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Éfácil, justo e genuíno, que 
todos e cada um de nós pe-
rante o abuso de qualquer 
poder público, se indigne e 

revolte. E digo público, porque esse 
nos diz diretamente respeito, já que 
para ele, no nosso recibo de ordena-
do ou declaração de impostos, uma 
infeliz e penosa percentagem nos é 
tirada. Por isso mesmo, á justificação, 
responsabilização e penalização do 
acto, nos sentimos no direito. Mas, …
como nasce entre nós esse abuso e 
o que, em consciência, nos permite 
levantar contra ele a voz…? Responde-
-nos empírico, o dito popular: “quem 
tem telhados de vidro, não atira pe-
dras aos dos vizinhos”, daí, que antes 
de nos indignarmos, pensemos que 
tipo de telha temos sobre nós e nossa 
postura social.

De igual modo que nenhum ladrão 
começa a sua “carreira”, assaltando 
o museu do Louvre em Paris, saindo 
com a Mona Lisa debaixo do braço, …
não. Talvez, um frasco de champô, um 
telemóvel, o Mercedes do vizinho e 
por aí vai, dependendo do “talento”, 
capacidade e ambição. O abuso de 
poder, berço da corrupção social e 
política, tampouco nasce grande em 
milhões. Muito embora não o consi-
gamos por vezes entender, é na cons-
ciência cívica, ou falta dela e desde há 
quarenta anos, também democráti-
ca, que nasce aquilo que mais tarde 
se transforma em desonestidade, 
envelope fechado, privilégio pago, 
favorecimento. E que quando ainda 
nos parece inofensivo, vemos até com 
bons olhos se a nosso favor se mani-
festa. E é tanta a nossa parcialidade e 
capacidade de conversão favorável, 
que de argumentos, por vezes até 
assentes na cultura e tradição, nos 
sustentamos. 

Vacina de amigo, jeitinho ou favor…

OPINIÃO

António Guerreiro

porque todos sabemos que, “hoje tu, 
amanhã eu,” e, “uma mão lava a outra 
e as duas lavam o rosto,” porque, “so-
mos uns para os outros”. E entre os 
preferidos, “quem parte e reparte, e 
não fica …”, e etc.

E assim, claro está, pensaram aque-
les que ao repartirem as vacinas, con-
sigo e com os seus compinchas conta-
ram primeiro. Havendo talvez, ou de 
certeza quem pense, que podendo o 
mesmo faria; e que poder algum nunca 
os ascenda, já que, no seu pequeno 
mundo assim veem as coisas a que 
chamam democráticas; pois simples 
e inofensivas. Mas que alimentadas 
de esta forma de pensar, crescendo 
o poder de decisão, se revelarão em 
contratos, “diretos e a jeito”, favores 
pagos, testas de ferro, contas em pa-
raísos fiscais, fortunas com o nosso di-
nheiro. Por outro lado, é certo e seguro 
que o mesmo sistema, o do, “jeitinho”, 
que hoje nos privilegia, vai-nos pre-
judicar pela vida fora. Nascendo nas 
vezes que vimos quem chegou depois, 
sair primeiro, manifestou-se, sempre 
que fazendo de nós o nosso curricu-
lum, o mais bem preparado para a fun-
ção, o mesmo não fez de nós amigo, 
primo ou cunhado, de quem tinha o 
poder de o selecionar. Sempre que a 
urgência da nossa cirurgia, não teve 
amigos na seleção da lista de espera, 
o subsídio pedido não teve quem o 
empurrasse, e tudo ficou complica-
do, demorado, caro e burocrático, no 
atropelar do sistema pelo “jeitinho”, 
feito pelos amigos dos outros. 

Se a Democracia nos permite er-
guer a voz e nela, gritar igualdade, 
só a consciência honesta da mesma, 
nos deixa faze-lo, olhando os outros 
de frente. 

Autor literário

Que a “cunha”, 
só cai mal ao que 
a não consegue, 

isso a gente 
sabe

Que a “cunha”, só cai mal ao que a 
não consegue, isso a gente sabe. Para 
o beneficiado, não passa de um gesto 
amigo, …um favor. O simples piscar o 
olho na fila de atendimento, para dar a 
volta e entrar por trás. A consulta que a 
colega de escola, a trabalhar agora no 
centro medico desenrascou, quando 
já não havia vagas ou o requerimen-
to lá na câmara, que leva trinta dias a 
conseguir, … para os outros. Resolvido 
em três, pois afinal, para que servem 
os amigos…? Os nossos, claro! Até 
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Luís Geirinhas

Para perpetuar a memória da zona 
onde se encontrava o antigo campo 
de jogos da Quinta-Pequena, a Câ-
mara do Barreiro, em parceria com 
o Luso Futebol Clube, instalou no 
passado sábado, na nova rotunda 
existente naquele ponto do municí-
pio, uma peça de arte urbana criada 
pela escultora Otília Dias. A peça 
visa assinalar a existência do antigo 
equipamento desportivo nesta área 
central da cidade.

O clube centenário, que esteve 
impedido de celebrar devidamente 
a data do universo lusófilo, devido 
à pandemia, encara esta instalação 
“com orgulho”, pelo facto da memória 
do seu campo ter agora sido eterni-
zada. “O mundo atravessa tempos 
de superação e progresso e o movi-
mento associativo não é excepção”, 
lembram os órgãos sociais, que têm 
apostado num “percurso de sustenta-
bilidade” e dizem ser “indispensável” 
fazer uma resenha “verdadeira” à cro-
nologia do processo que levou ao seu 
derrube no ano passado, conforme 
explicado na obra literária “Luso Foo-
tball-Club, 100 anos… uma História”.

Neste livro, que marca o presente 
aniversário, é possível recordar que 
este campo foi “palco marcante do 
desporto nacional e nele milhares 
puderam testemunhar o Luso FC a 
ser grande entre os grandes”. Entre 
1925 a 2017, o Campo de Jogos da 
Quinta-Pequena foi acarinhado pelos 
lusófilos como um local mítico, que 
testemunhou mais de 25 temporadas 

BARREIRO

Rotunda ganha peça 
escultórica para perpetuar 
campo do Luso

na II Divisão do Futebol Nacional e foi 
palco de modalidades como o hóquei 
em campo, atletismo, ciclismo, os fes-
tivais de boxe e, numa vertente mais 
cultural, acolheu sucessivos eventos, 
entre os quais, cinema ao ar livre.

Em 87, os proprietários do terreno, 
fizeram “uma primeira tentativa para 
o despejo do clube”, com diligências 
judiciais que “sofreram avanços e 
recuos e, durante mais de 25 anos, 
todos quantos assumiram funções 
dirigentes no Luso”, procuraram en-
cetar “esforços inesgotáveis para que 
se mantivesse o usufruto do mesmo”, 
recorda a direcção de que é presiden-
te Rui Pedro Pereira.

Após mais de três décadas de con-
tactos com a autarquia local, na ten-
tativa de resolver o litígio existente 
ou “formular soluções alternativas”, 
não foi possível ao Luso “manter o ar-
rendamento daquela que foi a nossa 
casa”, explica. Após decisão judicial, 
no início da década de 2010, quando 
o tribunal deu razão aos proprietários 
do terreno, e esgotadas as possibili-
dades de recurso, o clube “viu-se mais 
tarde na obrigação de deixar o usufru-
to do campo e consequentemente a 
adiar o regresso do futebol”.

Para Rui Pedro Pereira, a coloca-
ção deste elemento escultórico “traz 
justa homenagem a uma lindíssima 
e longa história” do Luso. Também a 
vereadora da autarquia responsável 
pelos pelouros do Associativismo e 
Desporto, Sara Ferreira, assinala a 
este propósito que “para projectar o 
futuro é necessário honrar o passa-
do”, justificando deste modo a inter-
venção realizada na rotunda. 

DR



e económicas".  Em declarações 
à agência Lusa, o presidente da 
direcção da SPA, José Jorge Letria, 
reconheceu que a pandemia 
reduziu a cobrança de direitos 
de autor, a sua principal fonte 
de receita. Das suas actuais 12 
delegações, permanecerão em 

funcionamento as de Lisboa, Porto, 
Braga, Faro e Funchal, encerrando, 
à semelhança da de Setúbal, as 
de Coimbra, Leiria, Viseu e as três 
dos Açores. A reestruturação vai 
afectar cerca de 20 trabalhadores, 
sendo que a ideia será integrá-los 
nas novas delegações.

Sociedade Portuguesa 
de Autores encerra 
delegação de Setúbal 
devido à pandemia

A Sociedade Portuguesa de 
Autores (SPA) vai proceder ao 
encerramento da sua delegação 
situada no Distrito de Setúbal, 
assim como de outras seis a nível 
nacional, como “medida de gestão” 
para “adaptar” a cooperativa “às 
novas realidades culturais, sociais 
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Concessionária lamenta 
que escorrência de 
sedimentos tenha 
afectado em Janeiro uma 
área de 0,3 hectares

SETÚBAL

Teporset promete medidas de 
compensação ambiental devido
a poluição de pradaria marinha 

As empresas concessionárias do ter-
minal Teporset, em Setúbal, admitiram 
ontem que houve uma escorrência de 
sedimentos no Estuário do Sado, que 
afectou uma pradaria marinha de 0,3 
hectares, no seguimento das draga-
gens efectuadas em Janeiro, adian-
tando que estão já a avaliar medidas 
de compensação ambiental.

Em comunicado, a Teporset explica 
que o acontecimento se deu, segundo 
o que “já foi possível apurar”, devido 
ao “galgamento pela água de draga-
gem das paredes laterais da contenção 
do canal de escoamento, provocando 
a inundação dos terrenos adjacentes 
em terra, com escoamento das águas 
de retorno para o meio aquático fora 
do canal existente para o efeito”.

“A concessionária Teporset lamenta 
a ocorrência”, que acabou por afectar 
uma pradaria “de reduzida dimensão”, 
desenvolvida, “crê-se, a partir de 2013, 
e reforça a sua intenção de repor qual-
quer dano causado, contribuindo de 
forma activa e positiva para a recupe-
ração ambiental da referida pradaria”. 
No entanto, a Teporset garante que 
“não houve qualquer descarga de ele-
mentos externos poluentes”.

Na referida nota, é indicado que 
“os sedimentos são constituídos por 

Teporset garante que “não houve descarga de elementos externos poluentes”
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areias e lodos do próprio rio, previa-
mente caracterizados pelo IPMA [Insti-
tuto Português do Mar e da Atmosfera] 
e comprovadamente não poluentes, 
conforme demonstrado pelas análises 
efectuadas, por serem integralmente 
naturais e provenientes do mesmo 
ecossistema”.

