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O Papa Francisco não cessa 
de nos surpreender, agora 
com esta visita ao Iraque.

Estou certo que a maio-
ria de nós desconhecia que naquele 
país se situava a origem das religiões  
que se praticam no Ocidente pois ali 
nasceu Abraão a quem  Deus falou, 
conforme diz a tradição. E diz igual-
mente a tradição que ele está o inicio 
da religião que seguem os judeus, os 
cristãos e os maometanos.  Quem es-
tá mais familiarizado com a história 
das religiões sabe que Deus falou com 
o Abraão, mas bem poucas pessoas 
ligam este facto com o Iraque nosso 
conhecido pelas notícias das guerras 
que por ali foram (e continuam a ser) 
notícia. Primeiro os Estados Unidos 
invadem esse país inventando uma 
história de armas perigosas e es-
condidas levando consigo parte da 
Europa. O inimigo era um tal Sadam 
que era necessário eliminar – todos 
sabemos que havia verdadeiramen-
te negócios de petróleo. Sadam foi 
derrotado, foi executado- e de armas 
proibidas nem vestígios. E aquela 
região passou a estar nas bocas do 
mundo  pela sua instabilidade, pelo 
aparecimento dum Islão fanático que 
deu início a uma vaga de terrorismo 
por todo o mundo culminando no 
terrível atentado às torres gémeas 
em Nova Yorque. E aquela região é 
um centro de guerras, atentados e 
perseguições e  passamos a ouvir 
falar da Síria, do Curdistão e das más 
influências de algumas potências co-
mo os USA ou a Rússia. E o terrorismo 
organizado com atentados em mui-
tos países vai por ali tentando fazer 
um país – um califado, como diziam. 
E nessa tarefa ocupam o norte do 
Iraque e fazem de Mossul a sua ca-
pital. De novo o Iraque salta para os 
nossos noticiários – e quem pensava 
que por aquelas regiões nasceram 
as várias religiões? E por ali, naque-
la confusão, os cristãos em especial 

Um regresso às origens

OPINIÃO

Mário Moura

Médico

eram perseguidos e exterminados. 
E com o decorrer dos anos e muitas 
bombas, o tal Daeche é vencido e o 
Iraque continua local de grande ins-
tabilidade. Entra a Turquia e sempre 
os Estados Unidos e as suas tropas e 
também Israel como protagonistas 
da instabilidade da região – e mais 
perseguições, atentados, assassínios, 
destruições e fugas de populações 
inteiras procurando um lugar de paz.

E eis que o Papa Francisco há muito 
tempo “confinado” no Vaticano, vai 
ao Iraque, o “berço da civilização”, diz 
o Papa !.Para alem das guerras, dos 
atentados e dos deslocados – pensa 
muita gente – que vai o Papa fazer ao 
Iraque e porquê? Pois sendo o Iraque 
a terra de Abraão, o Papa ia ter a pos-
sibilidade de, no local onde nasceu 
Abraão, mostrar a possibilidade de 
todos se irmanarem em verdadeira 
fraternidade. E vemos lado a lado 
Francisco e Mustafá Al Cadimi chefe 
espiritual dos xiitas, e falando a mes-
ma língua da fraternidade em vez de 
ódio. E vemos uma celebração duma 
missa no rito caldeu numa catedral 
reconstruída, e vemos os cristãos res-
tantes , residentes na região, lado a 
lado, de muçulmanos rezando e ova-
cionando os dois chefes religiosos. E 
talvez pela primeira vez se ouve falar 
de sã convivência, de fraternidade, de 
paz e não de ódio e vinganças.

UR, Najaf, cidades sagradas, en-
tram nos noticiários ao lado de con-
denações dos atos terroristas, de 
imagens de confraternizações, de 
cerimónias religiosas partilhadas – a 
visita de Francisco, desprezando os 
perigos. é um exemplo e um estímulo 
à fraternidade, é um estímulo á con-
vivência fraterna. “Frateli Tutti” em 
gestos e palavras!

É uma chamada de atenção para 
não esquecermos na pós pandemia, 
na construção duma sociedade nova!

Abertura

Esta imagem retrata a situação identificada abaixo 
na secção Cartas do Leitor. Alerta para descargas de 
águas residuais para uma vala a céu aberto, no âmbito 
de uma obra que a Câmara do Barreiro está a promover 
no parque da urbanização de Sete Portais e que tem 
gerado a contestação de moradores.

O REPARO 

Obra em 
urbanização do 
Barreiro preocupa 
moradores 
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Denúncia por descargas 
de águas residuais na 
urbanização Sete Portais
Venho por este meio formalizar 
uma denúncia por descargas de 
águas residuais na urbanização Sete 
Portais no Barreiro. A descarga é 
efectuada na vala a céu aberto em 
construção pela CMB, denominada 
por “Drenagem pluvial, vala e 
bacia de retenção no Parque da 
Urbanização de Sete Portais”. 
Obra por administração directa e 
realizada pela Divisão de Águas e 
Saneamento.
A descarga é constante, não 
se tratando apenas de águas 
pluviais como o projecto da 
Câmara Municipal do Barreiro 

CARTAS DO LEITOR
indica. Suspeita-se de ligações 
ilegais de águas residuais às 
ligações de drenagem pluvial 
e consequente descarga na 
urbanização.
Trata-se de uma questão de Saúde 
Pública e de Impacto Ambiental. A 
vala localiza-se no jardim central da 
urbanização, local frequentado por 
crianças e adultos.
É de referir que a obra foi 
contestada pelos moradores desde 
o início, com os receiros que agora 
se materializaram. Efectuou-se 
um abaixo assinado e protesto em 
reunião extraordinária da CMB, 
obtendo a resposta que os receios 
eram infundados.
Joel Sousa
Barreiro

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua carta ou comentário para correiodoleitor@osetubalense.com, para a morada Travessa 
Gaspar Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 265 094 354. Os textos não devem ultrapassar 
os 750 caracteres e o jornal reserva-se o direito de seleccionar ou cortar. Não devolvemos originais.



Câmara de 
Setúbal começa 
a retirar 
amianto da EB 
das Amoreiras

A Câmara Municipal de Setúbal 
começou ontem a retirar a cobertura 
em fibrocimento da Escola Básica das 
Amoreiras, “no âmbito de um processo 
liderado pela autarquia, em fase final 
de execução, que inclui intervenções 
em cinco estabelecimentos” do 
concelho sadino, explicou o município 

em comunicado.
Depois de substituída a cobertura 
com materiais de amianto, o 
próximo passo passa pela “execução 
de pequenas reparações, num 
processo com duração prevista 
de duas semanas”. “Durante este 
período, as aulas do 1.º ciclo do 

ensino básico, que recomeçaram 
esta semana em regime presencial, 
decorrem na escola sede do 
Agrupamento de Escolas Barbosa 
du Bocage, na EB du Bocage”.
“As intervenções são financiadas 
a 100 por cento por fundos 
comunitários”.
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SEGURANÇA

Bruno 
Vitorino 
reclama mais 
GNR para o 
concelho

Durante a reunião realizada na última 
semana pelo vereador social-democrata 
Bruno Vitorino, com os comandantes da 
Divisão da PSP do Barreiro e do Posto da 
GNR de Santo António da Charneca, o 
autarca barreirense elogiou o trabalho 
desempenhado pelas forças de seguran-
ça a nível local, “que apesar da falta de 
meios, continuam diariamente a prote-
ger pessoas e bens”, num concelho que 
continua a registar “o maior número de 
crimes na Área Metropolitana de Lisboa, 
por número de habitantes”.

Na altura, o vereador do PSD defen-
deu que o Governo tem que investir mais 
nesta área. “Apesar de todas as dificul-
dades que enfrentam diariamente e da 
tentativa de alguns de condicionar e tirar 
autoridade às forças de segurança, são 
homens e mulheres que nunca baixam 
os braços”, sublinha, acrescentando ser 
necessária “mais autoridade e mais meios 
para que o combate à criminalidade seja 
mais eficaz, permitindo também uma 
resposta clara do poder judicial”.

Na perspectiva de Bruno Vitorino, a 
autarquia “também tem que ter um pa-
pel activo neste processo”, dado possuir 
“competências nesta matéria” e por isso 
“uma palavra a dizer”. Para o autarca, 
o actual executivo não pode “ficar de 
braços cruzados” e tem o “dever de 
pressionar o Governo para resolver os 
problemas do nosso concelho”, destaca.

A situação dos recursos humanos na 
GNR é a que “inspira maior preocupa-
ção” ao autarca, dado que o número de 
efectivos “tem vindo a diminuir de forma 
acentuada nos últimos anos”. Por essa 
razão, o vereador vai apresentar na reu-
nião de câmara desta quarta-feira, uma 
moção “para exigir ao Governo mais 
meios materiais e mais efectivos” para 
as forças de segurança deste concelho.

Recorde-se que Bruno Vitorino tem 
apresentado diversas medidas para aju-
dar o combate à criminalidade naquele 
território, como a criação da Polícia Mu-
nicipal e a instalação de videovigilância 
nos pontos críticos da cidade.

Luís Geirinhas

Mário Rui Sobral 

Corporações vizinhas 
têm assegurado 
serviços, revelam 
em carta dirigida ao 
presidente da Câmara

MONTIJO

Bombeiros param até que a direccão saia
e denunciam socorro diminuto na cidade

Cerca de 90 por cento dos Bombeiros 
Voluntários do Montijo anunciaram 
ontem a paragem de serviços até que 
todos os órgãos sociais desta associa-
ção humanitária se demitam. São 57 
os elementos da unidade que afirmam 
que desde há alguns anos “não tem 
sido prestado” pela corporação “um 
socorro de qualidade à população” 
montijense, por “falta de efectivos nos 
seus quadros, más decisões de gestão 
e falta de equipamentos e formação”.

Desde que o ex-comandante não 
foi reconduzido no cargo, em Janei-
ro último, “tem estado instalado um 
clima de instabilidade no corpo de 
bombeiros, gerado sobretudo pela 
direcção da associação, que não só 
não clarifica a situação como cons-
tantemente ameaça os bombeiros 
de dificuldades financeiras, nomea-
damente com o pagamento dos seus 
ordenados”, revelam. Ao mesmo 
tempo adiantam que adoptaram já 
em Março “um novo horário de tra-
balho que obriga alguns elementos 
a realizarem 60 horas de trabalho 
adicional por mês, sem qualquer re-
muneração adicional ainda prevista”.

Os bombeiros queixam-se tam-
bém da forma como tem estado a ser 
conduzido o processo da sucessão 
do comandante. E lamentam que o 
presidente da Câmara Municipal 
do Montijo, Nuno Canta, se tenha 
negado a ouvi-los, apesar de ter ou-
vido o presidente da associação e o 
Comandante Distrital de Setúbal da 
Autoridade Nacional de Emergência 
e Protecção Civil (ANEPC).

