro do Fórum Cidadania 
Barreiro 21

sem que se conheçam quaisquer 
projetos, detalhes ou conteúdos? 
Tratar-se-á, porventura, da estafada 
aposta no empreendedorismo e nas 
incubadoras de talentos que, uma e 
outra vez, se tem revelado um logro, 
incapaz de promover o desenvolvi-
mento de atividades económicas ro-
bustas e com impactos substantivos 
no território? Ou será que estamos a 
falar da célebre roda gigante sobre o 
rio Tejo, grande bandeira do progra-
ma eleitoral com que o PS Barreiro 
se apresentou às últimas eleições 
autárquicas, que, até ao momento, 
teima em não passar de uma distante 
miragem? Qual é, afinal, a realidade 
concreta de que fala o atual presiden-
te da Câmara do Barreiro?

Por último, adverte Frederico Rosa, 
aparentemente pairando sobre uma 
realidade que pretende observar com 
total neutralidade e distanciamento, 
é importante evitar “recaídas para um 
deriva de divisão ou para manobras 
de apego inconsequente às ideolo-
gias, em que as pessoas estão num 
segundo plano”. Na senda de mui-
tos outros apologistas do extremo-
-centro, prosélitos do fim da história, 
evangelizadores do pensamento úni-
co, o presidente da Câmara Municipal 
do Barreiro foge da ideologia como o 
diabo da cruz. Sem frango, nem arroz, 
nem a panela, o autarca barreirense 
prossegue o seu caminho, sem ru-
mo, sugerindo que a ideologia é algo 
que conspurca o exercício do poder 
autárquico, ao invés de o qualificar, 
conferindo-lhe um sentido.

Numa coisa estou inteiramente 
de acordo: o foco tem de ser nas 
pessoas e nos territórios. Contudo, 
sugerir que se deve dar continuidade 
a algo que, verdadeiramente, nunca 
começou – a construção de respos-
tas – não passa de uma manobra pré-
-eleitoral levada a cabo por alguém 
que sabe que 2021 pode ser um ano 
de viragem.

Não há diálogo 
que resista 
quando se 
promove e 
cultiva um 

anticomunismo 
primário que 
envergonha 

qualquer 
democrata
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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 a Funerária Armindo
está disponível todos os dias

do ano, a quaquer hora,
para o apoiar em caso de

emergência funerária?

Você sabia?
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Sesimbra no Salão de Desporto da Piscina 
de Sesimbra, abra o mais depressa 
possível. Os recursos humanos que 
constituem a equipa de vacinação serão 
os mesmos do Centro da Quinta do 
Conde mas farão uma escala durante 
os dias úteis, para evitar deslocações, 
sobretudo da população idosa.

Centro de 
vacinação serve 
freguesias de 
Santiago 
e Castelo

Foi ontem dada "luz verde" por parte 
do ACES Arrábida para a instalação 
de mais um centro de vacinação no 
concelho, desta vez para responder 
às necessidades das freguesias 
de Santiago e Castelo. Os serviços 
municipais estão agora a preparar toda 
a logística para que o centro, instalado 

Em 2020, a lota de Sesimbra 
manteve o primeiro lugar 
em quantidades de pescado 
transacionado a nível nacional, 
com perto de 20 mil toneladas, 
e o segundo lugar em valor, com 
cerca de 27 milhões de euros, 
segundo dados fornecidos pela 
Docapesca. Comparando 2019, 
verifica-se uma redução na 
ordem das 10 mil toneladas, que 
reflecte a quebra nas capturas 
de cavala, o que também explica 
a diminuição de quase 2,5 
milhões de euros. Os resultados 
obtidos pela frota sesimbrense 

Liderança Lota de Sesimbra 
mantém primeiro lugar no 
pescado transacionado no país

representam no entanto quase 
22 por cento do total nacional de 
capturas, e cerca 14 por cento em 
valor. Em termos de espécies, 
a cavala, o carapau, a sardinha 
e o peixe-espada continuam 
a ser as mais representativas, 
com cerca de 85 por cento do 
total de quantidades e quase 63 
por cento do valor de vendas. 
A Delegação Centro-Sul, que 
integra Sesimbra, registou a 
maior quantidade de pescado 
a nível nacional, com 32,2 mil 
toneladas, que geraram 49 
milhões de euros.

