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Estamos a desconfinar progres-
sivamente sempre atentos á 
evolução dos números de 
infetados, de internamentos 

e dos doentes mais graves nos cuida-
dos intensivos. E muito, ou quase  tudo  
depende do nosso comportamento. 
E digo quase tudo porque o próprio 
vírus tem uma palavra a dizer com a 
sua capacidade de se modificar e criar 
mais dificuldades aos planos criados 
pelos cientistas e os políticos que or-
ganizam a nossa defesa.  Mas eu não 
queria voltar a falar da pandemia que 
essa sentimos na pele e nos entra pelos 
ouvidos e pelos olhos duma maneira 
exaustiva, exagerada mesmo, pela ação 
dos nossos órgãos de informação – te-
levisão, radio e jornais.. Por isso – ponto 
sinal nesse assunto!

Como o título que dei a esta crónica 
indica, temos de começar a preocupar-
mo-nos com o pós pandemia, com a re-
cuperação social e económica  e ,claro, 
política que se tem de reconstruir sobre 
o descalabro deixado pela covid19.  E , diz 
o Papa Francisco e com ele muita gente 
preocupada com esse futuro,  “o mundo 
nunca mais será o mesmo”. Na realidade 
a pandemia é uma oportunidade única 
no seu período pós pandémico, para 
se limarem as arestas da sociedade em 
que temos vivido – diremos mesmo que é 
um imperativo criar  uma sociedade bem 
diferente daquela em que vivemos que 
cria regularmente mais pobres e…mais 
milionários!   Na verdade é que estamos 
perante uma realidade que tem muitos 
outros defeitos. Não podemos esquecer 
que temos até aqui atacado sem nenhum 
cuidado a nossa “mãe terra” explorando 
as riquezas em que ema é rica, mas sem 
conta nem medida . Ele é o petróleo, ele 
são os variados minérios, é  a sua vegeta-
ção ( derrubando floresta, usando produ-
ções intensivas de certas plantas amea-
çando a biodiversidade e esgotando os 
terrenos nos seus nutrientes), ele é a po-
luição do ar e dos rios e do mar.  E tudo isto 
sucede porque as nossas vidas estão a ser 

O mundo não será o mesmo

OPINIÃO

Mário Moura

Médico

orientadas por um desenfreado desejo 
de lucro. E  tudo isto sucede porque são 
desprezados certos valores como a dig-
nidade da pessoa humana, a liberdade, a 
fraternidade e a solidariedade – tudo sa-
crificado ao deus/dinheiro.  Embora seja 
uma luta difícil, é uma luta absolutamen-
te necessária pois para alem de milhões 
de pessoas estarem a ser exploradas, a 
habitabilidade do nosso planeta está à 
beira dum ponto de não regresso. Mas, 
sejamos claros, o capital sobrepõe-se ao 
trabalho e o poder está verdadeiramente 
nas mãos dos detentores do dinheiro !  
Um exemplo chocante é a fabricação 
de armas cada vez mais sofisticadas e 
potentes que ninguém consegue parar 
para que tais capitais (eu sei que são mui-
to lucrativos) tenham outros destinos e 
acabem com as guerras. E vemos o para-
doxo de certos governos serem arautos 
da paz mas serem os grandes fabricantes 
e vendedores de armas. Mais uma vez o 
atual Papa Francisco não se cansa de por 
o dedo nesta ferida.  Mesmo com todos 
estes obstáculos “o mundo nunca mais 
será o mesmo” mas é necessário que 
os homens de boa vontade não sejam 
meros expectadores das mudanças mas 
sejam atores dessa necessária revolução, 
“da ternura”, como lhe chama Francisco 

O próprio Papa Francisco está fa-
zendo um esforço enorme para que 
no domínio das religiões se estabeleça 
uma sincera cooperação, em vez de riva-
lidades, para que constituam uma forte 
fonte de paz e concórdia e fraternidade, 
para que se acabem com rivalidades pois 
o Deus é só um e a sua mensagem é de 
Paz e Amor em todos os credos – e as 
religiões continuam a ser um ponto de 
apoio de muitos e diferentes mundos.