Acusam a direcção de ter uma 
postura de “quero, posso e mando” 
e dão a conhecer uma carta que en-
viaram no passado dia 8 ao autarca, 
endereçada também à direcção e a 
várias entidades competentes, onde 

Bombeiros dizem que não há socorro em dois períodos do dia 

DR

de doentes não urgentes, que eram 
depois facturados à associação”.

Outra das revelações incide sobre 
“uma Equipa de Intervenção Perma-
nente, composta por cinco elemen-
tos, a trabalhar das 9h00 às 18h00”. 
“Estes elementos eram utilizados 
para assegurar outros serviços que 
não aqueles [resgate e combate a 
incêndios] onde está prevista a sua 
utilização. Lucrando, na maioria das 
vezes, a associação desses serviços e 
desfalcando por completo o socorro 
à cidade que em si já é diminuto”, ad-
mitem os bombeiros, que dizem estar 
apenas duas ambulâncias para servi-
ço covid-19 quando deviam estar três, 
face ao protocolado com a ANEPC.

Mais: avançam que por falta de 
recursos são outras corporações vi-
zinhas que têm de assegurar serviços 
na cidade. O que conduz a “um au-
mento de serviço” nas corporações 
vizinhas do distrito, traduzido numa 
“sobrecarga do sistema de socorro 
que afecta diretamente a qualidade” 
do serviço prestado. “O que leva tam-
bém a um aumento das despesas pa-
ra os municípios vizinhos, [ao] garan-
tirem o socorro na cidade do Montijo, 
que deveria por nós ser assegurado. 
Só no mês de Janeiro deste ano um 

terço dos serviços de emergência 
médica dos Bombeiros de Alcochete 
foram na cidade do Montijo.”

O serviço de resgaste e combate a 
incêndios também é focado. “Neste 
momento, os períodos das 8h00 às 
9h00 e das 18h00 às 20h00 estão 
sem socorro garantido. Ou seja, quem 
sofrer um acidente a estas horas, ou 
em caso de incêndio, terá de esperar 
uma resposta com base na disponi-
bilidade dos voluntários” ou “contar 
com a disponibilidade de um corpo 
de bombeiros vizinho”.

Falta de condições e equipamentos
Os bombeiros queixam-se ainda de 
que, actualmente, “chove nas escadas 
de serviço da zona operacional e dentro 
de camaratas”. E quanto a equipamen-
tos informáticos, “ou não existem ou 
estão ultrapassados”. “Os rádios da 
Rede Operacional de Bombeiros, utili-
zados para a comunicação entre bom-
beiros nas ocorrências, e contemplados 
nas normas da ANEPC, já não existem. 
Apenas existem rádios SIRESP, forneci-
dos pela ANEPC, que não são para esse 
fim. Tendo os bombeiros, por vezes 
ilegalmente, de adquirir estes equi-
pamentos a título pessoal”, admitem.

“Em relação aos veículos, ainda es-
ta semana a corporação tinha quatro 
do serviço de incêndio inoperacio-
nais, dois deles Veículos Urbanos 
de Combate a Incêndios. Ou seja, o 
socorro à cidade para um incêndio 
numa indústria, veículo ou edifício 
estava a ser assegurado por um meio 
capacitado com material para com-
bate a incêndios florestais”, criticam.

Denunciam ainda o que consideram 
ser uma utilização errada dos fundos 
atribuídos pelo município à associa-
ção. “No ano transacto, a Câmara do 
Montijo apoiou [a corporação] com 
uma verba mensal de €5.000 para 
reforçar os piquetes. Esta verba paga 
na totalidade pela Câmara Municipal 
(€60.000,00) apenas foi aplicada 
para o seu verdadeiro fim no período 
de 1 Dezembro de 2020 até 13 Janeiro 
de 2021. Começou a ser utilizada no-
vamente, para o devido efeito, desde 
dia 1 de Março de 2021, altura em que 
se retomaram os piquetes de volun-
tários”, relatam, a concluir.

revelam várias situações graves, con-
siderando que a actuação da direcção 
coloca “vidas em perigo” (ver carta na 
íntegra em www.osetubalense.com).

Denúncias de situações graves
Na missiva, os bombeiros apontam 
um caso ocorrido em 2018 com um 
familiar do 2.° Comandante. A vítima, 
afirmam, quase faleceu “por falta de 
socorro da corporação, que naquela 
altura nem uma ambulância de socor-
ro assegurava permanentemente”. 
“No fim de 2020, uma situação seme-
lhante aconteceu também com um 
familiar de um dos Adjuntos do Co-
mando”, reforçam, para denunciarem 
de seguida que a cidade, por vezes, 
em 2020, ficou “horas sem uma am-
bulância para socorrer a população”.

As corporações devem garantir a 
existência de uma ambulância INEM, 
ao serviço directo do Instituto, e uma 
de reserva, ao serviço dos bombeiros. 
“Ainda em 2020 era recorrente a asso-
ciação não conseguir assegurar estas 
duas ambulâncias e por vezes nem a 
do INEM (subsidiada pelo Instituto)”, 
afirmam. E explicam: “Isto porque a as-
sociação utilizava a equipa contratada 
ao abrigo do protocolo [com o INEM] 
para assegurar serviços de transporte 



4 O SETUBALENSE 17 de Março de 2021

Setúbal

AMBIENTE

Município 
recebe duas 
bicicletas 
eléctricas

Setúbal vai testar as vantagens de 
modos sustentáveis de mobilidade 
através do uso de duas bicicletas 
eléctricas, que vão ser entregues à 
Câmara Municipal no âmbito de um 
projecto europeu dinamizado pela 
ENA – Agência de Energia e Ambien-
te da Arrábida.

A entrega destes veículos vai de-
correr numa cerimónia simbólica, na 
próxima sexta-feira, dia 19, às 15h00, 
junto do Edifício Ciprestes, com as 
presenças da presidente da câmara, 
Maria das Dores Meira, e da verea-
dora do Ambiente, Carla Guerreiro.

Trata-se de pôr em prática o pro-
jecto EnerNETMob, desenvolvido 
pela ENA em parceria com 11 países 
e co-financiado pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, que 
tem como objectivo criar uma rede 
inter-regional de mobilidade eléctri-
ca, garantindo a ligação entre cidades 
e regiões mediterrânicas, através do 
desenvolvimento de diversas acções.

A acção piloto desenvolvida pela 
ENA incide na logística urbana e in-
clui a “instalação nos municípios de 
Setúbal, Palmela e Sesimbra de três 
postos de carregamento rápido, que 
permitem carregar veículos eléctri-
cos em menos de trinta minutos, 
para promover o transporte urbano 
sustentável e contribuir para a tran-
sição energética e descarbonização 
do território”, explica a autarquia em 
comunicado.

A ENA vai disponibilizar ainda 
uma carrinha e uma bicicleta à aicep 
Global Parques e um total de oito 
viaturas eléctricas, concretamente 
seis bicicletas e-cargo, a repartir pe-
los mesmos três municípios, o que 
permite testar, nas suas deslocações, 
as vantagens de modos sustentáveis 
de mobilidade.

A mobilidade urbana sustentável é 
uma das áreas de actuação do Territó-
rio Arrábida – Património Partilhado, 
a marca que unifica a política de im-
plementação de projectos intermuni-
cipais de Setúbal, Palmela e Sesimbra.

Humberto Lameiras

Maria Carolina Coelho

Autarca diz terem sido 
feitas “as concertações 
necessárias” e que “está 
tudo fechado” e “de 
acordo com a legislação” 

DOCUMENTO ESTRATÉGICO SOBE À CÂMARA A 7 DE ABRIL

Dores Meira garante que Plano 
Director Municipal já não 
tem pareceres condicionados

O novo Plano Director Municipal 
(PDM) de Setúbal vai ser apresentado 
e submetido a aprovação na sessão 
de câmara de 7 de Abril. Um docu-
mento estratégico sobre a definição 
do território, que a presidente do mu-
nicípio sadino afirma estar “de acordo 
com a legislação” e pronto para ser 
levado a apreciação da vereação.

Maria das Dores Meira garantiu, 
assim, que não há já pareceres con-
dicionados das demais entidades le-
galmente envolvidas, durante a sua 
participação no projecto “UNISETI 
CONVIDA”, iniciativa organizada pe-
la universidade sénior da cidade, que 
decorreu online.

“Está fechadíssimo. Fizemos vários 
Planos de Pormenor. Já fizemos as 
concertações necessárias, uma vez 
que depois da discussão pública [que 
terminou em Agosto do passado ano] 
apareceram muitas questões a colo-
car ao PDM. Essas questões tiveram 
de ir para as entidades e, portanto, já 
está tudo de acordo com a legislação, 
ou seja, as solicitações apresentadas 
em sede de discussão pública tiveram 
de se conformar à legislação”, escla-
receu a autarca.

Questionada sobre o facto de vá-
rias entidades terem dado parecer 
condicionado antes da abertura da 
consulta pública, como foi o caso 
da Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo (CCDR-LVT), Maria das 
Dores Meira esclareceu que “já está 
tudo fechado”, visto que os parece-
res “já não podem estar condiciona-

Próxima etapa passa por deliberação da Assembleia Municipal e ratificação em Conselho de Ministros

ALEX GASPAR

dos” nesta fase. 
De recordar que o Instituto da 

Conservação da Natureza e das Flo-
restas (ICNF) havia emitido parecer 
desfavorável ao Relatório Ambiental 
do novo PDM, assim como a Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), de-
vido “ao facto da algumas das opções 
não estarem em sintonia com o Plano 
de Ordenamento do Parque Natural 
da Arrábida (POPNA)”.

A próxima etapa centra-se na 
deliberação pela Assembleia Muni-
cipal e ratificação em Conselho de 
Ministros. Para a publicação “PDM 
GO - Boas Práticas para os Planos 
Directores Municipais”, da Comissão 
Nacional do Território, o novo PDM 
de Setúbal representa “um caso de 
estudo”, classificando o instrumento 
urbanístico setubalense como “uma 
referência de integração dos serviços 
dos ecossistemas na infra-estrutura 

verde municipal”.
No mesmo documento, é conside-

ra que, dentro deste tema, a revisão 
simboliza “um processo pioneiro e 
exploratório de integração no mode-
lo de desenvolvimento territorial”. O 
mesmo guia aponta, igualmente, que 
o plano desenhado para o concelho 
como um modelo de gestão territorial 
“promove uma abordagem de base 
ecológica, na qual são propostos usos 
compatíveis com a infra-estrutura 
verde municipal, apostando em solu-
ções de base natural, em solo rústico 
e em solo urbano”.

Aquando da publicação do referi-
do guia, a autarquia explicou que no 
caso de Setúbal, a estrutura ecológi-
ca foi desenvolvida “tendo por base 
um conjunto de seis princípios-base: 
conectividade, multifuncionalidade, 
integração, diversidade, multiescala-
ridade e aplicabilidade”.

As solicitações 
apresentadas 
em sede de 
discussão 
pública tiveram 
de se conformar 
à legislação 
Dores Meira
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Os trabalhos desenvolvidos 
com a colaboração da Câmara 
Municipal de Setúbal através 
da cedência de materiais, 
incluem a construção da rampa 
de acesso, a colocação de 
corrimão e a aplicação de pedra 
mármore.