Inês Antunes Malta 

Documento subscrito 
pela autarquia, seis 
associações, sete 
operadores do sector 
das pescas e mais 
de uma centena de 
armadores

PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA

Carta aberta pede construção de 
novo acesso ao Porto de Abrigo

A Câmara Municipal de Sesimbra 
e mais de uma centena de entida-
des ligadas à pesca e a empresas 
de actividades marítimo-turísticas 
subscreveram uma carta aberta ao 
primeiro-ministro, António Costa, na 
qual se pede que a construção de um 
novo acesso ao Porto de Abrigo de 
Sesimbra seja contemplada no Plano 
de Recuperação e Resiliência, neste 
momento em consulta pública.

O documento, apresentado na 
tarde de sexta-feira, no Facebook 
da Câmara Municipal, lembra que “o 
Porto de Sesimbra é, há vários anos, 
o principal porto de pesca do país 
em termos de volume de pescado e 
o segundo em valor de venda. Tem 
recebido fortes investimentos, tanto 
públicos como privados, para a sua 
modernização” mas, no entanto, os 
seus acessos continuam “completa-
mente esquecidos” e neste momento 
até “desadequados” face ao movi-
mento do porto. 

O único caminho que permite o 
acesso ao porto atravessa a malha 
urbana da vila de Sesimbra e “é mui-
to difícil para veículos pesados”. Al-
guns intervenientes neste processo 
referem precisamente “a dificuldade 
de escoar o pescado porque certos 
clientes simplesmente se recusam 
a descer a Sesimbra. Há mesmo o 
caso de motoristas de pesados que 
tiveram que passar duas noites em 
Sesimbra por não conseguirem sair 
com os veículos carregados pela úni-
ca estrada de acesso, que tem uma 
pendente elevada e com chuva se tor-
na escorregadia e intransitável para 
camiões”. Por este motivo, a Artesa-
nalPesca teve mesmo que aumentar 
a sua zona de refrigeração para poder 

Autarquia e mais de uma centena de entidades ligadas à pesca consideram 
'inadmissível' que PRR deixe de fora 'maior porto de pesca do país'

DR

guardar o peixe que não é escoado.
O projecto para a construção de 

uma variante já esteve programado 
várias vezes mas até ao momento 
nunca avançou. O município já pro-
cedeu à apresentação de propostas 
para o traçado mais curto, para que 
fosse mais viável a nível financeiro, 
e com ligação a uma área industrial 
relativamente próxima, que poderá 
vir a ser utilizada para infra-estruturas 
de apoio ou criação de novos negó-
cios. Volta agora a apresentar uma 

possibilidade de solução, por forma 
a desbloquear “uma situação que 
começa a ser dramática para o teci-
do económico local, que representa 
diariamente mais de três mil postos 
de trabalho”, e por considerar que 
“a economia do mar é uma das mais-
-valias de Portugal” e por isso “não 
seria admissível que o plano que vai 
definir as linhas estratégicas do país 
para os próximos anos esquecesse 
aquele que é o maior porto de pesca 
do país”.

Inês Antunes Malta 

A Câmara Municipal e os Bombeiros 
Voluntários de Sesimbra assinaram 
esta segunda-feira um protocolo para 
reforço do financiamento atribuído 
pelo município ao Corpo de Bombei-
ros Permanentes. Desta forma, aos 
222 mil euros que a autarquia atribuía 
somam-se 71,5 mil, o que perfaz um 
total de 293,5 mil euros anuais.

A autarquia sesimbrense assegura 
ainda um conjunto de despesas como 
50 por cento da comparticipação ao 
funcionamento da Equipa de Inter-
venção Permanente, despesas com 
manutenção de veículos e equipa-
mento, prémios dos seguros, despe-
sas com instalações, nomeadamente 
energia eléctrica, água, gás e consu-
míveis, e aquisição de combustível. 
No total, com este novo protocolo, 
a autarquia comparticipará anual-
mente os Bombeiros Voluntários de 
Sesimbra com um verba a rondar os 
500 mil euros anuais.