A Teporset sustenta, ainda, que 
“não se verificou, nem se podia veri-
ficar, qualquer descarga de elementos 
externos poluentes, lamas, resíduos 
ou qualquer outro material de seme-
lhante natureza”. No mesmo docu-
mento, é igualmente referido que as 
duas empresas concessionárias do ter-
minal Teporset, Secil e Cimpor, estão 
a trabalhar “em estreita colaboração 
com as autoridades competentes, 
com os empreiteiros e prestadores de 
serviços, para a identificação detalha-
da da ocorrência e estabelecimento de 
medidas de compensação ambiental”.

As concessionárias do terminal 
asseguram, também, que a Teporset 
“contratou todas as competências téc-
nicas e legais para a realização desta 
obra, segundo os mais exigentes pa-
drões de execução e em conformidade 
com as melhores práticas do sector”.

Em Janeiro, na sequência de uma 
denúncia pública da Ocean Alive, 
uma Organização Não Governamen-
tal (ONG), e da SOS Sado, sobre a 
poluição de uma pradaria marinha, 
provocada pelas dragagens junto ao 
terminal, as duas empresas conces-
sionárias tinham já reconhecido que 
efectivamente teria ocorrido um in-
cidente.

A Federação dos Bombeiros 
do Distrito de Setúbal (FBDS) 
e a Associação dos Municípios 
da Região de Setúbal (AMRS) 
uniram-me e entregaram 
nas corporações do Distrito 
máscaras reutilizáveis 
certificadas, para a protecção 
dos profissionais contra a 
covid-19, explicou a AMRS 
em comunicado. A iniciativa, 
“reconhecendo a importância 
dos corpos de bombeiros 
como elementos essenciais 
neste combate”, contou com 
a realização de uma cerimónia 
simbólica na passada sexta-
feira, na sede da FBDS, onde 
esteve presente João Ludovico, 
presidente da federação, 
e Rui Garcia, presidente da 
AMRS. “Já em Julho de 2020, 
as duas entidades fizeram 
um investimento conjunto de 
cerca de sete mil euros, com o 
objectivo de garantir a segurança 
e o bem-estar dos bombeiros”.

FOTOLEGENDA

Municípios 
e bombeiros 
entregam 
máscaras
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“Houve uma cedência parcial na 
parede de contenção das águas de 
dragagem, causando uma escorrên-
cia temporária de água e sedimentos 
dragados do rio, na zona contígua 
ao canal pré-existente”, admitiu, na 
altura, a Teporset. A concessionária 
deverá ser ouvida amanhã na comis-
são parlamentar de Ambiente e Orde-
namento do Território da Assembleia 
da República, numa audição sobre as 
dragagens no Estuário do Sado.
Com GR // VAM // Lusa

MOITA E BARREIRO
GNR detém 14 pessoas em operação 
de combate ao tráfico de droga 

O Comando Territorial de Setúbal 
da Guarda Nacional Republicana 
(GNR), através do Núcleo de Inves-
tigação Criminal do Montijo, deteve 
ontem 14 pessoas, entre os 18 e os 
41 anos, nos concelhos da Moita e 
do Barreiro, na sequência de “uma 
grande operação de combate ao 
tráfico de estupefacientes”, refe-
riu a força de segurança em comu-
nicado.

A operação, que envolveu mais 
de 150 militares, resultou no “des-
mantelamento de uma rede que 
se dedicava ao tráfico” de droga, 
“através da venda directa ao con-
sumidor” nos referidos concelhos 
“com a obtenção de valores pecu-

niários ou de bens materiais obti-
dos através de furtos e roubos”.

De acordo com a mesma nota, 
durante a operação foram realiza-
das 18 buscas domiciliárias e duas 
buscas a viaturas, tendo, ainda, sido 
apreendido no decorrer da investi-
gação “diverso material estupefa-
ciente, de cultivo e processamento 
e armas proibidas”.

“Os detidos foram constituídos 
arguidos e permanecem nas insta-
lações da GNR até serem presentes 
a primeiro interrogatório judicial, 
hoje, no Tribunal Judicial da Moi-
ta para aplicação de medidas de 
coacção”.
M.C.C.
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Setúbal

Francisco Alves Rito

Dirigente do PEV afirma 
que deixou a vereação 
em 2017 para assistir 
a mãe e explica posição 
sobre dragagens 
e touradas

AUTÁRQUICAS 2021

André Martins confirmado pelo PCP como 
cabeça-de-lista à Câmara de Setúbal

A candidatura de André Martins, ac-
tual presidente da Assembleia Muni-
cipal, como cabeça-de-lista à Câmara 
Municipal de Setúbal, pela CDU, nas 
próximas eleições autárquicas, já foi 
aprovada pelo PCP, confirmou O SE-
TUBALENSE junto de várias fontes 
próximas da decisão.

A escolha do ex-vereador e diri-
gente do PEV já tinha sido avançada 
pelo nosso jornal e foi, entretanto, 
aprovada pelo principal partido da 
coligação, mas, ainda assim, o can-
didato não quis confirmar. “Fui con-
vidado para pensar na possibilidade 
de ser candidato, pensei e manifestei 
a minha disponibilidade”, limitou-se 
a dizer, quando questionado.

No entanto, aceitou responder a 
outras questões sobre o passado, 
que têm sido referidas nas redes so-
ciais desde que se sabe que André 
Martins vai ser candidato ao lugar 
actualmente ocupado por Maria das 
Dores Meira.

Garante que não foi por cansaço 
que deixou o cargo de vereador, em 
2017, mas para dar assistência à mãe 
“que vivia numa aldeia isolada” e es-
tava doente. 

“Quando alguém, que nos deu 
tudo na vida, precisa de nós, somos 
obrigados a tomar opções”, justifica 
André Martins que aproveita para 
“agradecer a todos os que na altura 
trabalhavam na Câmara Municipal, 
que, durante seis meses anteriores, 
me permitiram ir todos os fins-de-
-semana à terra”.

O agora candidato refere que “as 
razões da indisponibilidade já não 
existem” e que tem uma razão acres-
cida para querer presidir à Câmara. A 

André Martins quer continuar plano da transformação de Setúbal
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obra que começou enquanto verea-
dor não está terminada. “Também é 
preciso dizer que quando saí havia 
um plano de trabalho, que está em 
andamento. As obras continuam e 
ainda não estão concluídas. Isto dá-

PEV sobre a matéria “nomeadamente 
na proposta apresentada na Assem-
bleia da República para suspender as 
dragagens para melhor avaliação do 
processo”.

André Martins recorda que no final 
dos anos 80, princípios dos 90, par-
ticipou nos movimentos que contes-
tavam dragagens no Sado. “Era uma 
preocupação muito grande porque o 
canal estaria impregnado de metais 
pesados e eu participei nesses mo-
vimentos, mas as dragagens foram 
feitas e pode concluir-se que, na dinâ-
mica do rio, os metais foram conduzi-
dos, pelas marés, para o oceano. Não 
houve impactos de grande relevância 
para o estuário”, lembra.

“Nessa altura não havia instrumen-
tos de avaliação ambiental como os 
que hoje existem. Também temos 
de ter confiança no conhecimento 
científico”, acrescenta ainda.

Sobre as touradas, o dirigente 
do PEV garante que é “contra os 
maus-tratos a animais”. “É uma po-
sição de princípio mais abrangente 
que a questão das touradas e não 
é de agora”, afirma e recorda que 
quando foi deputado apresentou 
na Assembleia da República “vá-
rios projectos-lei, com deputados 
de vários partidos, sobre os direitos 
dos animais, onde naturalmente as 
touradas se incluem”.

E explica por que razão, quando era 
vereador, em 2010, chumbou uma 
moção que contestava a realização da 
tourada da Feira de Sant’Iago numa 
praça desmontável na Várzea.

“As touradas sempre estiveram in-
tegradas na feira, faziam-se na Praça 
de Touros Carlos Relvas, mas, nesse 
ano, não se podia fazer nesse local e 
a Câmara acordou com o promotor a 
instalação de uma praça desmontável 
na Várzea. Eu mantive a minha posi-
ção, no seio da CDU, e fiquei vencido, 
mas há a importância da solidarieda-
de com o resto do executivo, até por-
que, nessa altura, a CDU tinha maioria 
relativa. Se eu não votasse contra a 
tourada não se realizava. A questão 
foi ser solidário com o colectivo. A 
minha posição de princípio é contra 
os maus-tratos aos animais”, afiança 
André Martins.

-me motivação para continuar ligado 
a Setúbal. Esse plano de transforma-
ção de Setúbal que foi gizado quan-
do era vereador e que ainda não está 
terminado”, afirma.

Contra as touradas                                  
e cuidadoso nas dragagens
Sobre as dragagens no Sado, o diri-
gente do PEV diz que, “por princípio” 
não é contra as dragagens, até por-
que tem havido outras no rio, mas 
mostra-se "preocupado com a forma 
como decorreu o processo”.

O parecer da Câmara de Setúbal ao 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
foi feito sob orientação de André 
Martins, que tem também, enquan-
to presidente da Assembleia Muni-
cipal, “acompanhado” o trabalho da 
comissão criada para avaliar o pro-
cesso. “Enquanto esse trabalho da 
comissão está a decorrer não devia 
pronunciar-me”, escuda-se, mas 
adianta que se revê nas posições do 

BREVES

O espectáculo ‘Fake’, que fala 
sobre a “construção do falso 
como verdade”, chega no dia 
27 a casa dos setubalenses 
via online, com transmissão a 
partir do Fórum Luísa Todi. 
A peça, da companhia Formiga 
Atómica, pode ser assistida 
entre as 10h00 e as 24h00. Os 
bilhetes, com um custo de 1, 3 e 
5 euros, podem ser adquiridos 
na BOL – Bilheteira Online.

A Liga dos Amigos da Terceira 
Idade (LATI) desenvolve na 
sexta-feira, através de um 
webinar, uma conversa sobre 
os impactos e estratégias 
dos adolescentes em tempo 
de pandemia. O encontro, 
desenvolvido entre as 18 e as 
19h00, será dinamizado pela 
psicóloga Cátia Branquinho.

Para a separação e recolha 
de resíduos orgânicos ou 
biorresíduos porta-a-porta, a 
autarquia sadina vai proceder 
à retirada dos contentores de 
indiferenciados de Pinhal de 
Negreiros, Casal de Bolinhos, 
Brejos de Azeitão, Quinta das 
Várzeas, Vila Nogueira, Quinta 
dos Foios, Aldeia de Irmãos, 
Oleiros e Urbanização Vinha 
da Sardinha.