O novo acesso foi pedido 
pela Paróquia da Anunciada 
vindo a rampa substituir 
as escadas existentes no 
local, melhorando assim a 
acessibilidade ao interior da 
Igreja Paroquial de Nossa 
Senhora da Anunciada.

Rampa facilita 
acesso à Igreja 
de Nossa 
Senhora da 
Anunciada

A União das Freguesias de Setúbal 
está a construir uma rampa de 
acesso às instalações da Igreja 
Paroquial de Nossa Senhora da 
Anunciada. A intervenção no 
valor de 7 300 euros, vem facilitar 
a entrada pela Rua dos Mártires 
da Pátria.

Depósito de 120 mil toneladas de resíduos 
suspeito de ‘sufocar’ Estuário do Sado 

Um depósito clandestino de resíduos, 
com mais de 120 mil toneladas, co-
locados a céu aberto, na zona de 
protecção da Reserva Natural do 
Estuário do Sado, em Setúbal, está 
a preocupar a associação ambien-
talista Zero, que já esteve no local, e 
suspeita tratar-se do mesmo tipo de 
resíduos perigosos descobertos, no 
ano passado, no Vale da Rosa, tam-
bém no concelho sadino.

No caso de Vale da Rosa, junto ao 
Complexo Municipal de Atletismo 
de Setúbal, estão detectados cerca 
de 80 mil toneladas de resíduos, já 
classificados como perigosos pela 
Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), por conterem arsénio, cádmio, 
chumbo, mercúrio, níquel e manga-
nês. Ora o depósito junto ao rio Sa-
do, na área da Mitrena, em terrenos 
envolventes à antiga empresa Euro-
minas Electro-Metalurgia, para além 
da maior quantidade de resíduos, e 
existir há mais anos, dá evidências de 
ser constituído pelos mesmos mate-
riais perigosos.

Ou seja, os blocos e pó são da 
mesma cor - cinza-escuro com tons 
esverdeados -, os terrenos em redor 
apresentam vestígios iguais aos que 
se podem observar no Vale da Rosa, 
e os caminhos de acesso parecem 
atapetados de restos deste material.

São motivos mais do que suficien-
tes para a Zero desconfiar, e denun-
ciar, existir a possibilidade de mais 
um risco ambiental no território sa-
dino, pelo que se prepara para pe-
dir a intervenção do Governo. “Há 
aqui pedras exactamente iguais aos 
materiais que já foram classificados 
como resíduos perigosos pelo que 
vamos comunicar à Secretaria de 

Francisco Alves Rito

Estão depositados em 
zona protegida à beira 
Sado, são bem visíveis, 
e parecem ser idênticos 
aos resíduos perigosos 
no Vale da Rosa

AMBIENTE

presença dos mesmos materiais 
descobertos no Vale da Rosa. Aliás, 
a informação de que as toneladas 
de resíduos ali encontradas no ano 
passado tinham origem na Euromi-
nas foi conhecida de imediato.

Eusébio Candeias, ex-presidente 
da Junta de Freguesia do Sado e ex-
-vereador comunista na Câmara de 
Setúbal, deu a saber, em Junho de 
2020, que aqueles materiais co-
meçaram a ser carregados para o 
Vale da Rosa em 2003, vindos da 
Eurominas.

“Na altura disseram-me que era 
material inerte, proveniente da em-
presa Eurominas, e que seria para 
fazer a base da estrada de acesso ao 
Complexo Municipal de Atletismo e 
dos arruamentos do empreendimen-
to urbanístico que estava previsto pa-
ra a zona do Vale da Rosa. Só agora 
é que ouvi dizer, pela primeira vez, 
que são resíduos perigosos”, explica 
o antigo autarca.

Eusébio Candeias conhece bem o 
território e acompanhou o processo 
da Metalimex, daí afirmar ter conhe-
cimento que não se trata de escórias 
mas de materiais provenientes da 
Eurominas.

Na origem destes resíduos, está 
assim a empresa que operava um 
terminal portuário na Mitrena, re-
cebia minério e acumulou grandes 
quantidades de materiais, entre os 
muros das suas instalações e em 
montes sobre os terrenos exteriores 
envolventes. Hoje são visíveis ainda 
os vestígios, no solo, de antigos de-
pósitos numa vasta extensão de terra 
entre as instalações da antiga empre-
sa e a zona de sapal.

O terminal portuário onde funcio-
nava a Eurominas foi, entretanto, 
concessionado a outras empresas, às 
cimenteiras Secil e Cimpor e mudou 
não apenas de mãos, mas também 
de actividade. Desde 2001 que o 
terminal designado por Termitrena 
se dedica à movimentação de outros 
granéis sólidos, nomeadamente à ex-
portação de clinquer (produto base 
do cimento) e importação de petcoke 
(combustível usado na indústria ci-
menteira).

Estado do Ambiente e solicitar que 
façam as devidas análises científicas 
e investiguem qual é a origem”, disse 

Rui Berkemeier a O SETUBALENSE. 
Parcialmente cobertos de vege-

tação, e apesar do efeito de sedi-

mentação provocado por dezenas 
de anos de exposição, os montes 
existentes na Mitrena indiciam a 

Situado a poucos metros 
do limite da área do sapal, 
o depósito de resíduos 
denunciados pela Zero tem 
escorrências, há duas dezenas 
de anos, para as águas do 
Estuário do Sado, assim como 
para o lençol freático na zona, 
considerado um dos maiores da 
Europa.

O receio de risco ambiental, e 
para a saúde pública, inerente 
a estes resíduos, a serem 
perigosos, tal como a associação 
ambientalista em muito desconfia 
pela comparação aos existentes 

no Vale da Rosa, está patente em 
carta que recebeu da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
(CCDR-LVT).

Referindo-se ao Vale da 
Rosa, a comissão escreve: 
“Atendendo a que se concluiu 
tratar-se de resíduos perigosos 
que apresentam diferentes 
características de perigosidade, 
estão a ser efectuadas as 
necessárias diligências junto 
da área da saúde para actuação 
no âmbito das respectivas 
competências. Após a remoção 

dos resíduos em causa, podem 
vir a ser definidas outras medidas 
de actuação consideradas 
adequadas nomeadamente uma 
avaliação da qualidade do solo e 
da água subterrânea”.

É também com base nesta 
missiva que os ambientalistas 
da Zero exigem a intervenção 
da Secretaria de Estado do 
Ambiente para que sejam feitas 
as devidas análises científicas e 
que se investigue a origem dos 
resíduos colocados na zona de 
protecção da Reserva Natural do 
Estuário do Sado.

Vale da Rosa Zero aponta carta da CCDR
para desconfiar de sedimentos na Mitrena

O depósito de resíduos existe há duas décadas, mas só agora se levanta a suspeita de risco ambiental e saúde pública

DR



6 O SETUBALENSE 17 de Março de 2021

Barreiro

CDU acusa executivo PS de abandonar projecto 
de regeneração urbana no Alto do Seixalinho

Decorridos três anos e meio, a CDU 
do Barreiro acusa a gestão PS daque-
le município de não ter executado o 
projecto de “Regeneração do núcleo 
central do Alto do Seixalinho”, apro-
vado em 2017 pelos eleitos comunis-
tas e que incluía verbas no valor de 
1,6 milhões de euros, por via da apro-
vação de uma candidatura integrada 
no Plano Estratégico de Desenvolvi-
mento Urbano (PEDU), no âmbito do 
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 2020.

Em comunicado emitido na última 
semana, os comunistas barreirenses 
lembram que esta intervenção tinha 
como “prioritária a requalificação 
desta área” da freguesia e dos seus 
bairros, “em consonância com a po-
lítica de habitação que estava já a ser 
preparada para o quadro comunitário 
seguinte, Portugal 30 (2021-27)” e 
que, na sua perspectiva, permitiria a 
sua concretização.

Além de imputarem responsabi-
lidades ao executivo liderado pelo 
presidente socialista Frederico Ro-
sa, pelo facto de as obras não terem 
sido realizadas, acrescentam que “as 
verbas foram desviadas para outras 
obras não prioritárias”, algumas das 
quais “em espaços que não são pro-
priedade do município”, referem. 
O mesmo documento lembra que 
o projecto pretendia “requalificar a 
zona do Bairro Alves Redol e espaços 
urbanos contíguos”, tais como a Rua 
Dr. Manuel Pacheco Nobre, Rua 28 
de Setembro e o Largo 3 de Maio – 
também conhecido como Largo da 
Santa –, entre outros arruamentos 
daquela zona do concelho.

Neste âmbito estava ainda previs-
ta a criação de espaços para peões, 
redesenhar cruzamentos, alterar 

Luís Geirinhas

Candidatura incluída 
no Plano Estratégico 
de Desenvolvimento 
Urbano do Barreiro

INTERVENÇÃO APROVADA EM 2017

DR
do município.

A intervenção, que alegam ter 
sido discutida com as populações, 
movimento associativo e comuni-
dade educativa, em articulação com 
o Conselho Municipal de Reabilitação 
Urbana, terá sido considerada “uma 
obra necessária” para os residentes 
e para a sua vivência, que conduziria 
desta forma a “uma melhor qualida-
de de vida”, assegura a CDU. A obra 
“não se esgotaria nas verbas da can-
didatura, pois esta opção incluía a 
recuperação de parte do edificado 
do bairro, dotando-o de melhores 
condições para os seus moradores e 
realojamentos necessários”, explica.

“Agora, o actual executivo PS, ten-
ta passar a mensagem que o Bairro 
Alves Redol vai ser reabilitado”, no 
âmbito da “bazuca” do Plano de Re-
cuperação e Resiliência (PRR). “Quem 
garante que irá avançar? Nem o PRR 
foi aprovado, nem pode por isso ha-
ver candidaturas”, questionam, vol-
tando a apontar críticas à gestão dos 
eleitos socialistas que dizem trocar “o 
certo pelo incerto”. A obra, defendem 
ainda, “já poderia estar concluída ou 
em fase de conclusão”.

Entretanto, na última reunião 
deste executivo, Rui Braga, 
vereador responsável pelo 
pelouro das Obras Municipais, 
lembrou que houve a 
necessidade de “reformular 
a candidatura do Bairro Alves 
Redol, numa primeira fase, 
porque o projecto que tinha 
sido entregue para aprovação 
fazia desaparecer dois blocos de 
apartamentos” dos habitantes 
ali residentes.

“Se executássemos o 
projecto que tínhamos em cima 
da mesa quando chegámos 
ao executivo, teríamos um 
problema de realojamento 
de cerca de 37 famílias”, 
destacou. “A nossa opção 

Bairro Alves Redol  Projecto “desalojava” um total de 37 famílias
foi encontrar forma dentro 
do projecto de não demolir 
estes dois blocos, colocá-los 
no projecto e reabilitá-los”, 
explicou, realçando que este 
foi um processo que também 
“demorou o seu tempo”.