O protocolo foi assinado pelo presi-
dente da autarquia, Francisco Jesus, 
e pelo presidente dos bombeiros, Fi-
delino Pereira, na presença de Fran-
cisco Luís, vereador do pelouro da 
Protecção Civil da autarquia, Pedro 
Santos, adjunto do Comando, e Ricar-
do Caleiro, coordenador do Gabinete 
Municipal de Protecção Civil.

Francisco Jesus destacou o facto 
de este ser “um protocolo que ga-

CERCA DE 500 MIL EUROS/ANO

Câmara Municipal reforça 
apoio e colaboração 
com bombeiros

rante aos bombeiros, os principais 
agentes de protecção civil, uma 
maior sustentabilidade e equilíbrio 
financeiro e que os meios estejam 
sempre disponíveis para o socorro 
e emergência”. Fidelino Pereira, por 
seu turno, agradeceu o apoio presta-
do pela autarquia e partilhou que este 
novo acordo traz mais segurança e 
a resolução de problemas de ordem 
financeira da associação, garantindo 
“que a associação nunca deixou de 
estar presente, quer no socorro, quer 
no transporte de doentes”.

Neste protocolo foi ainda introdu-
zida uma cláusula relacionada com a 
renovação das instalações e constru-
ção do novo quartel dos bombeiros, 
uma velha aspiração da associação 
agora reforçada. “Temos vindo a ten-
tar a deslocalização do quartel para 
um novo espaço, que ofereça todas 
as funcionalidades e eficiência neces-
sárias”, acrescentou o autarca, para 
quem “a colaboração entre as duas 
entidades tem sido um ganho para 
o concelho”. 

A solução para esta questão, que 
vai começar a ser discutida entretan-
to, e que também prevê a realização 
de um estudo prévio urbanístico para 
as actuais instalações e para as parce-
las anexas, pode passar pela cedência 
de um terreno junto à Escola Básica, 
em Sampaio, onde poderão vir a ser 
instalados o novo quartel dos bom-
beiros e o novo Centro Operacional 
Municipal de Proteção Civil.

DR

Em cima da mesa esteve também a construção do novo quartel. Escola 
Básica de Sampaio é possível local indicado
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Quinta
do Conde

A Junta de Freguesia da Quinta do 
Conde disponibiliza transporte 
aos quintacondenses que, depois 
de notificados para tomar a 
vacina contra o vírus Covid-19, 
dele tenham necessidade para o 
conseguir fazer. 
Neste sentido, os interessados 

Junta de freguesia 
assegura transporte 
para tomar a vacina 
contra Covid-19

devem contactar a Junta 
de Freguesia, informando o 
dia e hora previstos para a 
administração da vacina, bem 
como um número de contacto 
telefónico para posteriormente 
poderem combinar entre si o 
referido transporte.

Adecco entrega 10 computadores 
ao Agrupamento de Escolas

Com a campanha “PC Educação para 
todos”, a Adecco Portugal entregou 
recentemente 10 computadores ao 
Agrupamento de Escolas da Quinta 
do Conde. A ideia surgiu assim que 
foi confirmado o regresso das aulas 
à distância no início de Fevereiro e 
recebeu, por parte da instituição 
quintacondense, “um feedback mui-
to positivo por ser realmente uma 
necessidade”. A empresa de recur-
sos humanos e outsourcing diz estar 
“muito satisfeita por poder ajudar” e 
encontra-se a avaliar a possibilidade 
de entrega de mais computadores.

A O SETUBALENSE, Vânia Borges, 
directora de recursos humanos, ex-
plica que “depois de evidenciados os 
problemas de acesso da população 
escolar a equipamento informático 
durante o primeiro confinamento, 
entendemos que havia necessidade 
de dar uma resposta objectiva e viá-
vel às crianças que não têm acesso a 
um computador”. Foi neste sentido 
que resolveram “lançar este movi-
mento de união solidária, que pode 
ajudar a resolver o drama da desi-
gualdade e acudir à importância e 
emergência da educação. Há muitas 
empresas que dispõem de material 
informático em bom estado, mas 

A autarquia sesimbrense iniciou re-
centemente um conjunto de pavi-
mentações que trarão a várias ruas 
do Casal do Sapo, na freguesia da 
Quinta do Conde, melhores condi-
ções de circulação. No total, serão 
intervencionados cerca de cinco 

Inês Antunes Malta 

Agrupamento de 
Escolas da Quinta do 
Conde foi o mais rápido 
a aproveitar a oferta

ENSINO À DISTÂNCIA 

OBRAS
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não compatível com actualização de 
software necessário às exigências de 
desempenho dos profissionais, que 
pode perfeitamente ser ajustado às 
necessidades da população escolar”, 
refere.