TEATRO
Fórum Luísa 
Todi transmite 
‘Fake’ via online

SEXTA-FEIRA
LATI conversa 
sobre jovens 
e a pandemia

INDIFERENCIADOS
Recolhidos mais 
contentores 
da via pública

Fui convidado 
para ser 
candidato, 
pensei e 
manifestei 
a minha 
disponibilidade
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Quando Francisco Borges Hen-
riques decidiu anotar as recei-
tas culinárias e as prescrições 
úteis e práticas para vários fins 

e problemas, não terá pensado em publi-
cação, antes em construir um guia, um 
repositório de segredos, para ter à mão 
nas situações de necessidade da sua casa.

Terá esse registo ocorrido entre 1715 e 
1729, a acreditar nas datas mencionadas 
em alguns textos, provas de ter sido tra-
balho contínuo, edificado na paciência 
dos dias. Três séculos depois, podem os 
leitores mergulhar no tesouro construí-
do por esse alhandrense que viveu em 
Lisboa, Elvas e provavelmente no Brasil 
e em Inglaterra, ligado a casas nobres e 
à arte da cozinha, curioso em extremo 
e coleccionador de descobertas culi-
nárias e de soluções para o quotidiano 
caseiro - desde coisas sérias, como aliviar 
doenças, até assuntos de carácter social, 
como a duração do luto, ou religioso, 
como a transcrição de orações pedindo 
protecção ao santo patrono, passando 
por conselhos sobre tarefas agrícolas 

Borges 
Henriques: 

entre receitas e 
remédios, umas 

empadas de 
peixe de Setúbal

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

Professor

PUBLICIDADE

ou mais utilitários, como o fazer tinta de 
escrever, chegando a questões mais de-
licadas como o “remédio para os casados 
terem filhos” ou o “remédio para que as 
mulheres que casarem pareçam donze-
las”... É por tudo isto que vale a visita à 
obra coordenada por Dulce Freire (que 
contou com uma equipa pluridisciplinar) 
“Receitas e remédios de Francisco Borges 
Henriques” (Ficta Editora, 2020), título 
breve de outro mais longo, no manuscri-
to preservado na Biblioteca Nacional de 
Portugal - “Receitas dos melhores doces 
e de alguns guisados particulares e remé-
dios de conhecida experiência que fez 
Francisco Borges Henriques para o uso 
de sua casa no ano de 1715”. 

No conjunto, são quase 700 recomen-
dações e receitas, muitas com a anotação 
de terem sido experimentadas (numa 
receita de marmelada que leva menos 
açúcar, indica ser “a que usamos”) e algu-
mas comentadas (de uma pessegada de 
pedaços, regista a apreciação “excelente” 
como, de uns bolos de mel, refere “não 
se use desta”), bastantes com a indicação 

da proveniência - origem geográfica (Mi-
nho, Mirandela, Lisboa, Setúbal, Alentejo, 
França, Inglaterra, Itália ou Brasil, entre 
outros) ou menção de quem cedeu a 
receita (amigos, familiares, médicos ou 
figuras que lhe mereciam crédito) -, num 
excelente contributo para a memória das 
artes da casa, para a informação sobre os 
ingredientes e produtos então usados 
e para o conhecimento de aspectos do 
quotidiano setecentista. O olhar do lei-
tor acompanha o pressentido aroma dos 
cozinhados de carnes (as mais diversas) 
e de peixe, da gulodice da doçaria com 
marcas conventuais, do gosto das mas-
sas, das formas de conservar alimentos, 
mas também das preocupações da época 
nos domínios das doenças, da vivência 
religiosa, das relações sociais. E, no caso 
de haver dúvidas por causa do vocabu-
lário, no final, há um glossário adequado.

Com origem sadina, há apenas uma 
receita - a de “empadas de peixe como 
se fazem em Setúbal”: “Tirado o peixe da 
água, se enxuga muito bem num pano 
e, posto em pratos, se lhe bota açafrão 

pisado, com coentro seco somente, 
e se bandeja muito e, feito isto, se lhe 
bote um fio de azeite; voltando-se outra 
vez, pisarão cravo do Maranhão, canela, 
pimenta, cada um de per si, e, feitas as 
caixas, se lhe deita no fundo dos três 
adubos e se lhe acomoda o peixe e, 
acomodado, se lhe encherá a empada 
de azeite e se lhe põe a sua tampa e se 
manda ao forno.” Na margem, ainda se 
anota que a farinha “será feita de trigo 
tremês, porque não racha”. Agora, é 
seguir a recomendação e degustar!...

Em comunicado, a Junta de Freguesia 
de São Sebastião revela que “a 
requalificação na antiga urbanização 
da CHE Setúbal, incluída nas 
contrapartidas financeiras assumidas 
a propósito do projecto do CDM 
Supera Setúbal”, representa um 
investimento de 250 mil euros.

Edifícios da Praça 
de Portugal 
embelezados 
com pinturas dos 
Explicit Citizens

No âmbito de um protocolo 
celebrado entre a Câmara Municipal 
de Setúbal e o grupo Supera, as 
fachadas de diversos edifícios 
situados na Praça de Portugal 
foram embelezadas com pinturas 
da autoria de artistas do colectivo 
Explicit Citizens. 

DR
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BREVES

O município do Barreiro 
assinala no próximo dia 22 o Dia 
Mundial da Água, associando-
se à iniciativa H2Off – Hora 
de Fechar a Torneira, que se 
traduz num gesto deliberado e 
consciente, nesta data simbólica, 
de forma a contribuir “para 
um futuro sustentável, onde a 
defesa de uma Gestão da Água 
como Recurso natural finito é 
indispensável à sobrevivência 

do planeta”, afirma em 
comunicado. “Juntos podemos 
fazer a diferença”, acrescenta, 
lembrando que esta é uma acção 
promovida pela Associação 
Portuguesa de Distribuição e 
Drenagem de Águas (APDA) 
e a respectiva Comissão 
Especializada de Comunicação 
Ambiental, que desta forma 
pretende lançar este desafio a 
todos os portugueses.

O município do Barreiro 
anunciou esta segunda-feira 
que vai remodelar em breve um 
logradouro e construir um novo 
parque infantil na Rua de São 
Baptista de Ajudá, na freguesia do 
Alto do Seixalinho, com o arranjo 
do interior de um quarteirão ali 
situado, para criar “uma nova vida 
a este espaço, numa intervenção 

que se traduz num esforço 
contínuo para a revitalização 
de espaços que se encontram 
‘abandonados’ na cidade”, 
informa. O projecto servirá 
de espaço lúdico às famílias, 
estando prevista a colocação 
de pavimentos contínuos e 
adaptados a um maior conforto 
para a circulação pedonal.

O concerto com a banda GNR 
(Grupo Novo Rock), inicialmente 
previsto para o passado dia 
27, no Auditório Municipal 
Augusto Cabrita, no Barreiro, 
foi adiado para 25 de Setembro, 
pelas 21h00, devido à crise 
pandémica e no seguimento 
da aprovação do último Estado 
de Emergência. A autarquia 
barreirense informa que os 
bilhetes adquiridos continuam 

a manter-se válidos para a nova 
data. Refira-se que este ano, o 
incontornável agrupamento de 
música portuguesa, encontra-se 
a celebrar 40 anos de carreira, 
construída por canções de 
“sucesso e por momentos que 
fazem parte da nossa cultura”, tais 
como “Dunas”, “Efectivamente” 
ou “Pronúncia do Norte”, entre 
outros clássicos que “jamais serão 
esquecidos” pelos fãs.

FUTURO SUSTENTÁVEL
Câmara associa-se a iniciativa e 
assinala Dia Mundial da Água

ALTO DO SEIXALINHO
Obras requalificam espaço 
público e criam parque infantil

ESPECTÁCULO
Concerto dos GNR adiado 
para 25 de Setembro
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Barreiro

Autarquia adquiriu 
mobiliário e novos 
computadores

PRÓXIMA FASE PRIVILEGIA MAIS PEQUENOS

Biblioteca ganha equipamentos 
para melhorar serviço ao público

Assim que for possível a reabertura da 
Biblioteca do Barreiro, devido ao pe-
ríodo de interrupção provocado pela 
crise pandémica, a autarquia local in-
forma que será disponibilizado aos uti-
lizadores daquele espaço municipal, 
um conjunto de novos equipamentos 
informáticos que têm por objectivo 
“melhorar o serviço prestado a toda a 
população”.

A instalação dos materiais foi teste-
munhada pela vereadora Sara Ferreira, 
responsável pelo pelouro da Educação 
neste município. “No seguimento da 
renovação de todo o equipamento, 
quer mobiliário, quer informático da 
biblioteca, renovámos todos os com-
putadores”, explicou, num espaço que 
possibilita “a utilização de internet por 
parte dos utilizadores”.

A operação da autarquia consistiu na 
troca de todos os computadores dis-
poníveis ao público adulto e recepção, 
num total de sete aparelhos por novos 
i5, com monitores de 22 polegadas, te-
clado e rato. Uma troca que “já estava 

A vereadora Sara verificou a instalação dos equipamentos

DR

planeada e culminará numa próxima 
fase com a substituição dos computa-
dores de pesquisa e do público júnior”, 
acrescenta a câmara barreirense.

Recorde-se que a biblioteca lançou, 
recentemente, um novo serviço de em-
préstimo domiciliário que permite que 
os munícipes possam receber livros nas 
suas casas. 

“Temos que nos adaptar a todas as 
condicionantes que temos, neste mo-
mento, com a pandemia”, defendeu 
recentemente a autarca, numa publi-
cação do município, onde refere que o 

novo serviço de ‘takeaway’ tem, desde 
o início, registado grande procura com a 
entrega de dezenas de livros nas casas 
de múltiplos leitores. “Significa que as 
pessoas estão a continuar a utilizar a 
biblioteca e que nós continuamos a 
prestar o serviço para o qual estamos 
vocacionados”, acrescenta.

O serviço em causa estará a fun-
cionar durante o período de encerra-
mento daquele equipamento, tendo a 
autarquia garantido que “continuarão 
a ser seguidas todas as orientações da 
Direcção-Geral da Saúde”. L.G.

Ainda que a pandemia tenha limitado o 
acesso aos parques infantis do concelho, 
o executivo da Câmara do Barreiro, de-
cidiu transformar “obstáculos em solu-
ções e não interrompeu o investimento” 
previsto para a criação de novos espaços 
destinados às crianças, com a recente 
execução por administração directa de 
dois parques infantis na zona da Vila Chã, 
construídos de raiz na freguesia de San-
to António da Charneca.