Para o autarca, perante esta 
situação, “não nos parecia 
exequível a própria execução 
do projecto”, admitiu, 
realçando que “nunca na vida 
eu ou o presidente de Câmara 
tomaríamos a decisão de 
avançar para uma intervenção, 
onde não temos solução para as 
famílias que estavam naqueles 
blocos a habitar”, frisou. Daí 
que a solução encontrada pelo 
município tenha passado pelo 

“reajustamento” do que estava 
inicialmente planeado, incluindo 
também a reabilitação dos 
edifícios.

No período pré-covid, Rui 
Braga esclarece que para 
tornar possível a obra naquele 
bairro, “teríamos que realojar 
as pessoas temporariamente, 
para podermos realizar esta 
intervenção”, viabilizando 
depois o regresso dos 
moradores às suas habitações. 
No âmbito do PRR, o 
responsável considera que 
a autarquia encara o mesmo 
como “uma oportunidade 
de conseguir levar a cabo a 
reabilitação do Bairro Alves 
Redol”, mas também da Quinta 

da Mina, na Cidade Sol, e da 
Quinta da Amoreira, o que na sua 
perspectiva permitirá financiar o 
projecto a 100%. 

Por outro lado, os fundos que 
estavam afectos àquele bairro, 
recordou, “foram distribuídos por 
três candidaturas”: a recuperação 
do Moinho de Maré, a obra que 
está a decorrer junto à estação 
Barreiro-A, no centro da cidade, 
e a recuperação da Avenida da 
Liberdade, iniciada esta semana 
na Verderena. Em termos de 
Habitação Social, o autarca 
revelou ainda que o município 
tem por ambição adquirir prédios 
devolutos para os reabilitar 
de forma a dar respostas pelo 
concelho nesta área.

Comunistas dizem que as verbas para a regeneração do bairro foram canalizadas para outras obras

sentidos de circulação, assim como 
alterações ao nível da rede viária e do 
espaço público, através da colocação 
de equipamentos, alargamento de 
passeios e arborização.

A coligação comunista recorda 

ainda que “estava prevista uma inter-
venção de fundo, de requalificação e 
refuncionalização desta área urbana, 
com uma melhoria das condições da 
escola e de toda articulação e funcio-
namento destas artérias”, incluindo a 

requalificação de outras ruas circun-
dantes ao bairro, com a introdução 
de medidas ao nível da centralidade 
do Largo da Santa, com a adaptação 
do espaço público e criação de zonas 
de lazer e parques infantis nesta área 
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A Associação Nós decidiu 
aliar-se ao Banco Alimentar de 
Setúbal e à Amarsul, no âmbito 
da campanha “Toneladas de 
Ajuda”, para receber tampinhas 
de plástico, numa iniciativa que 
arrancou em Janeiro e que visa 
apoiar famílias em situação de 
maior vulnerabilidade, através 
da conversão de resíduos 
recicláveis em alimentos. 
Todos os interessados podem 

colaborar nesta campanha, 
com a recolha deste tipo de 
materiais e que devem ser dados 
à Nós que, posteriormente, os 
entrega à Amarsul. “Incrementar 
a responsabilidade social 
dos próprios cidadão em prol 
dos mais vulneráveis” é o 
desafio a que esta associação 
se propõe, apelando deste 
modo à participação de toda a 
comunidade no projecto.

A Câmara do Barreiro concluiu 
recentemente os trabalhos de 
requalificação do campo de 
jogos da Escola nº 6, situada na 
freguesia do Alto Seixalinho, 
num investimento que rondou 
os 18 mil euros. Sara Ferreira, 
vereadora responsável pelo 
pelouro da Educação na autarquia 
barreirense, já efectuou uma visita 
ao local, tendo salientado neste 
âmbito que esta era “uma obra 
há muito esperada” e que “surge 
no âmbito da nossa política de 
renovação dos espaços exteriores 
das escolas”. A autarca acrescenta 
que o município pretende dotar 
todos estabelecimentos do 

1.º ciclo, com infraestruturas 
desportivas, “para que as crianças 
possam praticar desporto”. De 
seguida, a câmara pretende ainda 
instalar zonas de sombra, com 
toldos, nos espaços que não o 
possuam.

Na sequência das comemorações 
dos 500 anos do município, 
iniciadas a 16 de Janeiro e que 
se vão estender até ao final de 
Dezembro, os deputados daquela 
Assembleia Municipal aprovaram 
por unanimidade, na sessão 
realizada recentemente no 
pavilhão do Fabril, uma saudação 
a todos os barreirenses, pela 
passagem deste aniversário. 
A deliberação recorda que a 

referida data celebra o momento 
em que foi concedida ao Barreiro 
a carta de privilégio através 
da qual D. Manuel I concedeu 
a este território o estatuto 
de vila. “Ser do Barreiro é um 
orgulho há mais de 500 anos”, 
refere o documento. Apesar 
“do complexo momento que 
atravessamos”, reconhecem os 
eleitos, “não podemos deixar 
de honrar” esta data.

“TONELADAS DE AJUDA”
Associação Nós junta-se a 
campanha e apoia famílias

EDUCAÇÃO
Requalificado campo 
de jogos da Escola nº 6

500º ANIVERSÁRIO
Assembleia Municipal saúda 
barreirenses e município
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covid-19.
A autarquia local informa que, para quem 
pretenda a devolução do valor do seu 
bilhete, deverá dirigir-se à bilheteira do 
Auditório Municipal Augusto Cabrita, de 
terça-feira a domingo, entre as 14 e as 
20h00, ou obter mais informações via 
contacto telefónico (212 068 230).

O espectáculo deste trio, composto 
por músicos activos na cena 
jazzística nacional, apresentará 
neste concerto “um misto de temas 
originais e standards de jazz”, sendo 
composto por Luís Cunha (trompete 
e composição), Francisco Brito 
(contrabaixo) e João Rijo (bateria).

Luís Cunha Trio 
actua a 21 de Maio 
no Auditório 
Manuel Cabanas

O Auditório Manuel Cabanas, situado 
nas instalações da Biblioteca Municipal 
do Barreiro, acolhe a 21 de Maio, pelas 
21h00, o concerto de Luís Cunha Trio, 
sendo que os ingressos adquiridos para 
o passado mês de Janeiro, continuam 
válidos para a nova data, fixada devido 
à situação criada pela pandemia de 

Primeiros meses serão 
os mais difíceis, para 
mudar infraestruturas 
de subsolo

INTERVENÇÃO NA VERDERENA

Avenida da Liberdade já está
em obras desde segunda-feira

Arrancou esta segunda-feira no 
Barreiro a obra de reformulação da 
Avenida da Liberdade, situada na 
Verderena, frente ao Terminal Flu-
vial da Soflusa, numa intervenção 
da autarquia local que durante os 
próximos 180 dias vai criar diversos 
constrangimentos de trânsito, numa 
das zonas de maior afluxo de pessoas 
daquele concelho.

Rui Braga, vereador responsável 
pelas Obras Municipais, em declara-
ções a O SETUBALENSE, afirma que 
a intervenção foi iniciada “com uma 
reunião técnica da obra no local e, 
na próxima semana, os desvios de 
trânsito já vão estar a funcionar de 
acordo com o que estava estipulado, 
seguindo-se um período seis meses 
de intervenção, sendo que ao final 
dos primeiros quatro, que serão du-
ros, pretendemos mudar todas as 
infraestruturas de subsolo, o que vai 
obrigar a alguns cortes no abasteci-
mento de água à população”, alerta.

O autarca acredita que ultrapassa-
da esta primeira fase dos trabalhos, 
que terão um “impacto muito grande 
naquela zona”, já será possível circu-
lar normalmente com a construção da 
rotunda concluída no terreno.

Relativamente ao desvio de trân-
sito, que será efectivado a partir de 
amanhã, o vereador explica que este 
“será apenas um até ao final da obra” 
e que “não vão existir múltiplos cortes 
de via”, garante. Rui Braga assegura 
ainda que “o trânsito nunca vai dei-
xar de circular e será feito de forma 
circular e alargada, muito similar ao 
que vai acontecer no futuro”, quando 
o projecto estiver concluído.

Ao longo do desenvolvimento dos 
trabalhos, quem se deslocar da zona 
do viaduto após a Rua Miguel Pais pa-
ra a área da Avenida do Bocage, será 
obrigado a fazê-lo pelo interior do 
terminal, saindo daquele espaço um 

Obras transformam avenida nos próximos seis meses

DR

pouco mais à frente. No sentido opos-
to, as viaturas terão de contornar o 
espaço junto à zona onde se encontra 
instalado o comércio da Recosta.

A intervenção prevê também que o 
município proceda à limpeza das duas 
bolsas de estacionamento existentes 
junto àquele espaço, nomeadamen-
te, no antigo corredor da linha férrea 
da CP, para aumentar a capacidade 
de parqueamento automóvel, sem 
que seja necessário suprimir lugares 
para este efeito.

Tanto a população ali residente co-
mo os comerciantes, além das forças 
de segurança, bombeiros e Protec-
ção Civil, foram “já informados desta 
operação”. O responsável sublinhou 
igualmente que “estamos a divulgar 
a obra amplamente nas redes sociais, 
inclusive com um vídeo onde simula-
mos a circulação, tendo sido enviada 
uma carta a todos barreirenses, atra-
vés das caixas de correio, para que to-
dos tomassem conhecimento desta 
intervenção”, disse.

Sinalização direcional vai ajudar 
população

No terreno, a edilidade informou 
recentemente que será também 
colocada sinalização direcional para 
ajudar, tanto os automobilistas como 
a população, a utilizarem um espaço 
que vai sofrer várias alterações para 
melhorar esta zona da cidade, no-

meadamente, ao nível dos percursos 
de circulação pedonal. “A deslocação 
porta-a-porta pelo executivo junto 
dos comerciantes só ainda não foi 
feita, porque o comércio tem estado 
encerrado, mas assim que for possível 
pretendemos fazê-lo”, realça.

Dependendo da forma como fo-
rem evoluindo as obras relativas às 
infraestruturas de subsolo, ou até as 
possíveis complicações que possam 
surgir, o autarca acredita que o prazo 
apontado para a conclusão da inter-
venção deverá ser respeitado, tendo 
classificado as restantes obras como 
“relativamente simples de levar a ca-
bo, tais como aumentar os passeios”. 
A empresa que ganhou a empreita-
da – a Ângulo Recto, situada em Vila 
Nova de Famalicão – na perspectiva 
do vereador “está a mobilizar bem 
os meios para que isso aconteça”, 
conclui.

Recorde-se que a obra, orçada em 
2,5 milhões de euros, inclui a retirada 
da semaforização existente, para que 
o trânsito possa fluir sem problemas 
e tornar os trajectos mais rápidos, in-
clusive aos Transportes Colectivos do 
Barreiro, que diariamente transpor-
tam milhares de barreirenses naquela 
área do território, e a continuidade da 
ciclovia já existente, com a criação de 
espaços de sombreamento na ligação 
entre a zona da Polis e a área do via-
duto junto à Rua Miguel Pais.