No entender da equipa, “intervir 

é uma responsabilidade de todos os 
que o puderem fazer, contribuindo 
para a inclusão das crianças no aces-
so à escola. Não tem que ser buro-
crático e é esta simplicidade de ac-
ção que cremos poder alcançar com 
esta iniciativa, também por reconhe-

cermos os jovens e a educação como 
o melhor investimento no futuro”.

Sobre o facto de o Agrupamento 
de Escolas da Quinta do Conde ter 
sido escolhido, Vânia Borges expli-
ca que “foi perfeitamente aleatório. 
Precisávamos de agir rápido, dado o 

início das aulas logo a 8 de Fevereiro, 
e por isso de encontrar alguém que 
nos explicasse como o processo po-
deria funcionar. Como temos funcio-
nários pelo país todo, pedimos que 
se informassem e esta escola foi a 
que nos esclareceu primeiro”. 

Pavimentações em 180 dias melhoram rede viária do Casal do Sapo

Empresa de recursos humanos diz estar “muito satisfeita por poder ajudar” e a avaliar a possibilidade de entregar mais computadores

quilómetros, representando um 
investimento de 363 mil euros para 
um prazo de execução de 180 dias. 
Para além do pavimento, as obras 
incluem a colocação de lancis, a re-
gularização de caixas de esgotos das 
redes doméstica e pluvial, sumidou-

ros e válvulas de abastecimento de 
água. São abrangidas por este plano 
as AUGI 40, 40A, 41, 42, 43 e 44. 
Este conjunto de pavimentações 
dá ainda continuidade a um pro-
grama de reparação da rede viária, 
que a Câmara Municipal de Sesim-

bra iniciou em 2015, com 41 arrua-
mentos, e, depois, numa segunda 
fase, abrangeu mais 50 ruas, num 
investimento superior a 2,5 milhões 
de euros. As acessibilidades conti-
nuam, desta forma, “a merecer toda 
a atenção da autarquia, que garante 

que irá continuar a identificar pontos 
prioritários, onde o piso já é antigo 
ou recebeu recentemente obras de 
instalação de condutas no subsolo, 
para poder continuar a intervir e a 
melhorar a rede viária do município”.
I.A.M.
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Desporto

“Bruno Ventura podia estar num 
patamar superior já há alguns anos”

Quem acompanha de perto a carreira 
do Vitória Futebol Clube, na presente 
edição da série H do Campeonato de 
Portugal, não tem dúvidas da existên-
cia de vários jovens de muita qualida-
de no plantel dos setubalenses. Um 
dos casos mais flagrantes é Bruno 
Ventura, médio que está, para já, a 
ser a principal revelação no conjunto 
setubalense. 

Apenas com 20 anos completados 
no passado sábado, dia em que fe-
chou no estádio do Bonfim as contas 
da goleada (5-2) ao Lusitano de Évo-
ra, o jogador tem-se destacado pela 
veia goleadora demonstrada. Com 17 
jornadas disputadas pela equipa na 
competição, Bruno Ventura apontou, 
até ao momento, nove golos, sendo 
apenas superado pelo artilheiro-mor 
Zequinha, que soma 16 golos.

Questionado por O SETUBALENSE 
sobre o médio, que cumpre a sua sex-
ta temporada em Setúbal, o treinador 
Alexandre Santana é peremptório. “É 
um jogador com muito talento, que 
está nesta casa há alguns anos. No 
meu entender, Bruno Ventura podia 
estar num patamar superior já há 
alguns anos. Tal não foi possível por 
outros motivos que me são alheios. 
Não faço juízos de valor sobre isso”.