E, sejamos mais uma vez sinceros, 
não é na Lua ou em Marte que se en-
contra uma solução para a nossa Terra 
muito ferida na sua habitabilidade! É 
aqui temos de construir um novo 
mundo!

Abertura

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

A presidência da Câmara do Barreiro 
tornou público, recentemente, a de-
cisão de desviar verbas (1,6 milhões 
de euros) do projecto de regeneração 
do núcleo central do Alto Seixalinho, 
aprovado em 2017, que para além de 
requalificar a zona do Bairro Alves 
Redol e espaços urbanos contíguos, 
previa obra no largo da Santa/ largo 3 
de Maio e ruas envolventes.

Através do vereador Rui Braga, o 
Partido Socialista, ao invés de explicar 
porque decidiu não investir na fregue-
sia do Alto do Seixalinho 1,6 milhões 
de euros disponíveis desde 2017, de-
cidiu, mais uma vez, faltar à verdade 
atacando a gestão da CDU em torno 
da intenção de renovar o parque de 
habitação social do Bairro Alves Redol. 

Reitera a coordenadora da CDU do 
Barreiro que, ainda no mandado em 
que assumimos a presidência da Câ-
mara do Barreiro, entre 2013 e 2017, 
candidatámos e aprovamos a renova-
ção urbanística daquela zona do Alto 
do Seixalinho, e que a mesma incluía 
a abertura do Bairro Alves Redol para 
concretizar uma grande zona de frui-
ção/parque urbano com vários equipa-
mentos, permitindo que, com os instru-
mentos de financiamento comunitário 
conhecidos e que a actual câmara não 
aproveitou, realojar várias famílias para 
melhores habitações, promovendo a 
ocupação de dezenas de fogos devo-
lutos existentes na freguesia.

É cada vez mais evidente o não 
aproveitamento de fundos comuni-
tários no Barreiro, uma irresponsabi-
lidade que põe em causa a consistên-
cia dos valores negociados na escala 
metropolitana, no mandato anterior 
2014-2017, sendo, actualmente o Bar-
reiro, o município com menor taxa de 
execução do financiamento aprovado.

A gestão do Partido Socialista opta 
assim por não investir no Alto do Sei-
xalinho e dividir a verba por candida-
turas já aprovadas, e onde já haveria 
obra, na freguesia do Barreiro.

A Coordenadora da CDU Barreiro

Humberto Lameiras

A PSP foi recebida a 
tiro quando respondeu 
à chamada sobre um 
desacato. Foi o primeiro 
momento de uma 
operação musculada 
num bairro em Corroios

A operação montada ontem pelas for-
ças de elite da PSP no bairro ilegal da 
Quinta das Lagoas, em Santa Marta 
do Pinhal, em Corroios, resultou na 
identificação e detenção de um sus-
peito, havendo ainda a possibilidade 
de outros estarem em fuga. Este foi 
o balanço avançado pela comissária 
da PSP Sara Ferreira, às 20h05, sobre 
uma ocorrência que envolveu troca de 
tiros entre um grupo que se pensa ser 
de dez indivíduos, e agentes da polícia.

Às 12h20, a PSP foi chamada à Rua 
Bento Gonçalves naquele bairro do Sei-
xal, na sequência de alegados desaca-
tos, e foi recebida a tiro. “Ao chegarem 
ao local os agentes depararam-se com 
suspeitos armados que dispararam 
contra si, tendo os polícias ripostado 
recorrendo igualmente a armas de 
fogo”, disse a comissária Sara Ferreira.

SEIXAL

Um detido e outros em fuga 
no tiroteio num bairro ilegal 
numa operação que promete 
desenvolvimentos 

Com o bairro cercado e criado um 
perímetro de segurança, foi chamado 
o Grupo de Operações Especiais, da 
Unidade Especial de Polícia, que se 
socorreu de dois drones para mapear 
o bairro ilegal, e outros meios táctico 
policiais. Foram localizados os indi-
víduos suspeitos, que se barricaram 
armados, dentro de uma das casas, 
deste aglomerado com mais de 300 
lotes abarracados.