Luís Geirinhas
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PUBLICIDADE

A palavra gratidão tem origem 
no termo do latim gratus, 
que pode ser traduzido 
como agradecido ou grato. 

Também deriva de gratia, que signi-
fica graça.

Como emoção, a gratidão é um 
estado dependente da atribuição 
(Weiner, 1985) que resulta de um 
processo cognitivo de duas etapas: 
reconhecer que se obteve um re-
sultado positivo, e reconhecer que 
existe uma fonte externa para este 
resultado positivo.

Lazarus e Lazarus (1994) argu-
mentaram que a gratidão é uma 
das “emoções empáticas” cujas 
raízes estão na capacidade de em-
patia com os outros.

Em 2003, Robert A. Emmons 
and Michael E. McCullough reali-
zaram um estudo, onde analisaram 
a importância da Gratidão e se está 
correlacionada com o nível de sa-
tisfação com a vida, o que foi con-
firmado - as pessoas mais gratas 
e que expressavam a sua gratidão 
eram mais felizes.

No entanto, ficaram com a se-
guinte dúvida: será que a gratidão 
leva à felicidade ou será que a fe-
licidade leva a gratidão? Ou seja, 
será que a pessoa precisa de ser 
feliz para ser grata?

E o que foi comprovado é que 
as pessoas, estando felizes ou 
infelizes, quando começam a ser 
gratas e a expressar essa gratidão, 
isso tem um impacto enorme em 
vários aspectos como: as pessoas 
ficam mais felizes, mesmo as que 
já estavam felizes antes; melhoria 
nos relacionamentos; a quantida-
de de analgésicos utilizados dimi-
nuiu; aumento da frequência de 
actividade física; as pessoas mais 
próximas como filhos, marido ou 
esposa começam a perceber que 
essa pessoa está mais feliz.

Interessante, não é?

O poder da gratidão

OPINIÃO

Paula Costinha

Quando uma pessoa desenvolve 
a gratidão, fica mais feliz e os ou-
tros também percebem que está 
mais feliz!

Indico também um outro estudo, 
este realizado por Martin Seligman, 
psicólogo e um dos criadores da 
Psicologia Positiva, que nos mos-
tra que a Gratidão é uma força de 
carácter correlacionada com o au-
mento da satisfação com a vida, 
com o aumento da satisfação com 
o trabalho e também com a melho-
ria no desempenho académico.

O que podemos fazer para de-
senvolver a Gratidão?

Deixo-vos aqui dois exercícios:
1. O Diário da Gratidão: no 

final do dia escreve 3 motivos 
pelos quais estás grato naquele 
dia. Quanto mais específico, mais 
impacto terá. De acordo com as 
pesquisas, ao fazer esse exercício 
diariamente, após 21 dias, obser-
vam-se efeitos consideráveis na 
satisfação com a vida e na mudança 
de mindset, ou seja, a pessoa foca-
-se menos nos aspectos negativos 
e começa a ter uma visão mais oti-
mista!

2. Cartas de Gratidão: escolhe 
uma pessoa que foi importante na 
tua vida e escreve uma carta a di-
zer porque foi importante. Quan-
do terminares, marca um encontro 
com essa pessoa ou faz um tele-
fonema, e lê o que escreveste na 
carta. 

Para melhorares a tua felicidade, 
o teu midset e a tua satisfação com 
a vida, recomendo: pensa sobre a 
tua própria gratidão e o quanto a 
expressas às outras pessoas; avalia 
o teu nível de gratidão, coloca em 
prática tanto o diário da gratidão 
como as cartas de gratidão; anota 
os teus insights.

Sports Mental Coach

ALMADA
265 539 691

SETÚBAL
265 520 716

SEIXAL
265 520 716

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

265 520 716
ALCOCHETE
212 318 392

OUTROS 
CONCELHOS
265 520 716

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

A proposta apresentada na última As-
sembleia Municipal do Barreiro pelo 
partido Pessoas-Animais-Natureza 
(PAN), que visava a implementação 
do programa “Cheque Veterinário” 
neste concelho, acabou por ser rejei-
tada pelo PS, CDU e MCI/Coina, que 
votaram contra a “medida destina-
da ao bem-estar animal” e que, seria 
também “um apoio social às famílias 
mais carenciadas”, para que estas 
pudessem proporcionar os cuidados 
veterinários necessários aos seus ani-
mais de companhia, devido à falta de 
capacidades financeiras para o fazer.

De acordo com o PAN, através da 
atribuição destes cheques veterinários, 
emitidos pela autarquia e pelos res-
ponsáveis por animais em risco, a sua 
utilização poderia ser feita em clínicas 
aderentes a esta rede, “mediante um 
protocolo a celebrar entre o município 
e a Ordem dos Médicos Veterinários”.

PAGO PELO MUNICÍPIO

Assembleia Municipal rejeita proposta do 
PAN para criação de cheque-veterinário

“Num momento da nossa vida em 
sociedade, em que tanto se apregoa 
a necessidade de apoiar famílias, 
esta foi a resposta que os eleitos” 
das referidas forças políticas “deram 
às pessoas com menos capacidade 
económica, que tendo por compa-
nhia animais domésticos, querem e 

precisam, mas efectivamente não 
conseguem, que os mesmos sejam 
alvo dos merecidos cuidados médi-
cos”, criticam.

O PAN garante que não vai desis-
tir e que pretende continuar “a lutar 
pela mudança de mentalidades”, 
afirma. L.G.

Ideia era ajudar famílias carenciadas a cuidarem dos animais

DR

“Reflect on your present blessings, on which every man has many, not on 
your past misfortunes, of which all men have some”. Charles Dickens 
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F oi com enorme entusias-
mo que te stemunhei, 
no início desta semana, 
a alegria de dezenas de 

crianças que puderam voltar à 
escola e exercer plenamente e 
em segurança o seu direito fun-
damental à educação.

Após um encerramento das es-
colas, imposto pela necessidade 
de protecção da saúde de todos 
nós, este era um momento pelo 
qual muitas famílias e crianças an-
siavam e que foi detalhadamente 
preparado pelo Governo e pelas 
comunidades educativas, em ar-
ticulação com as autoridades de 
saúde, tendo por base o conheci-
mento científico.

Ainda na manhã desta terça-
-feira o Sr. Ministro da Educação 
Tiago Brandão Rodrigues acom-
panhou numa escola do Barreiro 
o processo de testagem que está 
ser levado a cabo, nos jardins-de-
-infância e no 1.º ciclo, de todo o 
pessoal docente e não docente, 
aprofundando assim a estratégia 
nacional de incremento das testa-
gens preconizada pela DGS. 

Os números são expressivos: ao 
todo deverão ser testadas, entre 
pessoal docente e não docente, 
mais de 30 000 pessoas em con-
texto de creche e amas, mais de 
48 000 pessoas do pré-escolar e 
primeiro ciclo, cerca de 28 000 do 
2.º ciclo e quase 100 000 do 3.º 
ciclo e ensino secundário. A estes 
números acrescem ainda cerca de 
270 000 estudantes do ensino 
secundário.

Não obstante o acerto da me-
dida, é importante não negligen-
ciar a responsabilidade individual 

Retorno às aulas. 
Regresso em segurança 

e felicidade

OPINIÃO

André Pinotes Batista

Deputado do PS

de cada um, nomeadamente, em 
medidas de higiene e distancia-
mento social, bem como o plano 
de vacinação que neste momento 
já conta com mais de um milhão 
de pessoas vacinadas. No seu 
conjunto, estas são medidas que 
apontam um caminho claro e dão 
segurança às pessoas.

Não estamos perante um sim-
ples regresso à escola. Este é 
também o tempo que assinala o 
regresso ao trabalho de muitos 
pais, de reabertura de diversos 
negócios e o retomar de activi-

dades muito relevantes para o 
nosso bem-estar psicológico, fí-
sico e social.

Seja na qualidade de governan-
tes, deputados, autarcas, empre-
sários, trabalhadores, professores, 
educadores ou alunos, é indispen-
sável que, em conjunto, como cida-
dãos plenos, possamos encarar este 
tempo com seriedade e responsa-
bilidade acrescida.

Os portugueses têm sido inexcedí-
veis na sua capacidade de adaptação 
e resiliência.

Não obstante alguma incerte-

za, este é tempo de ter esperan-
ça nos passos firmes que temos 
dado e que tão bons resultados 
produziram.

De todas as imagens que poderia 
descrever em palavras, nenhuma é 
mais simbólica que o coro de sorrisos 
das crianças da EB1 Telha Nova n.°1 
do Barreiro.

Façamos desta alegria, mais 
um estímulo para seguir rumo à 
normalidade.

Não estamos 
perante um 

sim ples 
regresso à 

escola. Este 
é também o 
tempo que 
assinala o 

regresso ao 
trabalho de 
muitos pais, 

de reabertura 
de diversos 
negócios e 
o retomar 
de activi

dades muito 
relevantes 

para o nosso 
bem estar 

psicológico, 
fí sico e social
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relaciona-
mento. 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 aplica-
ções 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 profissional – 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 
deceções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profis-
sional – 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 compreen-
der 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 acon-
tecimentos 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

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

Horário 2ª a 6ª-feira: 08.00/12.30 - 14/18.00h
Sábado: 09.00/12.00h

Rua Jorge de Sousa, 8 | 2900-428 Setúbal
www.precilab.pt | tel. 265 529 400/1

telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408

Bloco 
Clínico
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"Quando regresso do mar, venho 
sempre estonteado e cheio de luz 
que me trespassa". Quem assim es-
creve é Raul Brandão em “Os Pesca-

dores” (1923), livro de descrições e nar-
rativas, de reportagens e de memórias, 
"apontamentos rápidos" num cenário 
apelativo - "esta paisagem - mar, rio e 
céu - entranhou-se-me na alma, não 
como paisagem, mas como sentimen-
to", confessa, redesenhando o universo 
numa quase trindade. 

As recordações infantis não andam 
arredias quando do mar e dos homens 
se fala, pois conhecer as pessoas liga-
das ao mar, suas forças e fraquezas, 
não lhe é tarefa difícil - "sento-me nos 
degraus da minha velha casa e sei a vida 
toda desta gente". A vetusta idade da 
casa deixa transparecer a figura do avô, 
personagem a quem dedica o livro e de 
quem Brandão relata uma morte eufe-
mística: "Meu avô materno partiu um 
dia no seu lugre; minha avó esperou-o 
desde os vinte anos até à morte, desde 
os cabelos loiros que lhe chegavam aos 
pés, até aos cabelos brancos com que 
foi para o túmulo".