O timoneiro dos sadinos, que faz 
questão de sublinhar a importância 
do colectivo, defendendo que só 
dessa forma é possível as individua-
lidades sobressaírem, vaticina um fu-
turo risonho ao jovem que trabalha 
arduamente. “Como outros colegas, 
está a fazer o seu caminho cá dentro 
e vai continuar a fazê-lo com orgulho, 
vontade e sucesso. Trabalha diaria-

Ricardo Lopes Pereira

Segundo melhor 
marcador da equipa, 
com nove golos, é a 
grande revelação dos 
sadinos

TREINADOR DO VITÓRIA FC NÃO TEM DÚVIDAS SOBRE A QUALIDADE DO MÉDIO
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mente que nem um louco para que 
isso aconteça. Nada cai do céu e, cer-
tamente, vai ser feliz mais à frente”.

Sobre o médio, o treinador dos vito-
rianos destaca algumas das suas mais-
-valias. “Desde o que está connosco 
no plantel principal, o Ventura, que é 
um jogador da formação, tem parti-
cularidades muito ímpares. A leitura 
que faz, a tomada de decisão que tem 
e a capacidade de execução no último 
terço são muito fortes. Claro que tem 
de ganhar noutros campos, mas é um 
jogador que no momento ofensivo 
consegue trazer coisas fantásticas”.

Alexandre Santana congratula-se 
pelo facto de a equipa que orienta ter 
outros jogadores com enorme poten-
cial. “É um miúdo fantástico, tem fei-
to uma evolução excelente. Tem tido 
um papel preponderante na equipa 
por ser um jogador que consegue 

distribuir muito bem. Fá-lo porque os 
colegas também lhe dão condições 
para o poder fazer. Funciona o todo e 
depois surge a qualidade do Ventura, 
do João Marques, do Gonçalo Batista, 
miúdos que fazem o seu primeiro ano 
de sénior ou juniores, vem ao de cima”.

Sobre o médio que antes de ingres-
sar no Vitória, em 2015/16, teve pas-
sagens pelo Sacavenense, Belenen-
ses, Atlético Povoense e Benfica, o 
técnico destaca a sua evolução. “Não 
é só o Ventura. Outros jogadores têm 
feito um crescimento fantástico. 
Quando estamos motivados, somos 
acarinhados e nos dão tempo e mar-
gem para crescermos, se o talento 
estiver presente, mais cedo ou mais 
tarde, as coisas vão acontecer”.

A contribuir para o sucesso está a 
equipa que tem em seu redor, frisa o 
timoneiro dos setubalenses, lembran-

do a importância de todos os atletas 
sem excepção. “Da mesma forma, o 
Semedo, o Zequinha, o Nuno Pinto, 
o Mano e o Mendy também trazem 
soluções ao Ventura para que as coisas 
funcionem. Não podemos olhar para o 
Ventura fechado numa caixa”, vincou.

Médio marca há três jogos  
consecutivos

Com o avançar das jornadas, Bruno 
Ventura tem aprimorado o seu faro 
pelo golo. A prová-lo está o facto de 
ter marcado nas últimas três jorna-
das realizadas pelos sadinos. Antes 
de marcar o quinto golo no êxito (5.2) 
de sábado diante do Lusitano de Évo-
ra, o médio tinha antes facturado por 
uma vez no 4-1 no reduto do Pinhal-
novense e no empate (2-2) registado, 
no Bonfim, com o Olhanense.

Logo na sua estreia pela equipa 

principal, a 24 de Outubro de 2020, 
na recepção ao Esperança de Lagos, 
o jovem marcou um golo fantástico 
na igualdade (1-1) com os algarvios, 
no Bonfim. Seguiu-se mais um go-
lo apontado em Olhão no êxito 3-2 
sobre o conjunto local, outro no 2-2 
frente ao Louletano e outro ainda na 
goleada alcançada em Évora, por 5-2, 
sobre o Juventude.

Pelo meio, a 19 de Dezembro de 
2020, na única vez em que bisou 
num encontro, Bruno Ventura foi o 
marcador de serviço dos golos que 
garantiram no estádio da Medideira 
a vitória, poe 2-1, sobre o Amora. Com 
ambos os clubes filiados na Associa-
ção de Futebol de Setúbal envolvidos 
na luta pelo primeiro lugar, os tentos 
apontados pelo jovem médio podem 
vir a ser importantes para as contas 
finais do campeonato.