No último comunicado lido pela co-
missária da PSP, às 20h05, que não 
deu nota do número de indivíduos 
suspeitos envolvidos, foi referido 
que na casa onde estes se teriam es-
condido, foram encontrados “vários 
invólucros”, tendo sido chamada a 
Polícia Judiciária para investigar.         

A operação que se estendeu du-
rante várias horas, e ao início da noi-
te ainda não tinha sido dada como 
completamente terminada, envolveu 
dezenas de operacionais da elite da 
PSP. Cerca das 18h00 foram tentadas 
negociações com os suspeitos, mas 
não terão obtido resultados.

Segundo a comissária da PSP, ape-
sar da troca de tiros não se registaram 
feridos entre os agentes da PSP, mas 
ao início da noite ainda se desconhecia 
se algum dos suspeitos teria sido atin-
gido, assim como não havia certeza 
sobre o número de indivíduos envol-
vidos. Com Lusa
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Hospital 
Barreiro-Montijo 
ganha novos 
circuitos na zona 
do bloco de partos

Na última sexta-feira, data em que se 
celebrou o Dia do Pai e no âmbito da 
pandemia, o Centro Hospitalar Barreiro 
Montijo (CHBM) anunciou a criação 
de uma área dedicada a melhorar as 
condições de segurança das utentes 
do bloco de partos, na zona contígua 
à Urgência Obstétrica e Ginecológica 

daquele equipamento de saúde.
O espaço, destinado preferencialmente 
às grávidas/puérperas “suspeitas ou 
infectadas pelo vírus SARS.CoV.2”, 
levou à concepção para este efeito de 
dois quartos e de uma sala de apoio 
para profissionais deste serviço, assim 
como instalações sanitárias próprias.

Com esta intervenção, segundo 
o CHBM, “voltará a ser possível a 
presença de acompanhante durante o 
trabalho de parto em mulheres covid 
negativas”, sendo que o mesmo deverá 
fazer-se acompanhar de um teste 
negativo para a doença, realizado no 
exterior ou naquele Centro Hospitalar.
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13.º ANO DE ETERNA SAUDADE

Sei que estás no Céu, a olhar por mim cá na 
terra, porque o nossos amor foi abençoado 
por Deus até que a morte nos separou.

Vivo em paz com os filhos e netos que me 
deste.

Da tua esposa, Jacinta Isaias Salgado.

FALECEU A 04-04-08

Luís Geirinhas

Sérgio Saraiva lembrou 
trabalho desenvolvido 
por Alfredo da Silva
na cidade

Na sequência da realização da 1.ª Power 
Talks, no âmbito do Projecto de Em-
preendedorismo do Barreiro, que 
decorreu online durante a manhã do 
último dia 18, Bruno Vitorino, vereador 
da Câmara do Barreiro responsável pela 
área da Juventude, explicou que apesar 
do edifício da futura incubadora de em-
presas ainda estar em obras, os jovens 
que tenham ideias poderão fazê-las 
chegar àquele gabinete do município.

O autarca considera que a criação do 
Startup Barreiro vai permitir que em-
preendedores mais jovens se fixem no 
território e passem a desenvolver os seus 
projectos naquele espaço, que está a ser 
erguido em terrenos da Baía do Tejo.

“Temos jovens com ideias fantás-
ticas e com capacidade de serem 
desenvolvidas no terreno”, garante o 
autarca, tendo referido como exemplo 
disso a primeira edição do programa 
de empreendedorismo nas escolas.

Sérgio Saraiva, administrador do 
referido parque empresarial, foi o ora-

EMPREENDEDORISMO

Barreiro aberto a 
jovens inovadores 
que queiram ficar
no concelho

dor convidado desta primeira sessão, 
lembrando que “quando há dificulda-
des, devemos trabalhar mais, ser mais 
criativos que os outros”, aconselhou, 
defendendo que “a criatividade po-
de e deve fazer a diferença”. Para o 
arquitecto, ser empreendedor “não 
é só ter a ideia, mas ter a capacidade 
de a executar”, afirmando uma atitude 
“não conformista”, com a capacide de 
“inovar na resolução dos problemas”.