Toda a escrita em “Os Pescadores” 
é uma desnudação do mar, dos mais 
diversos ângulos, incluindo o humano. 
Importante quanto aos pescadores é 
a referência ao nome de muitos deles, 
sinal da proximidade estabelecida, 
para além de citar muitos nomes de 
barcos, o instrumento de trabalho que 
os simboliza. É com carinho que os ho-
mens do mar são tratados, por vezes 
revelando-lhes uma certa inocência, 
a denotar uma relativa fragilidade. 
Com eles, estão sempre as mulheres, 
repletas de predicados abonatórios, 
destacando-se o trabalho e o papel 
que desempenham, mas também a 
tragédia que lhes está cometida ao 
terem de aguentar em terra todos os 
desgostos de que o mar é responsável. 
Ao mesmo tempo que o mar é a fonte 

Raul Brandão: o mar como paleta

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

Toda a 
escrita em 

'Os Pescadores'
é uma 

desnudação 
do mar, 

dos mais
diversos 
ângulos, 

incluindo
o humano

da inspiração máxima para escrever a 
paisagem, é também a ameaça perma-
nente, a morte liquefeita.

Em defesa destes homens e mulhe-
res, é criticado um certo selvagismo exis-
tente no universo da pesca: pelo Estado, 
ao abandonar as populações à sua sorte; 
pelos proprietários que vegetam na ca-
pital, alheios ao sofrimento; pelo lucro 
fácil dos industriais, ao desprestigiarem 
a pesca artesanal, gerando desequilíbrio 
na Natureza - "cultivar o mar é uma coisa 
- é ofício de pescadores; explorar o mar é 
outra coisa - é ofício de industriais". 

As alusões à pintura e à tela são vas-
tas. "O que eu queria dar só o podem 
fazer os pintores", escreve. As duas co-
res mais utilizadas são a azul e a verde, a 
primeira em quantidade maior, ambas 
para a qualificação do mar e da terra, 
vestidas de imensas tonalidades. Mas 
muitas outras cores surgem no espec-
tro brandoniano, numa paleta inesgo-
tável nas combinações. "Tenho a alma 
a escorrer tintas estranhas", regista. A 
aproximação a Setúbal é um exemplo: 
“onde o mar atinge a perfeição é em Se-
túbal. Em Setúbal é imaterial. Sonha 
ao pé da estrada que vai a Outão, e re-
flecte na água cismática a sombra aver-
melhada dos montes, a grande curva 
voluptuosa com a Arrábida por pano 
de fundo. Ali sente-se que a água an-
da presa à baíazinha, a Outão e à serra. 
Contemplam-se e não se podem deixar. 
O mar não tem consistência: não é o 
verde do norte, não é o caldo azul do 
Algarve - é poeira e luz.”

Datado de 1923, “Os Pescadores” me-
receu quatro edições durante o primeiro 
ano. Razões favoráveis são a fácil leitura, 
a galeria de tipos e de vistas, a proximi-
dade humanista à epopeia destes ho-
mens e mulheres e a sensibilidade pic-
tórica na transposição para a literatura.

Professor
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Cavalheiro, viúvo, casa 
posta, deseja conhecer 
senhora nas mesmas 

condições, até 70 anos
Assunto sério            

Resposta por carta ao jornal

ALMADA - 265 539 691 | SETÚBAL  - 265 520 716
SEIXAL - 265 520 71 | MONTIJO - 212 318 392

MOITA - 212 047 599 | BARREIRO - 212 047 599
PALMELA - 265 520 716 | ALCOCHETE - 212 318 392

OUTROS CONCELHOS 265 520 716

Necrologia

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 15/03/2021
MARIANA TERESA MONTES 

CRUZ RAPOSO
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua filha, genro e netas, têm o doloroso dever de 
participar o falecimento da sua ente muito querida e 
de agradecer reconhecidamente a todos os que se 
dignaram a acompanhá-la até à sua última morada, 
bem como aos que das mais diversas formas lhes 
manifestaram pesar.

Classificados

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

TEMOS SEMPRE UMA  SOLUÇÃO PARA SI

PUBLICIDADE

3

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

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

... que um funeral de 
cremação, considerando todos 

os custos envolvidos, 
é tipicamente mais barato 

que o funeral para sepultura?

Você sabia?
... que a Funerária Armindo

está disponível todos os dias
do ano, a quaquer hora,

para o apoiar em caso de
emergência funerária?

Você sabia?

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos do Artº 27º da Secção II dos Estatutos, desta Coop-
erativa, convoco a Assembleia Geral, a reunir nas instalações 
da CERCIMA, em sessão ordinária, na Rua D. Nuno Alvares 
Pereira, nº 141, em primeira convocação às 16:30H do dia 31 
de março de 2021, através da ferramenta eletrónica Zoom Vídeo 
Comunications, reunião identificada sob o nº 96072452473 e 
senha zb43t0, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto Um - Informações
Ponto Dois - Apresentação e Votação do Relatório de Atividades 
e Contas de 202 e Parecer do Conselho Fiscal 

NOTA: Se à hora da Convocatória não se verificar o quórum 
necessário, para o início da Assembleia, esta reunirá meia hora 
depois com qualquer número de sócios presentes.

Montijo, 15 de março de 2021  

A Presidente da Mesa da Assembleia-geral

(Maria Fernanda Mansidão Teles Saturnino)

CERCIMA
COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO DE 
MONTIJO E ALCOCHETE, C.R.L.
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Sesimbra habitações, estabelecimentos 
comerciais e paragens de transportes 
públicos, naquela que é a última 
intervenção do Plano de Acção de 
Mobilidade Urbana Sustentável, 
apoiado pelo Portugal 2020, que tem 
permitido construir passeios e ligações 
pedonais em vários pontos do concelho.

Percurso 
pedonal da 
Azoia em 
construção

Já se iniciou a construção do percurso 
pedonal na Estrada Municipal 569, 
na Azoia, numa extensão de 2,4 
quilómetros entre a Rua da Caldeiria, 
que dá acesso à Aldeia Nova da Azoia, 
e a Rua do Morne. O objectivo é 
incentivar as deslocações pedonais 
com comodidade e segurança entre 

Inês Antunes Malta 

Equipamento vai 
substituir a actual 
Unidade de Cuidados de 
Saúde Personalizados

OBRAS

Construção da nova Unidade 
de Saúde prossegue a bom ritmo

A obra da nova Unidade de Saúde 
de Sesimbra está, de acordo com 
a Câmara Municipal de Sesimbra, 
a prosseguir de forma positiva. O 
equipamento vai substituir as ac-
tuais instalações da Unidade de 
Cuidados de Saúde Personalizados, 
que funciona há largas décadas em 
instalações da Santa Casa da Mise-
ricórdia, no Largo 5 de Outubro, e 
que actualmente apresenta diver-
sas lacunas. Com uma área de cerca 
de 1200 metros quadrados, o edifí-
cio será composto por Unidade de 
Saúde, Unidade de Recursos Assis-
tenciais Partilhados, e Unidade de 
Cuidados na Comunidade e Unidade 
de Saúde Pública.

Orçada em aproximadamente 2,3 
milhões de euros, repartidos pela 
Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo - Ministério 
da Saúde, que comparticipa até ao 

DR

limite de 950 mil euros, e pelo Fun-
do Europeu de Desenvolvimento 
Regional, com cerca de 579 mil eu-
ros, ao abrigo de uma candidatura 
apresentada pela Câmara Municipal 
ao Portugal 2020, a nova unidade 
de saúde vem dar resposta a 11 mil 
e 400 utentes inscritos, bem como 
ao fluxo de potenciais utilizadores 
sazonais.

Além da disponibilização do ter-
reno, com 2200 metros quadrados 
no morro do Calvário, e de “uma 
verba que poderá ascender a 815 
mil euros”, a autarquia sesimbrense 
desenvolveu também o projecto de 
arquitectura, dinamizou o proce-
dimento concursal e tem vindo a 
acompanhar e a fiscalizar os tra-
balhos.

DESCONFINAMENTO
Levantamento 
de medidas traz 
equipamentos 
municipais 
de volta

A Biblioteca Municipal de Sesimbra 
reabriu ao público ontem, no decurso 
do levantamento faseado das medidas 
de confinamento, que permite a entra-
da em funcionamento deste serviço, 
de terça a sábado, entre as 09h30 e 
as 17h30, mantendo ainda assim um 
conjunto de medidas que visam a pre-
venção do contágio por Covid-19. 

Presencialmente estão disponíveis 
os serviços de empréstimo domiciliário, 
com limitação do número de leitores no 
edifício, a realização e renovação de car-
tão de leitor, a consulta breve do fundo 
bibliográfico e a solicitação de pesquisas 
orientadas. Entre os serviços à distância 
de um clique continuam os serviços de 
referência e de aquisição de obras na Li-
vraria Municipal, a Hora do Conto e os 
Ateliers das Voluntárias, as exposições 
bibliográficas e o espaço “Aqui brinca-
mos todos” em formato digital.

De Sesimbra até à Quinta do Conde, 
em virtude de obras no espaço contí-
guo às instalações do Pólo de Leitura 
quintacondense, que interferem com 
o funcionamento do mesmo, este 
equipamento mantém-se temporaria-
mente encerrado, reabrindo logo que 
reunidas as condições para tal. 

O plano de reabertura de espaços e 
equipamentos municipais sesimbren-
ses, decidido na sequência da reunião 
da Comissão Municipal de Protecção 
Civil, inclui ainda o acesso a jardins e 
bancos de espaços públicos desde 
ontem. No sábado, abrem o Parque 
Augusto Pólvora e o Parque da Vila, 
mantendo encerrados os espaços de 
jogo e recreio e equipamentos colecti-
vos: parques infantis, campos de jogos, 
estações de fitness, skate parque, par-
que de merendas e espaços similares. 

A partir de 5 de Abril, caso o contexto 
epidemiológico o permita, será aberta 
a marginal de Sesimbra, a marginal da 
Lagoa de Albufeira e o acesso ao San-
tuário do Cabo Espichel. Também se 
encontram na lista os parques infantis, 
o Castelo de Sesimbra, a Fortaleza de 
Santiago e o Espaço Interpretativo da 
Lagoa Pequena, sem esquecer a aber-
tura das bancas de bens não essenciais 
nos mercados municipais. I.A.M.

BREVES

Desde segunda-feira, 15, e até 
às 18h00 de hoje, 17, a Rua 
da Fortaleza, em Sesimbra, 
está cortada ao trânsito para 
reparação do piso. Nesta 
intervenção, a Câmara Municipal 
de Sesimbra encontra-se a 
substituir algumas lajes que se 
encontram danificadas a fim de 
salvaguardar a segurança de 
automobilistas e peões.

A Câmara Municipal está 
reforçar a rede de recolha 
de resíduos domésticos 
indiferenciados com a 
instalação de seis novos 
contentores semienterrados 
tipo "molok" na freguesia do 
Castelo. Um dos equipamentos 
foi já instalado na Av. D. Manuel 
Martins, junto ao Parque 
Augusto Pólvora, e os restantes 
cinco serão instalados na 
urbanização Policivil, nas ruas 
Borges Carneiros e Gama Pinto.