A intervenção realizada no local teve por 
objectivo “aumentar a qualidade de vida 
das famílias barreirenses”, com a valoriza-

SANTO ANTÓNIO DA CHARNECA

Autarquia dá por concluídos dois novos 
parques infantis na zona da Vila Chã

ção dos espaços envolventes, tendo sido 
criada uma área de 107,55 metros quadra-
dos, localizada na Urbanização das Três 
Oliveiras, na Rua Ary dos Santos, onde 
foram colocados quatro equipamentos 
infantis, desenhados de acordo com as 
normas europeias em vigor, para utiliza-
dores com idades até aos 12 anos.

As obras, que decorreram entre De-
zembro e o início deste mês, permitiram 
ainda a contrução, na mesma freguesia, 
de um outro parque infantil, situado na Ur-
banização da Vila Chã, na Rua do Algarve.

De acordo com informação daquela 

autarquia, o “pavimento de segurança e 
vedação faz também parte da constru-
ção deste equipamento”, cuja escolha 
das quatro estruturas, teve como priori-
dade “as suas características técnicas no 
que respeita à inclusão de crianças com 
deficiência motora, sensorial e mental”.

Apesar da conclusão dos traba-
lhos, o município recorda que por 
recomendação da Direcção-Geral 
da Saúde, os mesmos “terão de se 
manter encerrados” até que este tipo 
de espaços de recreio e lazer possam 
voltar a ser utilizados. L.G.
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matéria em diversas reuniões camarárias, 
exigindo aos eleitos do PS que tomem 
“medidas concretas para aumentar a 
segurança” no município, recorda que 
só em 2019 foram 3500 os cidadãos que 
apresentaram queixas nas autoridades. 
“Infelizmente, o PS e a CDU têm estado 
constantemente contra estas medidas”, 

afirma, acrescentando: “Não vou 
desistir de termos um Barreiro mais 
seguro e com regras”. Para inverter a 
situação, o autarca insiste na criação da 
Polícia Municipal, à semelhança do que 
tem sucedido em outros concelhos, e 
na implementação de videovigilância 
em zonas mais críticas. 

Bruno Vitorino 
reúne-se com 
PSP e GNR 
para analisar 
criminalidade

O vereador Bruno Vitorino, eleito pelo 
PSD na Câmara do Barreiro, vai reunir-
se esta semana com a PSP e GNR, num 
encontro que tem por objectivo analisar 
“os sucessivos casos de criminalidade 
que têm acontecido” pelo concelho.
O social-democrata, que tem vindo a 
manifestar a sua preocupação sobre esta 

PUBLICIDADE

O Hospital Nossa Senhora do Rosário 
começou a substituir, no final da última 
semana, as actuais caldeiras por equi-
pamentos considerados “mais eficien-
tes”, no âmbito do Programa Operacio-
nal de Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos (POSEUR), informou 
em comunicado aquele estabelecimen-
to, pertencente ao Centro Hospitalar 
Barreiro Montijo (CHBM).

De acordo com o equipamento de 
saúde, a operação consiste num investi-

HOSPITAL BARREIRO-MONTIJO

Investidos 240 mil euros para substituir caldeiras a vapor
mento de cerca de 240 mil euros, onde 
serão substituídas três caldeiras, ainda 
a vapor, por caldeiras de condensação, 
munidas com “aquecimento de água 
para as soluções de AQS (água quente 
sanitária) e aquecimento”.

O CHBM acrescenta que os novos 
equipamentos “têm um rendimento su-
perior aos actuais, sendo possível obter 
economia de energia na produção de 
energia térmica”. Com efeito, esta é a 
quarta intervenção feita no âmbito do 
referido programa, que pretende “fo-
mentar a poupança de energia e a utili-
zação racional de recursos recorrendo a 
boas práticas de eficiência energética”, 
tendo sido substituídas anteriormente 
todas as lâmpadas e luminárias conven-
cionais por tecnologia LED, num inves-

timento de 435 mil euros.
Actualmente, aquele Centro Hospi-

talar está ainda a melhorar o isolamento 
das coberturas, por um valor que as-
cende a 900 mil euros, e a substituir 21 
Unidades de Tratamento de Ar (UTA) e 
dois chillers, num investimento de mais 
um milhão de euros.

Prevista está igualmente a “coloca-
ção de painéis fotovoltaicos e painéis 
solares térmicos, novos fan coils para 
climatização das enfermarias” e a “ins-
talação de um sistema de gestão téc-
nica centralizada”, esperando que este 
investimento “venha a ter um impacto 
na redução dos consumos do CHBM 
na ordem dos 45% de energia”, num 
montante global de 310 mil euros por 
ano. L.G.

Equipamentos 
de condensação 
considerados mais 
eficientes

A operação prevê a substituição por caldeiras de condensação

O camião do programa “Domingão” da SIC estacionou, no último domingo, no Barreiro, 
para animar os utentes da Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) 
Provedor Júlio Freire, pertencente à irmandade daquela Santa Casa da Misericórdia.
Numa emissão com mais de cinco horas de duração, conduzida pelo actor e apresentador 
João Baião e, no local, pela actriz Luciana Abreu e o cantor Emanuel, o projecto 
televisivo levou até ao palco instalado naquela instituição três artistas conhecidos do 
grande público, num especial dedicado às “Mulheres das nossas Vidas”, em que foram 
homenageadas várias figuras femininas do panorama artístico português.
No lar barreirense, o programa de fim-de-semana contou com as presenças do cantor 
setubalense Clemente, José Alberto Reis e Marco Paulo, que viveu naquela cidade durante 
vários anos, além de outros artistas, numa emissão realizada a partir da margem norte do Tejo.
O palco móvel da estação chegou ao local logo pela manhã, onde se manteve até ao 
final da tarde, tendo alegrado os seniores que frequentam actualmente esta UCCI, com 
uma festa que tem por objectivo tornar mais animado o dia destes idosos e combater o 
isolamento da população, numa altura marcada pelo confinamento.

FOTOLEGENDA

Camião do “Domingão” 
da SIC animou lar da Santa Casa
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CONVOCATÓRIA: Assembleia Geral Ordinária

CERCIMB 

Nos termos legais e estatutários, convocam-se todos os cooperadores, a pedido do Conselho 
de Administração da CERCIMB - Cooperativa para a Educação e Reabilitação Capacitação 
e Inclusão da Moita e Barreiro, C.R.L. para uma Assembleia Geral Ordinária a realizar no 
próximo dia 25 de Março de 2021, pelas 20,00 horas, através da ferramenta eletrónica Zoom 
Vídeo Communications, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Único – APRESENTAÇÃO,  DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO DO BALANÇO, RE-
LATÓRIO E CONTAS DA DIREÇÃO E PARECER DO CONSELHO 
FISCAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2020

A Assembleia reunirá pelas 20,00 horas, em primeira convocatória, se estiverem presentes ou 
representados mais de metade dos Cooperadores.
Se à hora designada não estiver presente o número mínimo acima referido, a Assembleia 
reunirá uma hora depois (21,00 horas) com qualquer número de presenças.

NOTA: Dados os constrangimentos impostos pela Covid-19 a Assembleia decorrerá através 
de ferramenta eletrónica.

Para efeito de exercício do direito de participação os Cooperadores deverão contactar a 
CERCIMB através do telefone 212048340 ou por e-mail para o endereço cercimb.sede@
gmail.com até às 14h do dia 25 de Março de 2021, para que lhes seja indicado ou enviado 
o link de acesso à Assembleia.

Lavradio, 04 de Março de 2021                 
                                        

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(António Manuel Dias Viegas)

DR
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Barreiro

“As listas do PS vão 
ser uma surpresa
pela quantidade 
de independentes 
e mulheres”
Líder do PS Barreiro revela que o partido vai recandidatar 
todos os cabeças-de-lista. A maior surpresa é o convite a 
Naciolinda Silvestre para Coina

Sou um 
‘deputarca’. 
Nunca entro 
no Parlamento 
sem levar 
o Barreiro 
no coração 

O responsável pelo PS Barreiro faz 
um balanço da gestão dos eleitos 
do partido e aponta desafios para 
um novo mandato. Fala da sua 
experiência, nos últimos seis anos, 
enquanto deputado na Assembleia 
da República e desvenda pormenores 
sobre os cabeças-de-lista às próximas 
eleições Autárquicas. 
Que balanço faz do trabalho do PS à 
frente das autarquias do Barreiro?
Nos últimos três anos e meio, foram 
introduzidas alterações profundas 
na gestão do concelho, na Câmara, 
na Assembleia Municipal e nas juntas 
de freguesia, com um grande foco na 
acção. O Barreiro dedicava-se muito 
a reflexões, que são importantes, 
mas a concretização era algo que 
o município precisava e essa é a 
maior marca distintiva. O fazer, 
integrado numa estratégia que 
crie emprego, resolva problemas 
antigos – e são muitos os que já foram 
resolvidos –, sobretudo aos níveis 
do planeamento, mobilidade, águas 
e saneamento e dos Transportes 
Colectivos, onde tivemos uma 
grande revolução em termos de 
funcionamento, e na relação com 
as forças policiais, bombeiros, 
movimento associativo e IPSS.
Além de muita obra, com o reforçar 
da nossa ligação a todas estas 
entidades vivas da sociedade civil, 
este é um mandato que fica também 
marcado pela enorme resposta 
que foi dada à crise pandémica. E 
não somos só nós que o dizemos. 
Foram muitas as respostas sociais 

que foram desenhadas e o apoio 
prestado e é mesmo o Tribunal de 
Contas que vem demonstrar que o 
Barreiro foi uma das autarquias que 
mais se empenhou no combate à 
pandemia e foi também uma das 
que maior esforço financeiro fez.
Fizemos os possíveis e os impossíveis 
para que, quem estava neste combate, 
tivesse as armas de que precisava, 
sendo este um traço que ficará 
marcado na história deste mandato, 
porque quando alguns questionam 
se devemos fazer obra ou responder 
à pandemia, provámos que, mesmo 
com dificuldades, é sempre possível. 
Os funcionários dos TCB, por 
exemplo, abrandaram, mas nunca 
pararam, sendo o transporte colectivo 
igualmente um elemento distintivo.
E houve perda de receita...
Além da muita despesa que foi feita, 
houve também receita que deixou de 
ser cobrada, porque ao isentarmos 
taxas, tarifas e licenças, são centenas 

de milhares de euros que deixam de 
entrar na autarquia e tudo isto só foi 
possível com muita persistência, rigor 
financeiro e com um foco grande no 
que era possível fazer.
Sentimos na rua um grande afecto 
por parte das pessoas, que têm 
uma grande proximidade com os 
nossos executivos, algo que também 
cultivámos. A participação é mais 
eficaz ao estarmos olhos nos olhos, a 
falar com os barreirenses e a ouvirmos 
as suas sugestões, elogios ou críticas, 
num tom de reconhecimento pelo 
que temos feito. O trabalho mede-
se com base na obra toda que foi 
feita, mas também na necessidade 
que teremos agora de relançar a 
economia.
Que desafios ficam por concretizar 
para um novo mandato?
O Barreiro é uma terra rica em 
opiniões, mas que andava muito 
estagnada em decisões. Não é 
possível em quatro anos fazer 
tudo aquilo que é necessário, 
apresentámos um programa eleitoral 
para oito anos e vamos voltar a fazê-
lo, porque existem equipamentos 
que têm de ser feitos. Refiro-me 
à futura piscina dos Fidalguinhos, 
que faz falta há muito tempo e, por 
exemplo, ao Centro de Saúde do 
Alto de Seixalinho, onde o executivo 
se está a empenhar do ponto de 
vista financeiro e político com 
enorme preponderância, por ser um 
equipamento essencial na área da 
saúde.
Para quem procura investimento 
privado e atrair mais gente ao território, 
este é um trabalho inacabado e um 
desafio constante. Conseguimos atrair 