Sérgio Saraiva considerou ainda que 
Alfredo da Silva foi o grande dinamiza-
dor da cidade do Barreiro e que “a cria-
ção da Startup vai ao encontro desse 
legado”, pelo que, “temos que pegar 
no ADN criativo e empreendedor para 
desenvolver o concelho”, concluiu.

1.º Power Talks contou com a presença do administrador da Baía do Tejo
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União das Freguesias de Setúbal oferece 250 
quilos de carapau a instituições sociais

Quatro instituições da cidade do Sado 
que prestam apoio social receberam, 
durante este mês de Março, 250 qui-
los de carapau oferecidos pela União 
das Freguesias de Setúbal. Trata-se de 
pescado doado pela Docapesca, no 
âmbito da Campanha Solidária "Todos 
Por Todos" desenvolvida pelo executi-

vo deste órgão do poder local. 
A entrega foi feita em duas fases, e 

envolveu o Centro de Bem-Estar Social 
dos Reformados e Idosos de Setúbal, a 
Associação de Professores e Amigos das 
Crianças do Casal das Figueiras (APACCF) 
e as delegações de Setúbal da Cruz Ver-
melha Portuguesa e do Centro de Apoio 
ao Sem-Abrigo (CASA). 

A primeira acção decorreu a 03 de 
Março, com a entrega de 130 quilos de 
carapau, tendo os restantes 120 quilos 
deste pescado sido entregues no dia 15 
deste mesmo mês.

Esta oferta “tem como objectivo apoiar 
a actividade das instituições locais, que 
prestam apoio social e concedem refei-
ções à população carenciada da União 

das Freguesias de Setúbal”, explica o 
executivo em comunicado.

A "Todos por Todos", campanha solidá-
ria lançada em Maio de 2020 pela União 
das Freguesias, decorre através da “re-
colha de bens de primeira necessidade, 
com a finalidade de serem entregues a 
entidades que garantem diariamente 
refeições sociais a famílias carenciadas”.

A campanha surgiu após a “verificação 
das profundas alterações económicas e 
sociais motivadas pela pandemia co-
vid-19”, que resultaram num “inesperado 
e acentuado aumento das dificuldades 
para as famílias, que ultrapassa a capa-
cidade das respostas sociais existentes 
através de instituições de apoio social”, 
acrescenta o executivo. H.L.

O pescado é doado 
pela Docapesca 
e chegou a quatro 
instituições pela mão 
da União de Freguesias

Temos jovens 
com ideias 
fantásticas 
para serem 
desenvolvidas 
no terreno 
Bruno Vitorino
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Setúbal

Inês Antunes Malta 

Inauguração da obra 
do ceramista e escultor 
Nikolay Amzov 
está prevista para 
o dia 25 de Abril

HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Rotunda frente ao Hospital de São Bernardo 
ganha nova imagem com fonte e escultura

A rotunda do Largo Miguel Bombar-
da, frente ao Hospital de São Bernar-
do, será em breve ornamentada com 
uma fonte de água e uma escultura 
da autoria do ceramista e escultor 
Nikolay Amzov. 

“Chamamos-lhe a fonte luminosa e 
vai ter uma peça escultórica no meio. 
A fonte está praticamente pronta. 
Estamos a apontar para que no dia 
25 de Abril a possamos inaugurar e 
será ainda descerrado um elemen-
to escultórico de homenagem aos 
profissionais de saúde”, começa por 
Maria das Dores Meira, presidente 
da Câmara Municipal de Setúbal, a O 
SETUBALENSE. “Tem sido uma obra 
um bocadinho problemática porque 
quando se está a falar de água que vai 
caindo de patamar para patamar não 
pode ser uma construção frágil. Teve 
de levar muito betão e tem muitas 
bombas por baixo para fazer funcio-
nar os repuxos”, adianta. 