No Bonfim desde 2015/16, Bruno Ventura tem muitas razões para sorrir
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daquela região, mas a verdade 
é que nos últimos anos essas 
arbitragens têm sido sinónimo de 
derrota antecipada”. No entender 
do GD Fabril esta arbitragem e a do 
jogo com o Oriental Dragon “nada 
tiveram de acidental” porque “nos 
prejudicaram claramente”.  

“Entendemos que os nossos 
jogadores e a Direcção erram 
mais que os árbitros, mas esta 
arbitragem não tem nada a ver 
com erros, mas sim com uma ideia 
premeditada de derrotar o GDF 
dentro das quatro linhas”, pode ler-
se no comunicado. 

Desportivo 
Fabril crítica 
arbitragem 
do jogo com o 
Sporting B

O Grupo Desportivo Fabril, em 
comunicado, teceu duras críticas à 
arbitragem do jogo com o Sporting 
B.“A arbitragem não teve nada a 
ver com falta de jeito, foi, isso sim, 
tendenciosa, deplorável e mais uma 
vez de um árbitro de Évora. Não 
sabemos o que move os árbitros 

José Pina

Imortal de Albufeira 
e Esgueira foram os 
carrascos das equipas 
da cidade do Barreiro 
na 19.ª jornada

As equipas da região que disputam 
a Liga Portuguesa de Basquetebol 
voltaram a registar resultados nega-
tivos. Na 19.ª jornada da competição 
o Galitos perdeu em Albufeira com o 
Imortal e o Barreirense foi derrotado 
em casa pelo Esgueira.

Em Albufeira, o Galitos bateu-se 
bem no primeiro período que termi-
nou apenas com três pontos de van-
tagem para a equipa algarvia (29-26) 
que após o reatamento disparou no 
marcador ao fazer um parcial de 30-
12, saindo as equipas para o intervalo 
com o resultado em 59-38; ou seja, 
com os algarvios a vencerem por 21 
pontos de diferença.

Na segunda parte, a equipa coman-
dada por Hugo Salgado melhorou 
consideravelmente a sua prestação 
e foi reduzindo a diferença, que no 
final era de 13 pontos (100 – 87). 

O Galitos teve um bom desempe-
nho nos dois últimos períodos, como 
demonstram os parciais de 20-19 e 
21-30, mas os algarvios foram gerindo 
a vantagem ganha na primeira parte 
e acabaram por conquistar mais uma 
vitória na competição, que está a de-
correr de forma bastante positiva.

BASQUETEBOL

Barreirense e Galitos 
voltam a perder na 
Liga Portuguesa

Para o Galitos, que se encontra na 
tabela classificativa em 11.º lugar, com 
25 pontos, este foi o 13.º desaire.

Quinton Dogget com 24 pontos, 
dois ressaltos e uma assistência foi o 
jogador que mais se evidenciou mas 
em bom plano estiveram também Da-
niel Machado (20 pontos), Lynden 
Rose Jr. (18 pontos), e Derreck Brooks 
(15 pontos).

No próximo fim-de-semana há jor-
nada dupla. Na sexta-feira, dia 5 de 
Março, o Galitos recebe a Académica 
pelas 20 horas no Pavilhão Municipal 
Luís de Carvalho e no domingo des-
loca-se a Guimarães para defrontar o 
Vitória, às 18 horas.

Barreirense perde em casa  
com Esgueira 
Derrotado nesta jornada foi também o 
Barreirense que, mesmo jogando em 
casa, perdeu com o Esgueira (85-89).

A equipa do Barreiro, que tem 
apenas uma vitória no campeona-
to, não entraram bem na partida e a 
formação de Aveiro aproveitou para 
chegar ao fim do primeiro período em 
vantagem (15-26). O Barreirense des-
pertou no segundo período e, com o 
parcial de 25-18, foi para o intervalo 
a perder por quatro pontos (40-44).

Após o intervalo, a equipa do 
Barreiro entrou disposta a alterar o 
rumo dos acontecimentos e passou 
para a frente do marcador mas nos 
últimos minutos o Esgueira, fruto da 
grande exibição de Kareem Brewton, 
que concretizou sete dos oito lança-
mentos de três pontos que teve, deu 
a volta ao resultado, vencendo por 
quatro pontos de diferença.  