ENTREVISTA ANDRÉ PINOTES BATISTA

mais de 100 milhões de investimento 
privado e temos até o paradoxo de 
termos um projecto na Quinta do 
Braamcamp que está paralisado, pela 
vontade política de um partido que 
judicializou a política e foi criando 
empecilhos permanentes a um 
investimento de 50 milhões. Temos 
também as áreas da higiene, águas 
e saneamento a que, por vezes, 
as pessoas não dão o devido valor 
e onde já fizemos muito, além da 
desmaterialização de processos, onde 
investimos para que a câmara pudesse 
funcionar de forma menos burocrática.
Como deputado, defendeu os 
interesses dos barreirenses? 
Muitas das coisas que são feitas em 
defesa da nossa terra acontecem longe 
dos holofotes, caso da 5ª Esquadra 
da PSP, a consagração e defesa da 
Terceira Travessia do Tejo, as travessias 
laterais do Barreiro-Montijo e do 
Barreiro-Seixal... São projectos onde 
as pessoas não têm noção do meu 
contributo e das chatices que já tive e 
até mesmo das zangas que já comprei, 
mas se essas coisas se concretizarem, e 

algumas já estão em execução e outras 
a caminho, ficarei com a consciência 
tranquila de que fiz até mais do que 
imaginava que fosse capaz de fazer.
Costumam dizer-me que sou um 
‘deputarca’ e tenho todo o gosto em 
tratar matérias de âmbito nacional, 
como a questão do aeroporto, mas 
não tenho menos gosto em saber 
que temos uma Viatura Médica de 
Emergência e Reanimação (VMER), 
que salvou vidas e me deu imenso 
trabalho a conquistar, investimento 
de milhões de euros no hospital ou 
no movimento associativo, através 
de projectos que conseguiram obter 
investimento do poder central, por 
saber organizar-se e candidatar-se.
Nunca entro no Parlamento sem 
levar o Barreiro no coração e não 
há ninguém que não saiba que sou 
desta terra. Quando foi preciso votar 
de maneiras diferentes também o 
fiz, caso da carreira dos motoristas, 
que precisavam de ter uma categoria 
profissional diferente. Os corredores 
do Parlamento são mais complexos 
do que as pessoas imaginam, a 

Luís Geirinhas

Pinotes Batista considera que os cabeças-de-lista de CDU e PSD são prova do esgotamento da oposição



10 de Março de 2021 O SETUBALENSE 9

PUBLICIDADE

Sesimbra dá refeições escolares gratuitas até fim do ano lectivo p12

Os cabeças-de-
-lista vão todos 
continuar 
e essa, para 
nós, é uma regra 
de ouro 

DR

maturidade vem mesmo com a idade 
e sinto que nas tarefas que me foram 
atribuídas, nunca precisei de me 
colocar em bicos de pés. Tenho sido 
reconhecido e têm-me sido entregues 
responsabilidades acrescidas. Vejo-
me não só como um deputado 
de dimensão local, mas também 
nacional, e isso é muito importante 
para mim, tendo feito centenas de 
intervenções e tido muitas horas de 
negociação com os restantes partidos, 
inclusive, como coordenador da 
Comissão Eventual da Covid-19 que 
é de extrema importância, pelo que, 
no final destes seis anos, posso dizer 
que nunca trabalhei tanto como desde 
o momento em que sou deputado. 
Penso que tenho conseguido cumprir 
com o que esperavam de mim. 
Quando é que PS anuncia os 
candidatos ao Barreiro?
O processo está muito avançado. 
Começámos a preparar as eleições 
de 2017 três anos antes e nestas 
também começámos com grande 
antecedência e os processos de 
listas vão ter três notas principais. Os 

cabeças-de-lista vão todos continuar 
e essa, para nós, é uma regra de ouro, 
porque quem foi a votos, mereceu 
a confiança dos barreirenses e tem 
o direito de continuar. Fizemos uma 
avaliação prévia de quem teve um 
desempenho mais ou menos dinâmico 
e vamos também introduzir muitos 
independentes nas nossas listas.
O PS Barreiro tem quadros com muita 
qualidade e sempre teve, o que faltava 
era um sentido estratégico de médio 
e longo prazo que lhe conferisse 
unidade.
Será uma surpresa para as pessoas 
quando virem as seis listas do nosso 
partido, porque ficarão surpreendidas 
com a quantidade de independentes, 
mesmo ao nível da participação das 
mulheres. A grande novidade que 
teremos nestas eleições será o convite 
que mais orgulho terei em fazer, em 
muitos anos de política, a Naciolinda 
Silvestre, presidente da União de 
Freguesias de Coina e Palhais, para 
ser candidata pelo PS, por ser uma 
autarca de referência, com um trabalho 
consolidado ao longo de muitos anos 
e que, com Juvenal Silvestre, passou 
por vários momentos da vida política 
barreirense tendo a confiança das 
pessoas e a minha admiração.
Naciolinda tem sido uma presidente de 
grande competência e se a pudermos 
juntar a Gabriela Soares, Isabel Ferreira 
e Carlos Raposinho, estou convicto 
de que será um momento de grande 
satisfação para o PS. É um convite 
que terei todo o gosto em fazer e que 
certamente irá aceitar.
Para além das juntas de freguesia, 
onde foi feito um trabalho notável, a 
capacidade de liderança do presidente 
do município, Frederico Rosa, a 
experiência e integridade de João 
Pintassilgo, a serenidade sábia de Sara 
Ferreira e o dinamismo do vereador 
Rui Braga dão-me muita confiança de 
que o trabalho que fizemos vai ser bem 
avaliado.
Neste âmbito, tenciono também 
recandidatar-me ao cargo de 
presidente da Assembleia Municipal. 
Sou provavelmente um dos 
presidentes mais jovens do país, tendo 
sido eleito com 31 anos, mas para a 
minha formação como autarca e ser 
humano foi muito bom lidar com as 
muitas divergências, moderar tensões, 
sempre com elevação, e penso que 
consegui a cooperação de todos os 
partidos, além da digitalização da AM. 
A isto, soma-se o facto de, durante 
a pandemia, nunca termos parado 
a nossa actividade. O balanço é 
extremamente positivo.
Qual a sua opinião sobre os 
candidatos já conhecidos da 
CDU e PSD?
Olho com alguma estupefacção 
para partidos como o PSD e o PCP 
que se preparam para apresentar 

os mesmos candidatos que 
apresentaram em 2005. Não se trata 
de discutir pessoalmente cada um 
deles, apesar de ter a minha opinião 
pessoal, mas é muito estranho que 
após uma mudança tão grande 
que implementámos, se considere 
que voltar atrás seja uma solução 
de futuro. Causa-me perplexidade, 
porque acredito que quanto mais 
forte é a oposição, mais forte é o 
governo e nós temos mantido um 
elevado grau de exigência com os 
nossos eleitos, até porque a oposição 
é muito pouco exigente, faz muito 
ruído, mas depois, em termos de 
política substantiva há uma resposta 
pouco concreta.
Volvidos 16 anos, há um esgotamento 
muito grande quando os partidos são 
os mesmos e é aí que os independentes 

do PS vão marcar a diferença. O 
Barreiro não pode mesmo voltar atrás. 
Como é que se pode acreditar que 
serão os protagonistas do passado 
a levar-nos para a frente? Todos os 

partidos têm gente de qualidade e a 
repetição é prova de esgotamento, 
pelo que não faço considerações 
sobre pessoas, mas sobre percursos 
e políticas, sendo que há mais de três 
anos só conheço críticas e votos contra 
por parte dos outros partidos.
Temos um dos melhores presidentes 
de Câmara do País que, ao fim de 
quatro anos, consegue ser mais 
novidade do que quem diz que quer 
ser uma alternativa. O Barreiro não 
pode esperar e o PS vai continuar a 
ser muito exigente, e fará com que o 
próximo mandato seja ainda melhor 
do que o presente. O maior adversário 
de Frederico Rosa é Frederico Rosa, 
porque ninguém fez o que ele fez e o 
seu maior desafio é de fazer igual ou 
melhor do que já conseguiu, que é 
superar-se a si mesmo.

Pinotes Batista considera que os cabeças-de-lista de CDU e PSD são prova do esgotamento da oposição
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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

A História está a ser usada 
por maniqueístas para 
incendiar a sociedade 
portuguesa. Uns pegaram 

nos arranjos florais que desapare-
ceram há décadas para promover 
o ódio, a intolerância, e o seu para-
digma máximo, o racismo; outros 
atiçaram a fogueira, defendendo 
a destruição do Padrão dos Des-
cobrimentos, erigido, na década 
de sessenta do século passado, à 
beira do rio Tejo de costas para o 
Mosteiro dos Jerónimos, menos-
prezando o verdadeiro símbolo da 
expansão marítima portuguesa. O 
discurso do ódio atingiu o clímax 
ao exigir-se a expulsão de cidadãos 
portugueses do território nacional. 
Recorde-se que aqueles que ago-
ra gritam «vão para a vossa terra», 
também gritaram, em tempos, 
«Angola é nossa».