A intervenção pretende ainda 
fazer “uma homenagem ao Serviço 
Nacional de Saúde”. “A todos os pro-
fissionais que trabalham todos os dias 
para nos tratarem da saúde nestes 
dias mais difíceis, em que trabalha-
ram sem parar e sem descansar, para 
que os danos desta pandemia fossem 
menores”. 

Dos elementos de cerâmica colo-
ridos aos repuxos de água
A ideia para esta rotunda surgiu de 
um desafio lançado pela autarca a 
Luís Paixão, autor do projecto, duran-
te a apresentação da obra de Nikolay 
Amzov em exposição realizada em 
2016 no Parque do Bonfim. Para a 
presidente da autarquia sadina, “as 
peças do escultor expostas com um 
metro e meio poderiam ser ampliadas 

Ideia surgiu de um desafio lançado por Maria das Dores Meira a Luís Paixão, autor do projecto, em 2016

FOTÓGRAFO

para dimensões urbanas adequadas 
e colocadas numa das rotundas que 
têm sido executadas em Setúbal”.

As esculturas escolhidas, “cuja 
configuração adopta uma geometria 
fluida e inédita, revelando um grau de 
complexidade invulgar”, fazem parte 
das sequências do escultor ligadas 
“ao enigma alquímico da passagem 
da esfera ao ovo”. Numa primeira 
fase, apenas será instalada a escul-
tura maior. Revestidas de elementos 
cerâmicos com uma gama variada de 
cores, as três peças inserem-se “nu-
ma geometria simples e rectilínea” de 
modo a valorizar “a riqueza plástica 
das esculturas”. A água, elemento 
simbólico ligado às emoções, foi 
escolhida como suporte horizontal 
e reflexo das peças numa alusão ao 
relato do ‘Genesis’. 

A obra, que pretende “contribuir 
para a harmonização da imagem ur-
bana de Setúbal”, conta ainda com 

“amarrações estruturais nos maciços 
de betão das peças escultóricas, a te-
rem uma presença mínima de modo 
a reforçar a ideia de ‘criação sobre as 
águas’”. A altura dos repuxos no local 
“vai crescendo entre a peça menor, a 
esfera e a peça maior, o ovo”. 

A reciclagem da água será assegu-
rada por um tanque de recuperação 
mais profundo e por uma central de 
bombagem localizada numa cave do 
tanque superior. A iluminação garan-
tida por oito pontos de luz em cada 
peça colocados e por um ponto de 
luz em cada repuxo. Exteriormente, 
serão colocados pontos de luz para 
iluminar o conjunto. Um led contínuo 
iluminará as quedas de água. 

O arranjo paisagista íntegra igual-
mente as árvores existentes, dois 
salgueiros e três loureiros com a 
superfície inferior em relva. No lado 
oposto, será usado o mesmo critério 
com a colocação de três ciprestes.

As esculturas 
escolhidas, “cuja 
configuração 
adopta uma 
geometria 
fluida e inédita”, 
fazem parte das 
sequências do 
escultor ligadas 
“ao enigma 
alquímico da 
passagem da 
esfera ao ovo”

RETIRADO AMIANTO

Município 
visita EB de 
Azeitão e 
D. Manuel 
Martins 

O executivo municipal da Câmara de 
Setúbal visitou ontem dois dos estabe-
lecimentos de ensino onde decorreram 
recentemente operações de substitui-
ção das coberturas em fibrocimento. 
Na visita à Escola Básica de Azeitão e à 
Escola Secundária D. Manuel Martins 
esteve presente Maria das Dores Meira, 
presidente da autarquia, e vereadores, 
assim como André Martins, presidente 
da Assembleia Municipal.

“Demonstramos com esta ope-
ração que temos capacidade para 
resolver o que é nosso e o que é dos 
outros. Se não fosse o poder local, 
neste País tudo estaria muito mais 
atrasado”, frisou Maria das Dores 
Meira no encontro, de acordo com 
comunicado do município.

O processo de substituição das co-
berturas em fibrocimento decorreu não 
só nestas duas escolas, como também 
na Escola Básica de Aranguez, da tutela 
do Estado, e “nas escolas básicas de 1.º 
ciclo de Santa Maria e das Amoreiras, da 
responsabilidade da autarquia”.