Na formação do Barreiro quem 
mais se destacou foi Kurt James com 
25 pontos, seis ressaltos e um roubo 
de bola; Tony Lewis com 23 pontos, 
10 ressaltos e 4 assistências; Miguel 
Correia e Ian Kinnard, ambos com 11 
pontos. 

O Barreirense, que se encontra na 
última posição e tem apenas uma 
vitória no campeonato, volta a jogar 
domingo, no Pavilhão Municipal Luís 
de Carvalho, às 18 horas, contra a Oli-
veirense que segue em quinto lugar.  
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José Pina  

Todos os jogos são de 
extrema importância 
para as equipas porque 
a competição está a 
entrar na recta final

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Pinhalnovense, Olímpico do Montijo 
e Amora acertam calendário

Esta quarta-feira vai ser aproveitada 
para alguns clubes realizarem jogos 
que têm em atraso no Campeonato 
de Portugal. É o que acontece com 
o Pinhalnovense que vai receber o 
Louletano, com o Amora que será 
anfitrião do Esperança de Lagos e 
com o Olímpico do Montijo que se 
desloca à Academia de Alcochete 
para defrontar o Sporting B. E, todos 
eles vão ter uma particularidade em 
comum, terão transmissão televisiva.   

Pinhalnovense defronta Louletano
Em jogo relativo à 15.ª jornada, o Pi-
nhalnovense que se encontra presen-
temente em 7.º lugar com 18 pontos 
e tem vindo a fazer uma gestão crite-
riosa do seu plantel devido ao exces-
so de jogos que tem sido obrigado a 
fazer num curto espaço de tempo, vai 
procurar obter um resultado positivo 
não só para melhorar a sua posição na 
tabela classificativa mas também para 
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demonstrar que o jogo disputado no 
Algarve, entre as duas equipas, foi um 
mero acidente de percurso.  

O Louletano está em quarto lugar 
com mais seis pontos e fora de casa 
já fez de tudo um pouco, duas vitó-
rias, dois empates e duas derrotas. 
Portanto, é um jogo onde tudo po-
de acontecer. Se o Pinhalnovense 
for igual a si próprio pode muito bem 
acreditar na conquista dos três pon-
tos, embora a tarefa não se apresente 
fácil. O jogo realiza-se às 15 horas. 

Amora recebe Esperança de Lagos
Depois de ter efectuado cinco jogos 
consecutivos na condição de visitan-
te, onde conquistou quatro vitórias e 
um empate, o Amora está de regresso 
a casa para defrontar o Esperança de 
Lagos.

Este jogo referente à 12.ª jornada é 
de grande importância para o Amo-
ra que não pode perder pontos para 
continuar a alimentar esperanças de 
chegar ao primeiro lugar que nesta 
altura [com menos três jogos] está a 
uma distância de 12 pontos.

Para este jogo os amorenses não 
vão poder contar com Alexsandro 
e Thierry Graça que foram expul-
sos em Loulé mas isso não consti-
tui obstáculo porque o plantel tem 
qualidade suficiente para superar 
a situação. 

A vitória é o único resultado que 
interessa à equipa liderada por Bruno 
Dias que se tem mostrado muito forte 
a jogar em casa mas há que contar 
também com o adversário que na 
condição de visitante já ganhou por 
três vezes e empatou duas.

Montijo desloca-se a Alcochete
O Olímpico do Montijo, que no pas-
sado domingo obteve a sua primeira 
vitória em terreno alheio, em Rabo 
de Peixe, volta a jogar fora de casa, 
desta vez na Academia de Alcochete 
com o Sporting B, que se encontra 
ainda invencível na competição e tem 
a oportunidade neste jogo de assumir 
a liderança isolada da Série G. 

Os montijenses, que ultimamente 
melhoraram bastante com a entra-
da dos reforços de Inverno, estão 
com uma equipa mais consistente e 
bastante moralizados com a vitória 
obtida nos Açores mas neste encon-
tro vão certamente sentir algumas 
dificuldades, dado que irão defrontar 
uma equipa recheada de jovens com 
muita qualidade. 

Os leões nos jogos até agora dispu-
tados em casa apenas consentiram 
um empate [com o Estrela da Amado-
ra], tudo o resto foram vitórias. Isto é 
bem demonstrativo do seu potencial 
e das dificuldades que os montijenses 
deverão sentir.  
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