Algumas questões podem ser co-
locadas aos maniqueístas: os que de-
fendem a reconstrução dos arranjos 
florais, opuseram-se à construção 
do Centro Cultural de Belém na área 
geográfica do património histórico 
quinhentista? Reconhecem que os 
Portugueses praticaram diversos 
crimes nas terras do seu império, 
mesmo tendo em consideração o 
contexto da época? Os que defen-
dem a destruição do Padrão dos 
Descobrimentos reconhecem que os 
navegadores portugueses dos sécu-
los XV e XVI avançaram «por mares 
nunca dantes navegados», dando 
«novos mundos ao mundo»?

Qualquer monumento histórico 
deve ser visto no contexto em que 
foi construído e analisada a intencio-
nalidade de quem o mandou erigir, 
como acontece com qualquer outra 
fonte histórica. O Padrão dos Desco-
brimentos pretendeu enaltecer «os 

Haja respeito pela História

OPINIÃO

Francisco Cantanhede 

Ora, estes críticos esquecem que 
o monumento ao ser estudado no 
contexto em que foi construído, 
«falará» muito para além do que os 
seus autores e decisores políticos 
imaginaram. O Padrão dos Desco-
brimentos, enquanto monumento 
filho de uma ditadura, também é 
testemunho da censura, da P.I.D.E, 
dos milhões de Portugueses que 
emigraram para não morrerem de 
fome, dos mortos, dos feridos, dos 
estropiados da Guerra Colonial. Se 
o monumento for contextualizado 
no tempo da construção do Império 
Português, então, o mesmo não ca-
lará a escravatura, vista por Zuzara: 
«começaram os marinheiros a tirar 
os escravos que tinham trazido para 
os levarem como lhes fora ordena-
do. Uns tinham as caras baixas e os 
rostos lavados em lágrimas, outros 
estavam gemendo dolorosamente, 
outros faziam as suas lamentações 
em maneira de canto. Mas, para a 
sua dor ser mais acrescentada, che-
garam os que estavam encarregados 
da partilha e começaram a separá-
-los uns dos outros, a fim de fazerem 
lotes iguais. Por isso, havia neces-
sidade de se separarem os filhos 
dos pais, as mulheres dos maridos 
e os irmãos uns dos outros. As mães 
apertavam os filhos nos braços para 
não lhes serem tirados.»

 Parem de usar a História como ar-
remesso ideológico. A História tem 
memória, a História tem identidade. 
Haja respeito pela memória, haja 
respeito pela História, haja respeito 
pela identidade do povo português, 
dialogando/incorporando, mas nunca 
silenciando ou branqueando. E, haja 
respeito pela Democracia e pelos Di-
reitos Humanos.

Professor

O Padrão dos 
Descobrimentos 

pretendeu 
enaltecer "os 

feitos heroicos 
dos

Portugueses", 
um povo 

"escolhido" 
para levar a 
civilização 

a povos 
"incivilizados"

feitos heroicos dos Portugueses», 
um povo «escolhido» para levar a 
civilização a povos «incivilizados.» 
Serão estas as razões que levarão 
alguns a defender a sua destruição. 
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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?

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Maria Cecília Alface Ferreira Bap-
tista. A família vem por esta via agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

(1933 – 2021)
Participação, 

Agradecimento

MARIA CECÍLIA 
ALFACE FERREIRA 

BAPTISTA

Necrologia

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 07/03/2021
MÁRIO GERALDES DE SOUSA 

CAMPOS
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

A família, tem 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.

Bloco Clinico

PRECISA DE PUBLICITAR Em que concelho está?  
Consulte a nossa lista e LIGUE

TEMOS SEMPRE UMA  SOLUÇÃO PARA SI



A Câmara Municipal está a proceder 
à substituição da vedação da Escola 
Secundária de Sampaio, que se 
encontrava bastante degradada, 
e que constitui uma intervenção 
que representa um investimento 
de cerca de 80 mil euros do 
município. Apesar de a escola ser 

responsabilidade do Ministério da 
Educação, a autarquia esclarece 
que “a intervenção faz parte do 
acordo que permitiu recuar a 
vedação da Escola Básica 2,3 do 
Castelo, também do Ministério, 
para construção de passeios e 
requalificação de estacionamento”.

12 O SETUBALENSE 10 de Março de 2021

Sesimbra Escola 
Secundária de 
Sampaio ganha 
nova vedação

Inês Antunes Malta 

DIA DA MULHEREM EMBARCAÇÃO 

Encontro em formato 
webinar junta empresárias
do concelho

GNR apreende rede de pesca 
usada para capturar sardinha

Para assinalar o Dia Internacional da 
Mulher, a Câmara Municipal de Sesim-
bra, com o apoio da Comunidade Co-
laborativa Mulheres à Obra, promoveu 
esta segunda-feira a sexta edição do 
Encontro de Empresárias do Concelho. 

Este ano, a decorrer em formato 
webinar devido à pandemia, con-
tou com um programa preenchido 
com a apresentação da Comunida-
de Colaborativa Mulheres à Obra e 
workshops promovidos pela mesma.

Francisco Jesus, presidente da Câ-
mara Municipal de Sesimbra, participou 
na abertura do evento, a par de Renata 
Netto, representante da Comunidade 
Colaborativa Mulheres à Obra. A apre-

Tal como noticiado anteriormente 
por O SETUBALENSE, a Unidade de 
Controlo Costeiro da GNR, através do 
Subdestacamento de Controlo Cos-
teiro de Setúbal, apreendeu a 23 de 
Fevereiro 4 950 quilos de sardinha no 
porto de pesca de Sesimbra. Foi ago-
ra apreendida a rede de pesca, com 
o valor estimado de 100 mil euros, 
usada para tal captura ilegal.

Após a apreensão das quase cinco 
toneladas de sardinha, "os militares 
da Guarda encetaram diligências po-
liciais que culminaram com a apreen-
são de uma arte de pesca com 500 
metros de comprimento e uma altura 

sentação desta entidade fez-se de se-
guida contando com a participação de 
Renata Netto, Sofia Vaz e Rita Bernardi-
no, que deram a conhecer a Academia 
MAO, e de Judite Resende. Seguiu-se o 
workshop de Venda e Marketing Digi-
tal, levado a cabo por Mafalda Borralho 
e Sandra Félix, e de Yoga do Riso, com 
Judite Resende. I.A.M.

de 100 metros, que foi utilizada na 
captura indevida desta espécie". 
Desta forma, "encontra-se interdita 
a captura, manutenção a bordo e 
descarga deste recurso marítimo". 
Em comunicado, a GNR informa ain-
da que "a arte de pesca foi retirada 
da embarcação e, posteriormente, 
selada na presença do proprietário, 
tendo este sido ainda notificado que 
não poderá alterar o estado, utilizar, 
alienar, destruir, danificar ou inuti-
lizar por qualquer forma o objecto, 
sob pena de incorrer na prática de 
um crime de desobediência". A ope-
ração contou com a colaboração dos 
inspectores da Direção-Geral de Re-
cursos Naturais, Segurança e Serviços 
Marítimos.

Inês Antunes Malta 

Medidas são mais uma 
resposta às crescentes 
necessidades 
provocadas pela 
pandemia

ESCOLAS BÁSICAS INTEGRADAS

Autarquia reforça apoio social com refeições 
escolares gratuitas até fim do ano lectivo

A Câmara Municipal de Sesimbra 
vai reforçar o apoio às famílias atra-
vés do fornecimento de refeições 
escolares gratuitas até final do ano 
lectivo para alunos dos escalões A e 
B da acção social escolar e crianças 
sem escalão mas em situação de 
carência alimentar sinalizada pelos 
agrupamentos de escolas ou serviço 
municipal de acção social. 

Estes apoios sociais, que preten-
dem dar resposta às crescentes ne-
cessidades decorrentes da pande-
mia, dão continuidade às medidas 
tomadas pelo município durante o 
primeiro confinamento, em 2020, 
altura em que as aulas presenciais 

As refeições são entregues nas escolas mais próximas das casas dos alunos

DR

também estiveram suspensas. 
As refeições escolares gratuitas são 

ainda alargadas a filhos de trabalha-
dores de serviços essenciais que fre-
quentem as escolas de acolhimento, 

a alunos integrados nas unidades dos 
centros de apoio à aprendizagem, e a 
crianças em regime presencial sinaliza-
das por estarem em situações de risco. 

Este apoio, destinado a alunos 

das escolas básicas integradas do 
concelho e em vigor até ao final do 
ano lectivo, concretiza-se através 
da entrega das refeições nas escolas 
mais próximas das residências dos 
alunos. Nas situações em que com-
provadamente a família não se possa 
deslocar são entregues ao domicílio 
pelos serviços municipais.

Para além disto, a autarquia vai 
ainda isentar e reduzir o pagamento 
das actividades da Componente de 
Apoio à Família. Isentos do pagamento 
da CAF de pré-escolar, que inclui re-
feições e prolongamento de horário, 
ficarão os filhos de trabalhadores de 
serviços essenciais, que usufruem 
destes serviços nas escolas de acolhi-
mento, e outros alunos indicados pelo 
respectivo agrupamento de escolas. 

Ainda neste contexto de apoio 
prestado às famílias e à comunidade 
escolar, também a mensalidade de 
prolongamento de horário vai ser re-
duzida para todas as crianças inscri-
tas na CAF, no valor correspondente 
ao período em que este serviço está 
encerrado.

BREVES

Estão praticamente concluídas 
as obras de melhoramento do 
acesso ao Castelo de Sesimbra, 
pela rua Santa Maria do Castelo, 
desde o Parque de Merendas 
até à entrada do monumento. 
Para além do novo pavimento, 
foi construído um passeio ao 
longo da via. A obra representa 
um investimento de 92 mil 
euros e dá continuidade aos 
trabalhos de requalificação da 
área, que vai em breve receber 
nova iluminação decorativa.

A Câmara Municipal de Sesimbra 
continua a desenvolver a sua 
campanha “Sesimbra à La Carte 
em sua Casa”, que divulga toda 
a oferta de take-away e entrega 
ao domicílio de restaurantes e 
similares do concelho nas suas 
redes sociais e site. A divulgação 
visa apoiar o sector.

Na Rua Alexandre Cabral, 
na Cotovia, prosseguem os 
trabalhos de reorganização 
e renovação das duas bolsas 
de estacionamento que se 
encontram agora ligadas, com 
entrada e saída diferenciadas. 
Foi também requalificado o 
passeio que integra o percurso 
pedonal Santana – Cotovia, do 
Plano de Acção de Mobilidade 
Urbana Sustentável, em curso 
em vários pontos do concelho.