Os cemitérios municipais de 
Aiana e Quinta do Conde estão, 
desde quinta-feira, abertos ao 
público nos horários habituais. 
O cemitério de Sesimbra, por 
seu turno, reabriu esta segunda-
feira, devido a obras. Serão 
permitidas 10 pessoas em 
simultâneo em cada cemitério, 
e duas pessoas por campa, 
jazigo ou bloco de ossários. Nos 
serviços fúnebres manter-se-á 
um máximo de 10 pessoas.

REPARAÇÃO
Rua da Fortaleza 
cortada ao 
trânsito hoje

LIMPEZA
Seis novos
contentores
de resíduos 

COVID-19
Cemitérios  
reabrem
ao público

Devido à necessidade de 
execução de um muro de suporte 
de terras no âmbito de obra 
de construção da Unidade de 
Saúde de Sesimbra, a partir 
desta segunda-feira, dia 15, a 
circulação automóvel vai estar 
encerrada na Rua Mário João 
Sargedas, entre as ruas Armação 
Greta e Navegador Rodrigues 
Soromenho. Prevê-se que o 
trânsito volte a ficar activo a 
partir de 5 de Abril. Durante este 
período, e para permitir a entrada 
e saída de viaturas de residentes 

Trânsito Circulação encerrada 
nas imediações até Abril

na zona junto ao edifício do 
Forpescas, o troço superior 
da Rua Mário João Sargedas, 
entre as ruas Armação Greta e 
Augusto Covas, passará a ter 
dois sentidos, com as alterações 
ao trânsito devidamente 
sinalizadas. Durante a obra 
também não vai ser possível 
estacionar no parque do 
Calvário, uma vez que a mesma 
compreende a reformulação 
do estacionamento, arranjo da 
envolvente, acessos pedonais 
e iluminação pública. 

Unidade de Saúde 
em números

Valor total, 2,4 milhões, 
comparticipados pelo 
Portugal 2020 (FEDER) 
com 579 mil euros, pelo 
Ministério da Saúde com 
1 milhão de euros, e pelo 
município com 843 mil 
euros. A autarquia também 
cedeu o terreno, elaborou 
o projecto e trata da obra, 
desde o lançamento à 
fiscalização.
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Quinta 
do Conde

Foi assinado recentemente um 
contrato-programa entre a Junta de 
Freguesia e o Centro Comunitário 
da Quinta do Conde, que através 
das suas várias respostas sociais 
dá apoio a cerca de 500 utentes. 
Neste sentido, a junta considera 
“que a destacada acção do CCQC 

Centro Comunitário 
recebe apoio através 
de contrato-programa

na concretização do seu objecto 
estatutário justifica a concretização 
deste contrato, que prevê para o ano 
em curso significativo apoio logístico, 
manutenção do espaço jardim frente 
ao Centro Infantil e apoio financeiro 
da autarquia à instituição no valor 
de mil e quinhentos euros”.

Junta volta a editar monografia sobre 
origens e percurso da freguesia

“O livro foi editado em 2012 mas 
a recolha de elementos começou 
sensivelmente 30 anos antes. A 
necessidade da busca da identi-
dade da Quinta do Conde surgiu 
quando, em 1986, criámos um 
grupo folclórico na Associação pa-
ra o Desenvolvimento da Quinta 
do Conde”, começa por dizer Vítor 
Antunes, presidente da junta de fre-
guesia da Quinta do Conde e autor 
da monografia sobre o território, a 
O SETUBALENSE. 

Na altura, as pessoas questiona-
vam sobre quem seria o conde que 
dá nome ao sítio e ninguém sabia 
responder. “Por essa ocasião, co-
mecei a fazer diligências. Estava 
a trabalhar na Quinta do Conde, 
onde passava todos os meus dias, 
e fui juntando informação. Com os 
elementos que fomos compilando, 
achámos interessante ir um pouco 
mais além”, continua. Em 1998, o 
actual presidente quintacondense 
chegou mesmo a propôr à Câmara 
Municipal de Sesimbra que editas-
se o livro mas apesar do feedback 
positivo recebido a publicação não 
avançou. 

Este sábado, dia 20, o Grupo Folclórico e 
Humanitário do Concelho de Sesimbra, 
em colaboração com o Instituto Portu-
guês do Sangue e da Transplantação do 
Serviço Nacional de Saúde, dinamiza “a 
primeira brigada do ano de recolha de 
dádivas de sangue”.

Inês Antunes Malta

Obra foi publicada 
em 2012 e reúne 
elementos da história 
quintacondense

REEDIÇÃO DISPONÍVEL AINDA ESTE MÊS

EM PARCERIA COM O INSTITUTO DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

DR

“A junta de freguesia encaminha-
va com frequência, para virem falar 
comigo, alunos que precisavam de 
elementos sobre a Quinta do Conde 
para a realização de trabalhos esco-
lares”, recorda. “Em 2012, acabá-

mos então por resolver, através da 
junta de freguesia, por fazer uma 
edição, de mil exemplares, que en-
tretanto esgotou”, adianta. 

A reedição, que o autarca estima 
ainda estar disponível este mês, 

vem assim “satisfazer necessidades 
e pedidos de pessoas que a nós já se 
dirigiram solicitando a obra, nomea-
damente a nossa Universidade Sé-
nior que muito nos tem perguntado 
sobre como conseguir o livro”. Nas 

palavras de Vítor Antunes, o livro 
será distribuído, “com o cuidado de 
um livro por pessoa e deve justifi-
car naturalmente, e iremos também 
ficar com ele enquanto património 
da junta de freguesia”.

No que concerne às temáticas 
abordadas, esta monografia da 
Quinta do Conde descreve as suas 
origens, as infraestruturas básicas 
desde a sua criação, a educação, 
com a apresentação de cada um 
dos equipamentos, os serviços 
públicos, o nascimento da autar-
quia local, a elevação a vila, “a arte 
pública que tem vindo a ser imple-
mentada”, o movimento associati-
vo, entre outros. Todos estes ele-
mentos dizem respeito ao ano de 
2012, data da publicação. “O livro é 

reeditado mas é integralmente 
apresentado como foi apre-
sentado inicialmente, com as 
suas 263 páginas e prefácio de 
Alexandre Flores. Não foi alvo 
de alterações”, explica.

Enquanto autor do livro e 
representante da freguesia 
quintacondense, Vítor Antunes 
gostava de vir a “apoiar obras de 
outros autores. Quando publi-
cámos em 2012 não havia outra 
obra com estas características 
na Quinta do Conde e gostaría-
mos que houvesse, tecnicamen-

te mais apurada e actualizada”, 
assegurando que tal é possível e 
partilhando que “este livro possui 
algumas bases, alguns elementos 
orientadores” que podem ajudar 
nesse sentido.

Grupo Folclórico e Humanitário promove recolha de dádivas de sangue este sábado

Vitor Antunes, presidente da Junta, explica que primeira edição esgotou

As instalações da sede social do Cen-
tro Cultural Social e Recreativo a Voz 
do Alentejo voltam a ser o palco das re-
colhas de sangue na Quinta do Conde, 
desta feita entre as 15h00 e as 19h00. 
André Antunes, do Grupo Folclórico e 
Humanitário, disse a O SETUBALENSE 

que, nesta sessão, “o maior desafio será 
voltar a tentar aumentar o número de 
inscritos e tentar chegar aos 70 possíveis 
dadores”. O grupo, que terminou 2020 
“da melhor maneira, assistindo a um au-
mento do número de inscritos, naquela 
que foi a recolha mais participada dos 

últimos anos, com 63 dádivas efectua-
das”, apela à adesão de todos para poder 
“continuar a ver a Quinta do Conde doar 
cada vez mais sangue aos hospitais”, 
alertando para a importância desta ac-
ção. As dádivas de sangue fazem, desde 
o início, parte da actividade estatutária 

da associação, que considera ter “uma 
missão social” e tem concentrado es-
forços “para melhorar a divulgação das 
sessões de recolha e organizar os dados 
das pessoas que dão sangue através do 
grupo para que se tornem assíduos nas 
três sessões organizadas anualmente”.
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Desporto

“O objectivo é voltar a colocar
o Vitória no lugar que merece”

Com mais uma exibição de encher 
o olho, o guarda-redes João Valido 
voltou no passado domingo a ser 
determinante para o Vitória FC, que 
alcançou no Estádio do Bonfim um 
empate (1-1) com o Amora FC. A gran-
de penalidade defendida perto do 
fim permitiu aos sadinos somar uma 
igualdade, resultado que deixa a equi-
pa a um triunfo de garantir o primeiro 
lugar da série H do Campeonato de 
Portugal e a consequente presença 
no play-off de subida à II Liga.

Além de ter travado o pontapé 
de Matheus Souza da marca dos 11 
metros, aos 85 minutos, o guardião, 
que celebrou no passado dia 3 de 
Março 21 anos de idade, rubricou 
uma exibição segura durante os 90 
minutos. Num duelo em que os amo-
renses estiveram por cima do jogo a 
maior parte do tempo, João Valido foi 
várias vezes chamado a intervir para 
evitar que o adversário obtivesse um 
resultado favorável.

Em entrevista ao Canal 11, o guar-
dião do Vitória assegura que no dia 
anterior ao do jogo o seu pensamen-
to era apenas um. “O que sonhava e 
pensava um dia antes era que se ti-
véssemos ganho com o Amora já es-
távamos apurados. Esse era o meu 
objectivo e de toda a equipa”, frisa, 
descartando a ideia de ter pensado 
que poderia ser decisivo para um 
resultado positivo com a defesa de 
um penálti.

Para confirmar a sua posição, João 
Valido confessa que trocaria de bom 
grado o que lhe aconteceu em ter-
mos exibicionais pela conquista dos 
três pontos. “Não penso muito em 

Ricardo Lopes Pereira

“Jogamos todas as 
partidas o melhor 
possível para 
honrar o clube que 
representamos”, vinca

GUARDA-REDES JOÃO VALIDO FRISA META DA EQUIPA 
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termos de desempenho individual. 
Penso mais no colectivo e preferia 
muito mais termos vencido o jogo 
e apurarmo-nos e não ter havido o 
penálti e o livre do Bruno Langa que 
defendi”.

Questionado sobre a forma como 
se prepara antes dos encontros para 
a possibilidade de ter de ser coloca-
do à prova da marca dos 11 metros, 
o guardião foi peremptório. “Temos 
sempre a tendência de ver antes dos 
jogos os possíveis marcadores dos 
penáltis e de que forma os cobram. 
No entanto, além desse aspecto cada 
jogo é um jogo e no próprio momento 
decidimos o que vamos fazer”.

Apesar da ambição de ter festeja-
do já no domingo a passagem à fase 
seguinte, o que não foi conseguido, 
o guarda-redes dos vitorianos admi-

te que o empate acabou por ser um 
desfecho positivo. “Como costu-
mamos dizer, se não conseguirmos 
ganhar também não vamos perder. 
Para mim, foi bom ter conseguido 
evitar a derrota da maneira que foi. 
Agora é continuar e ganhar um jogo 
para conseguirmos cumprir o nosso 
objectivo”.