OBRAS
Acesso ao 
Castelo quase 
pronto

GASTRONOMIA
“Sesimbra à La 
Carte” continua 
a ir até sua casa

COTOVIA
Estacionamento 
reorganizado
e renovado



Na reunião de Junta de dia 3, foi aprovada 
uma saudação ao Dia Internacional da 
Mulher, celebrado esta segunda-feira, 
considerando “que a afirmação do 
conteúdo que lhe deu origem permanece 
actual nos dias que correm, com ou 
sem epidemia”. São muitos os nomes 
que “animaram a luta pela igualdade 

do género” ao longo do tempo e no 
seu território a freguesia da Quinta do 
Conde destaca “as sesimbrenses Olinda 
da Conceição, Almerinda Correia e 
Conceição Morais” e personaliza nelas 
“a luta pela participação das mulheres, 
em condições de igualdade, em todas as 
vertentes da vida”.
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Quinta 
do Conde

Junta de 
freguesia saúda 
mulheres em dia 
internacional

Inês Antunes Malta 

Junta de Freguesia 
junta-se a esta iniciativa, 
com ajuda financeira 
na ordem dos €800

SOLIDARIEDADE

Grupo “Encontra a Esperança” leva produtos 
alimentares a quem mais deles precisa

O grupo de voluntariado “Encontra a 
Esperança” considera ter “em mãos 
a grande missão de fazer chegar aos 
mais necessitados produtos alimen-
tícios e confeccionados” e a Junta de 
Freguesia da Quinta do Conde deci-
diu, na primeira reunião deste mês, 
ajudar neste sentido.

De acordo com a mesma, “a evo-
lução da pandemia e as medidas 
de contenção à propagação da 
Covid-19 estão a causar crescen-
tes necessidades de todo o tipo e 
particularmente de cariz alimentar” 
e “concluiu-se que, face ao cresci-
mento do número de utentes, tor-
na-se necessário repetir o apoio 
da Junta de Freguesia ao Grupo 
Sócio-Caritativo ‘Encontra a Espe-
rança’ nos mesmos moldes em que 
o concretizou em 2020, com géne-
ros alimentares indicados por este 
grupo e adquiridos faseadamente 
pela junta, até aos 800 euros”.

Nas palavras de Carlos Costa, 
coordenador do grupo de voluntá-
rios “Encontra a Esperança”, estes 
“são apoios que fazem sempre falta. 
As pessoas são cada vez mais. Com 
a pandemia os números têm vindo 
a aumentar gradualmente e aqui na 
Quinta do Conde só há esta resposta 
e o Centro Comunitário que também 
presta o seu apoio”.

Grupo apoia 117 famílias
O grupo de voluntários ligado à Pa-
róquia da Quinta do Conde nasceu 
em Fevereiro de 2009, resultante de 
vários pedidos de ajuda endereçados 
ao então pároco da freguesia, o pa-
dre Júlio. “Na altura, começámos as 
nossas formações e fui escolhido para 
ser o coordenador e assim me man-
tenho até hoje”, recorda. “Éramos 
26 pessoas, hoje somos sete, muito 
menos devido também à pandemia”, 

É na Igreja de Nossa Senhora da Esperança que os cabazes alimentares são preparados antes de serem distribuídos
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justifica.  
Em tempos, o grupo “Encontra a 

Esperança” tinha um supermerca-
do comunitário e uma carrinha que 
permitia recolher comida já con-
feccionada em vários locais. Com a 
Covid-19, também este sistema teve 
de ser alterado. Actualmente, apenas 
procedem à entrega de cabazes às 
117 famílias carenciadas da Quinta do 
Conde que beneficiam deste apoio 
com marcação de horas para evitar 
que se cruzem e se aglomerem no 
mesmo espaço. 

É na Igreja de Nossa Senhora da 
Esperança que o grupo realiza aten-
dimento todas as terças-feiras, pelas 
21h00. A quarta-feira é o dia da dis-
tribuição dos cabazes alimentares e o 
coordenador do grupo deixa o apelo: 
“Se por ventura alguém quiser ajudar, 

e doar alimentos, estamos todas as 
quartas-feiras, entre as 10h00 e as 
18h00, na igreja”.

Parcerias e movimento 
associativo marcam actividade
No âmbito da sua área de actua-
ção, a associação quintaconden-
se estabelece uma parceria com 
o Banco Alimentar. “Vamos todas 
as quartas-feiras a Setúbal. Traze-
mos os frescos e uma vez por mês 
vem uma box”, conta a O SETUBA-
LENSE. “Para além disso, temos a 
preciosa colaboração da Câmara 
Municipal de Sesimbra, sem a qual 
não conseguíamos dar os cabazes 
que temos dado, bem recheados, 
da Farmácia Bio Latina e da Junta 
de Freguesia da Quinta do Conde”, 
continua. Carlos Costa considera 

ainda que as linhas de emergência 
que se encontram disponíveis neste 
momento, entre as quais a do Banco 
Alimentar e a da Câmara Municipal 
de Sesimbra, trouxeram mais pedi-
dos: “Alguns já estão a ser apoiados 
mas outros vêm pela primeira vez. A 
nossa preocupação passou sempre 
pelas pessoas envergonhadas, que 
têm medo de dar o passo, de pedir 
ajuda”.

O grupo participa habitualmente 
nas campanhas do Banco Alimen-
tar, “onde há mais voluntários 
e onde até os utentes passam a 
voluntários, sempre com muita 
vontade de participar e ajudar”, e 
em várias iniciativas do movimento 
associativo quintacondense, como 
a Feira Festa, os Santos Populares, 
entre outras.

BREVES

Prossegue a construção do 
corredor pedonal de cerca de 
três quilómetros, ao longo 
da EN10, entre Negreiros e o 
viaduto da A2, com passagem 
por zonas residenciais, zona 
comercial, novo pólo da EB2 
da Quinta do Conde, Parque da 
Vila, Skate Parque e Jardim do 
Pinheiro. Englobada no Projecto 
Intermunicipal HUB-10, a obra 
tem como objectivo promover 
a mobilidade sustentável, 
com a criação de um percurso 
articulado com a rede de 
transportes públicos e com 
ligação aos concelhos vizinhos.

Neste mês de Março, a Câmara 
Municipal de Sesimbra está 
a realizar um conjunto de 
intervenções na rede de 
distribuição de água nas 
zonas das Courelas da Brava 
e do Casal do Sapo, com 
o objectivo de melhorar a 
qualidade do serviço prestado. 
Durante os trabalhos poderá 
ser necessário efectuar 
interrupções temporárias no 
fornecimento de água, alertou 
o município sesimbrense.

MOBILIDADE
Corredor 
pedonal 
intermunicipal 
em curso

INTERVENÇÕES
Rede de água 
das Courelas da 
Brava e Casal 
do Sapo recebe 
melhorias
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“Estamos a trabalhar na responsabilização 
de quem usou o Vitória para seu proveito”

A direcção do Vitória Futebol Clube 
reiterou ontem em comunicado que, 
logo que as autoridades de saúde o 
permitam, irá convocar uma Assem-
bleia-geral com o objectivo de prestar 
esclarecimentos aos seus associados. 
No mesmo texto, a direcção presidida 
por Carlos Silva desde 28 de Dezem-
bro deixou a garantia de que tudo fará 
para responsabilizar as pessoas que 
contribuíram para a grave situação 
que o clube vive.

“Estamos a trabalhar na respon-
sabilização de quem usou o Vitória 
para seu proveito e criou esta situa-
ção crítica, sendo que a real situa-
ção será apresentada aos sócios em 
Assembleia-Geral (e não através das 
redes sociais), o local próprio onde 
serão respondidas todas as questões, 
bem como decididas todas as conse-
quências para os mesmos”, lê-se no 
comunicado emitido.

O documento foi elaborado tam-
bém como reacção a algumas infor-
mações que começaram na segun-
da-feira a circular nas redes sociais. 
“Tomámos conhecimento, com regu-
laridade, de apreciações que nos são 
feitas, normalmente por sócios com 
intuitos participativos, construtivos 
e colaborantes; tomámos, ontem, co-
nhecimento de comentários de um 
arguido num processo de destruição 
de património físico e imaterial do 
Clube e SAD que nos obrigam a um 
esclarecimento aos sócios”, referem 
numa clara alusão ao ex-presidente 
Paulo Rodrigues.

Entre os esclarecimentos presta-
dos, a direcção refuta a ideia de que 
terá reunido funcionários do clube 
com o objectivo de os despedir. 
“A direcção do Vitória não tentou 
despedir ninguém – apesar de que, 
nesta fase, as despesas são cobertas 

Ricardo Lopes Pereira

"As despesas são 
cobertas pelas receitas 
em apenas 11 por cento", 
revela em comunicado

DIRECÇÃO FAZ PONTO DE SITUAÇÃO AOS SÓCIOS
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pelas receitas apenas em 11% – mas, 
sim, enquadrar os funcionários num 
regime de suspensão de contratos 
onde a antiguidade permanece e 
as entidades oficiais suportariam o 
vencimento dos funcionários”.

Em relação aos lotes de terrenos 
cedidos pela autarquia setubalen-
se ao clube, em Praias-do Sado, o 
comunicado diz o seguinte: “O Vi-
tória, como é público, recebeu, no 
ano de 2020, 65 lotes de terreno da 
Câmara Municipal de Setúbal, seu 
parceiro, doados com o objectivo 
de ajuda financeira indireta da CMS 
ao VFC. A direcção do VFC recebeu, 
até à data, uma única intenção de 
compra por valores que claramente 
prejudicariam o clube, tendo sido, 
por isso, recusada. Caso exista algo 
de concreto, os sócios serão infor-
mados”.

O emblema sadino dá também 

conta do ponto da situação sobre 
possíveis investidores. “A direcção 
do Vitória recebeu, até hoje, em 
67 dias de exercício, alguns poten-
ciais investidores interessados na 
SAD, mas apenas para um primeiro 
contacto exploratório, sendo um 
processo que, devido ao contexto 
actual de pandemia e falta de in-
formação rigorosa sobre a situação 
da mesma, se torna complexo e 
demorado”.

Entre as informações que afirmam 
ser falsas, os dirigentes afirmam que 
“a direcção do VFC não recebeu 100 
mil euros de ninguém, relativos a 
terrenos ou qualquer outra verba 
relativa a qualquer outra venda, con-
forme foi alegado em praça pública, 
mas sim valores superiores aportados 
pelos próprios directores, através de 
acordos sem datas de reembolso nem 
qualquer encargo adicional”.

Salvar o Vitória sem ter  
 interesses pessoais
E acrescentam que “a direcção do 
VFC é constituída por vitorianos, que, 
imbuídos de um espírito de dedicação 
e devoção ao VFC resultante de déca-
das de associativismo, lhes transmite 
a força necessária para enfrentar as 
adversidades, ilegalidades e atrope-
los, sistemáticos, diários, com que é 
confrontada” e que tenciona pôr os 
sócios ao corrente, tal como se com-
prometeu aquando da sua eleição, 
em AG, adiantando que “aguarda ins-
truções da DGS (Direcção-Geral da 
Saúde) para a autorização do acto”.

O órgão social presidido por Carlos 
Silva afirma que “tem vindo a pautar 
a sua actuação dentro de parâmetros 
pré-estabelecidos no seu programa, 
nomeadamente da pacificação da 
massa associativa, do êxito despor-
tivo, do apuramento das responsabili-

dades do Clube e SAD, do reatamento 
do relacionamento com Parceiros e 
Entidades Oficiais e Públicas, da 
procura de uma solução accionista 
credível para a SAD, que garanta o seu 
futuro, de forma a não comprometer 
a sobrevivência do clube”.

A finalizar, o comunicado deixa uma 
garantia. “Todos os membros desta 
direcção reafirmam a sua imediata 
disponibilidade para voltar às banca-
das se os sócios ou alguém trouxer 
um investidor, credível, que assuma 
e garanta o nosso futuro, pois o nosso 
espírito é de salvar o Vitória sem inte-
resses pessoais, na mais difícil situação 
da nossa história, em que todos são 
convocados a ajudar e a colaborar”, re-
fere, sublinhando: “Com todos unidos 
– direcção, sócios, atletas, treinadores 
e demais adeptos – vamos lutar para 
voltar ao lugar que é nosso por direito 
no desporto português”.

Presidente Carlos Silva venceu as eleições do Vitória FC a 28 de Dezembro de 2020 e tomou posse no dia seguinte



elementos do grupo de trabalho, 
nomeadamente fisioterapeuta, 
roupeiro, treinadores e outros 
activos do staff, bem como o 
próprio clube que está sem receber 
aquilo que ficou estabelecido 
no contrato”. Segundo a mesma 
fonte “o investidor não aparece no 

clube desde Dezembro” e já adiou 
a viagem para Portugal, por duas 
vezes, estando a próxima agendada 
para 19 de Março. Confrontada 
com a situação a administradora 
promete regularizar a situação mas 
até à presente data, ainda nada foi 
feito nesse sentido. 

Pinhalnovense 
volta a estar 
com problemas 
de tesouraria

O Pinhalnovense Futebol SAD 
está novamente com problemas 
devido a atraso no pagamento 
a jogadores e restante staff. De 
acordo com fonte fidedigna próxima 
do clube “os jogadores estão com 
um mês de atraso mas em pior 
situação encontram-se os restantes 
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José Pina

Sábado, às 18 horas, 
Galitos e Barreirense 
vão encontrar-se no 
Pavilhão Municipal Luís 
de Carvalho para mais 
um dérbi da cidade

BASQUETEBOL

GDESSA preparado para a final 
four da Taça de Portugal 

No rescaldo de mais um fim-de-se-
mana desportivo, no que respeita ao 
Basquetebol, o grande destaque vai 
mais uma vez para o Grupo Despor-
tivo da Escola Secundária de Santo 
André (GDESSA) que venceu os dois 
encontros que realizou; no sábado 
com o CAB Madeira por 96 – 89 e 
no domingo o Guifões por 62 – 52.

Com estas duas vitórias, a equipa 
orientada por Miguel Minhava, pas-
sou a somar 30 pontos e está em 
quinto lugar, mas muito próximo de 
quem segue à sua frente. O Vitória 
de Guimarães tem 32 pontos, União 
Sportiva (33), Quinta dos Lombos (34 
e mais dois jogos) e Benfica (34 e mais 
um jogo).

No jogo com o Guifões a vitória foi 
construída essencialmente com aqui-
lo que fez na primeira parte, nomea-
damente no período que antecedeu 
o intervalo que chegou com o resul-
tado de 31-21.  No terceiro período 
a equipa do Barreiro, com o parcial 
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de 21-7, dilatou a vantagem para 24 
pontos mas na parte final a equipa 
nortenha recuperou 14, deixando o 
marcador em 62-52. 

Jennifer Nonato com 11 pontos, 
nove ressaltos, uma assistência, 
um roubo de bola e dois desarmes 
de lançamento, foi a jogadora do 
GDESSA que mais se destacou no 
encontro. 

A equipa verde e branca volta à 
competição no próximo fim-de-se-
mana na disputa da final four da Taça 
de Portugal que se realiza nos dias 13 
e 14 de Março no Pavilhão Fidelidade, 
no Estádio da Luz. Nas meias-finais 
o GDESSA vai defrontar o Vitória de 
Guimarães.    

Liga Placard
Na Liga Placard o Barreirense recebeu 
e perdeu com a Oliveirense por 56-
93 e continua na última posição da 
tabela classificativa. Esta noite, pelas 
20 horas, o Barreirense desloca-se ao 
Pavilhão João Rocha para defrontar 
o Sporting em jogo a contar para a 
20.ª jornada. 

O Galitos, classificado em 10.º lu-
gar, teve jornada dupla onde obteve 
uma vitória sobre a Académica (79-
76) e uma derrota com o V. Guima-
rães (100 – 67).  

  No próximo sábado, às 18 horas, 
Galitos e Barreirense, defrontam-se 
no Pavilhão Municipal Luís de Carva-
lho, em jogo relativo à 22.ª jornada.  

José Pina 

Representa 
actualmente o Novas 
Luzes (Bobadela) mas 
nasceu no Barreiro e 
começou no CA Vale da 
Amoreira e GR Quinta 
da Lomba

A atleta Liliana Cá, nascida no Barrei-
ro, em 1986, que começou a dar os 
primeiros passos na modalidade no 
CA Vale da Amoreira e depois no GR 
Quinta da Lomba, obteve a qualifica-
ção directa para os Jogos Olímpicos 
Tóquio 2020, ao efectuar 65,10 me-
tros no lançamento do disco, durante 
os campeonatos nacionais de lança-
mentos, que decorreram em Vagos, 
Aveiro. 

A marca de Liliana Cá deixou-a 
apenas a 30 centímetros do recor-
de de Portugal, que pertencia desde 
1988 a Teresa Machado mas que foi 
batido no passado domingo, preci-
samente por Liliana Cá que lançou 
o disco a 66,40 metros, em Leiria, 
durante as provas de observação de 
lançamentos.

PARA OS JOGOS OLÍMPICOS

Barreirense Liliana Cá 
obtém apuramento directo 
no lançamento do disco

Liliana Cá representou também o 
Sporting, esteve um ano em Inglater-
ra, ingressou no Benfica e encontra-
-se desde 2017 na Associação Des-
portiva Novas Luzes (Bobadela). 

Liliana Cá começou por se dedi-
car às provas de estrada e ao corta-
-mato, aos 13 anos experimentou os 
lançamentos e veio a especializar-se 
no Disco, batendo por duas vezes o 
recorde nacional juvenil, em 2003.

No ano seguinte esteve presente 
nos mundiais de juniores, em Itália, 
transferindo-se depois para o Spor-
ting onde melhorou por três vezes o 
record nacional júnior e conquistou 
a medalha de prata no Campeonato 
da Europa de Juniores. 

Mais tarde (2007) ganhou a me-
dalha de bronze na Taça da Europa 
de Lançamentos, na Ucrânia e após 
o abandono de Teresa Machado e 
o aparecimento de Irina Rodrigues, 
dominou o lançamento do disco no 
nosso país, sagrando-se campeã de 
Portugal, em 2009 e 2010. 

Depois de ter feito uma paragem 
para ser mãe, esteve uma época em 
Inglaterra e, no final dessa época 
passou a ser atleta do Benfica, mas a 
partir de 2017 passou a representar 
o Novas Luzes.

A atleta representou Portugal em 
duas edições da Taça da Europa, este-
ve presente nos Campeonatos Ibero 
Americanos e participou em cinco Ta-
ças da Europa de Lançamentos.

Em 2018 voltou a participar nos 
Campeonatos da Europa de Atletis-
mo, em Berlim, onde conseguiu um 
excelente 7.º lugar e em 2020 voltou 
a ser campeã de Portugal.

Bate record nacional de 1998
“Sabia que estava bem e que seria 
possível bater o recorde nacional, 
mas não esperava chegar aos 66 
metros”, disse a atleta, em decla-
rações à assessoria de imprensa da 
Federação Portuguesa de Atletismo, 
referindo que está “feliz e satisfeita” 
com o resultado.

Com o foco apontado aos Jogos 
Olímpicos, a atleta natural do Bar-
reiro, espera que até lá possa “ainda 
alcançar uma marca um pouco me-
lhor, para conseguir chegar à final”. Liliana Cá

A direcção do Grupo Desportivo de 
Sesimbra anunciou em comunicado 
oficial, a renovação da suspensão da 
actividade desportiva até ao dia 5 de 
Abril, após avaliação conjunta com o 
Departamento Clínico.

Assim, “continuam suspensos os 
treinos de todos os escalões de fu-
tebol e hóquei em patins - dos benja-
mins aos seniores, os treinos de todos 
os escalões de formação e seniores 
de voleibol, bem como as aulas de 
ginástica infantil e formativa”.

GD SESIMBRA
Actividades desportivas continuam suspensas até 5 de Abril

Segundo a direcção do clube “esta 
decisão tem como objectivo salva-
guardar a saúde de todos os elemen-
tos que integram e colaboram com as 
estruturas desportivas, bem como 
proteger as respectivas famílias”.

Tendo em atenção as reuniões 
com as estruturas desportivas [Fe-
derações e Associações] e numa 
perspectiva de retoma das compe-
tições oficiais e respectivos treinos, 
a Direcção do Grupo Desportivo de 
Sesimbra “poderá alterar na hora o 

teor do presente Comunicado Oficial, 
com efeitos imediatos”. 

A concluir o comunicado o clube 
refere que está ciente da “decisão 
tomada, na linha de todas as delibe-
rações anteriormente publicitadas, 
sempre na defesa da saúde públi-
ca e de todas as famílias, pelo que 
agradecemos desde já a costumada 
compreensão. Com cuidado e com 
protecção podemos em conjunto 
regressar às nossas actividades des-
portivas”. J.P.
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