Com duas jornadas por realizar (na 
casa do Louletano e no Bonfim com o 
Aljustrelense), ao Vitória basta ven-
cer um dos jogos que faltam para se 
apurar para o play-off que vai decidir 
a subida à II Liga. O objectivo é desde 
a primeiro hora esse, vinca João Vali-
do. “Desde o início do campeonato, 
quando fizemos o primeiro jogo com 
o Moncarapachense (triunfo sadino 
por 1-0) que tínhamos traçado o ob-
jectivo de jogar todas as partidas o 

melhor possível para honrar o clube 
que representamos”. 

Quanto à forma como o poderão 
fazer, João Valido não tem dúvidas. 
“Estamos nessa divisão, como toda 
a gente sabe, e o nosso objectivo é, 
claramente, voltar a colocar o Vitó-
ria o mais depressa possível no lugar 
que merece e de onde nunca devia 
ter saído. Cumprir esse objectivo 
está dependente da passagem à 
próxima fase e, se tudo correr bem, 
conseguir a subida de divisão. No 
entanto, para isso ainda temos de 
fazer três pontos nos próximos dois 
jogos”, sublinha.

Sendo um jogador que passou pra-
ticamente toda a sua vida no Vitória, 
o guarda-redes admitiu ao Canal 11 
que o facto de a equipa ter caído no 
Campeonato de Portugal acabou por 

representar uma oportunidade para 
os atletas mais jovens. “Ao descermos 
de divisão, com uma queda abrupta 
de dois escalões, acabou por poder 
ser uma rampa de lançamento. Caso 
o Vitória estivesse na I Liga, prova-
velmente não seria assim tão fácil”. 

Tal como sucede com os colegas 
de 17, 18, 19, 20 e 21 anos que tra-
balham no Bonfim sob o comando 
técnico de Alexandre Santana, João 
Valido salienta o desejo de se mos-
trar e, ao mesmo tempo, ajudar o 
seu clube do coração a regressar ao 
lugar de onde, no seu entendimen-
to, nunca deveria ter saído. “Com 
esta oportunidade, fazemos tudo 
para tirar proveito desta situação 
e mostrar-nos também ao mundo, 
procurando que o Vitória suba de 
divisão o mais rápido possível”. 

João Valido quer agarrar o primeiro lugar da série H do Campeonato de Portugal
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semanal de sessões organizadas 
pela AF Setúbal, à distância, 
coube ao GD Alfarim, GD Fabril do 
Barreiro e GMD União e Progresso 
assumirem particular destaque, 
assegurando a participação de 
cerca de uma centena de jovens 
atletas, treinadores, dirigentes 

e encarregados de educação 
ligados ao futebol e ao futsal dos 
respectivos clubes. Como resultado 
das três sessões, ficou a certeza da 
realização de mais uma relevante 
jornada de promoção dos valores 
sociais que devem imperar na 
actividade desportiva.

Alfarim, Fabril 
e União e 
Progresso 
em acções 
formativas 

A Sub-Comissão de Certificação 
de Entidades Formadoras da 
Associação de Futebol de Setúbal, 
no âmbito da Integridade e Desporto 
pelos Direitos Humanos tem vindo 
a reforçar a dinâmica das suas 
acções formativas e sensibilização. 
Assim, na mais recente ronda 

José Pina

Na sexta-feira, o Galitos 
desloca-se ao Porto e 
o Barreirense recebe o 
Maia Basket

BASQUETEBOL

Galitos leva a melhor sobre Barreirense 
em dérbi bem disputado 

O Galitos levou a melhor sobre o Bar-
reirense no dérbi da cidade ribeirinha, 
que fazia parte da 21.ª jornada da fase 
regular da Liga Portuguesa de Bas-
quetebol.

Com o Pavilhão Municipal Luís de 
Carvalho deserto de público, como 
tem sido hábito nos últimos tempos 
devido à pandemia, ambas as equipas 
entraram em campo com o objectivo 
de lutarem pela vitória e proporcio-
naram momentos agradáveis de ver. 

O jogo começou equilibrado como 
se pode verificar pelo parcial de 19-20 
registado no final do primeiro quar-
to. Depois, o Galitos mostrou alguma 
superioridade e foi para o intervalo a 
vencer por 43-38.

No regresso dos balneários o Bar-
reirense surgiu mais forte e aprovei-
tando algum desnorte do Galitos, 
que só marcou oito pontos no tercei-
ro quarto, deu a volta ao marcador 
partindo para o último período com 
cinco pontos de vantagem (51-56). 
Nos derradeiros minutos a equipa 
treinada por Hugo Salgado superio-
rizou-se, venceu o último quarto por 
uma margem de sete pontos (20-13) 
e chamou a si o triunfo.

No Galitos quem mais se destacou 
foi Quinton Dogget que obteve 17 
pontos, conseguiu 10 ressaltos e um 
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gar na tabela classificativa seguindo 
agora com 30 pontos, os mesmos 
que a Académica e com menos um 
ponto que o CAB Madeira que fecha 
o grupo dos oito primeiros. 

O Barreirense, que tem dois jogos 
em atraso, transporta a lanterna 
vermelha com 20 pontos e apenas 
uma vitória conquistada nos 20 jogos 
realizados. 

O campeonato prossegue no próxi-

mo fim-de-semana com jornada du-
pla. Na sexta-feira, dia 19 de Março, 
o Galitos desloca-se ao Dragão Arena 
para defrontar o FC Porto, às 20h45 
e o Barreirense recebe o Maia Basket 
no Municipal Luís de Carvalho, às 
21h15. E, no domingo, dia 21, realiza-
-se o Lusitânia – Galitos (15h00) e o 
CAB Madeira – Barreirense (16h00).

Márcia Costa é a jogadora 
da década 
No basquetebol feminino é de sa-
lientar o facto da atleta Márcia Costa 
(GDESSA) ter recebido o prémio de 
jogadora da década, instituído pela 
Federação Portuguesa de Basque-
tebol.

Entre 2010 e 2020, a internacional 
portuguesa liderou nos pontos mar-
cados (2125) e nos roubos de bola 
(396). Foi a sétima melhor ressalta-
dora (754) e a sétima do ranking das 
assistências (434). Num total de 154 
jogos disputados na Liga Feminina, 
Márcia Costa registou médias de 13.8 
pontos, 4.9 ressaltos, 2.8 assistências 
e 2.4 roubos de bola.

Depois de ter participado na final 
four da Taça de Portugal, o GDESSA 
está de volta à competição na Liga 
Feminina com a deslocação ao norte 
do país, mais precisamente ao con-
celho de Matosinhos, para defron-
tar o Guifões, domingo, no Pavilhão 
Eng.º António Maia, às 15h 30m.

A propósito, recorda-se que o 
GDESSA está em 5.º lugar com 30 
pontos conquistados em 18 jogos 
e o Guifões ocupa a sétima posi-
ção com 28 pontos obtidos em 20 
jogos. 

O Grupo Desportivo de Sesimbra pro-
cedeu a mais um importante melho-
ramento no pavilhão gimnodespor-
tivo, com a substituição dos portões 
tardoz da infra-estrutura.

A um ano das comemorações 
oficiais das bodas de diamante, 75 
anos, 1947 – 2022, a direcção do 

GD SESIMBRA 
Pavilhão gimnodesportivo foi alvo de mais um importante melhoramento 

clube, procedeu à realização de 
mais uma importante obra de me-
lhoramentos no pavilhão gimno-
desportivo, com a substituição dos 
dois portões localizados a tardoz da 
infra-estrutura. Os portões substi-
tuídos são os iniciais aquando da 
construção do pavilhão, que já não 

garantiam as condições mínimas de 
segurança exigidas.

Os novos portões estão equipados 
com as respectivas barras anti pâni-
co, de acordo com o determinado 
legalmente.

O Grupo Desportivo de Sesimbra 
fez questão de salientar que “foi efec-

tuado, um investimento financeiro 
considerável mas necessário, para 
garantir/dotar de todas as condições 
de segurança os utilizadores e o pa-
vilhão do clube”, revelando grande 
satisfação pela concretização deste 
importante melhoramento.
J.P.

GD FABRIL
Gualdino Mauro 
e Adjeil Neves na 
Selecção de São 
Tomé e Príncipe 

O defesa Gualdino Mauro e o avan-
çado Adjeil Neves, ambos jogadores 
do Desportivo Fabril, foram convo-
cados pela Federação de São Tomé e 
Príncipe para as duas próximas par-
tidas que se vão realizar nos últimos 
dias do mês de Março.

Esta é a primeira vez que Adjeil Ne-
ves, também conhecido no futebol 
por Mimi, de 24 anos, é chamado aos 
trabalhos da selecção são-tomense. 
Nascido em Alcochete, mas com dupla 
nacionalidade, o jogador fez pratica-
mente toda a sua formação no Alco-
chetense. No segundo ano de juvenil 
ingressou no Belenenses, depois in-
gressou no Sacavenense, voltou ao 
Alcochetense e esta época está a re-
presentar o Desportivo Fabril, onde já 
realizou 14 jogos e marcou dois golos. 

Gualdino Mauro, que tem apenas 
20 anos, já vestiu a camisola da se-
lecção uma vez, frente ao Gana, em 
Dezembro de 2019. Agora repete a 
convocatória sendo uma opção para 
o treinador Adriano Eusébio. Gualdi-
no Mauro chegou a Portugal na época 
de 2018/19 com destino aos juniores 
do Belenenses e na época seguinte 
ingressou no Cova da Piedade onde 
jogou pela equipa B e pelos Sub-23 e 
esta época ingressou no Desportivo 
Fabril.    

Os dois jogadores, preparam-se 
agora para os compromissos da se-
lecção são-tomense que defronta o 
Sudão no dia 25 de Março, em São 
Tomé, e o Gana, no dia 28, em Acra, 
para a fase de grupos do apuramento 
para o CAN 2021.

O Gana e a África do Sul lideram o 
Grupo C com nove pontos, em terceiro 
lugar segue o Sudão com seis pontos 
e na última posição São Tomé e Prín-
cipe, já sem qualquer hipótese de ser 
apurado, com zero pontos.

José Pina

roubo de bola, seguido de Derreck 
Brooks Jr. com 15 pontos e Ricardo 
Guerreiro com 10 pontos.

No Barreirense em evidência este-
ve Kurt James com 24 pontos, cinco 
ressaltos e quatro assistências, assim 
como Ian Kinard  (15 pontos), Tony 
Lewis Jr. (11 pontos) e Miguel Correia, 
também com 11 pontos. 

Com esta vitória, a oitava no cam-
peonato, o Galitos segurou o 10.º lu-

Adjeil Neves é chamado 
pela primeira vez mas 
Gualdino Mauro já é 
repetente



01:09 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
07:36 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:55 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
20:12 ~ 2.6 m ~ Preia-marSE
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DA00:48 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar

07:16 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:41 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
19:58 ~ 2.5 m ~ Preia-mar

00:55 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
07:22 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:45 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
20:04 ~ 2.6 m ~ Preia-mar

01:02 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
07:55 ~ 3.2 m ~ Preia-mar
13:56 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
20:34 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
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