As intervenções foram “compartici-
padas por fundos comunitários”. “No 
caso dos estabelecimentos geridos 
pelo Estado, o município assumiu uma 
parceria com o Ministério da Educação 
que permitiu a concretização das obras.

Maria Carolina Coelho

DR

Visita à D. Manuel Martins



da autarquia a O SETUBALENSE, 
“terá decorrido de forma 
simples”, com os animais a serem 
“encaminhados para o crematório, 
para incineração”. Foi o sogro de 
Sofia Gomes quem encontrou os 
animais mortos, dentro de um saco 
preto, a flutuar no Estuário do Sado.

Câmara Municipal 
recolhe restos 
mortais de animais 
no Faralhão

Os serviços municipais da Câmara 
de Setúbal procederam na 
manhã de ontem à recolha dos 
restos mortais de animais que se 
encontravam em decomposição na 
Estrada da Morgada, no Faralhão, há 
praticamente uma semana. 
O processo, segundo explicou fonte 
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Humberto Lameiras

A obra do “Poeta da 
Arrábida” é tida como 
um expoente do 
movimento da Escola 
Moderna em Portugal 

APRESENTAÇÃO ONLINE A 29 DE MARÇO 

“Diário” do professor e poeta Sebastião da Gama traduzido em italiano   

A obra “Diário”, de Sebastião da Ga-
ma, a quem apelidaram de “Poeta da 
Arrábida” foi traduzida para a língua 
italiana pela linguista textual Maria 
Antonietta Rossi, num trabalho que 
conta com prefácio do professor e 
Mestre em Estudos Portugueses João 
Reis Ribeiro. Esta tradução inaugura 
a colecção literária “Metàfrasis Lusi-

DR

tana”, da responsabilidade de Maria 
Serena Felici, começada a publicar 
em Itália, dedicada a autores portu-
gueses.

A edição em italiano do “Diário” 
vai ter apresentação pública via in-
ternet a 29 de Março, pelas 17h00 
– 16h00 de Portugal -, e terá a 
intervenção de Salvatore Patera, 
Mariagrazia Russo e Maria Serena 
Felici, da Università degli Studi In-
ternazionali di Roma, Cristina Rosa, 
da Università degli Studi della Tus-
cia, Fabrizio Bagatti, responsável 
da Lorenzo De’ Medici Press, e João 
Reis Ribeiro, da Associação Cultural 
Sebastião da Gama.

Maria Serena Felici adianta que 
nesta obra o leitor vai ficar “agrada-
velmente envolvido nos pensamen-
tos, acções, encontros e no quotidia-
no envolvente de um autor contem-
porâneo com uma experiência muito 
densa”, e que a tradutora conseguiu 

transmitir “a linguagem fresca, fluida 
e brilhante do original”. 

Em estudo introdutório, Maria 
Antonietta Rossi traça o perfil bio-
gráfico do professor Sebastião da 
Gama, - nascido em Azeitão a 10 de 
Abril de 1924, viveu na Arrábida e veio 
a morrer em Lisboa a 7 de Fevereiro 
de 1952 -, onde refere que “Deus, a 
Poesia, o Sonho, o Amor são as suas 
razões de vida e as bases de toda a 
sua produção literária”. 

Quanto à obra “Diário”, Rossi realça 
a importância da mesma para a cultu-
ra italiana uma vez que o professor e 
poeta foi um seguidor de muitas das 
ideias do pedagogo italiano Giuseppe 
Lombardo Radice (1879-1938). “Tor-
nar acessíveis ao público italiano as 
estratégias inovadoras de ensino por 

ele propostas [Sebastião da Gama], 
demasiado modernas”, para uma so-
ciedade que, na época, era “extrema-
mente conservadora e tradicional”, 
comenta a tradutora sobre o motivo 
deste seu trabalho.  

O “Diário”, escrito entre Janeiro 
de 1949 e Junho de 1950, agora com 
tradução editada em Florença pela 
Lorenzo de’ Meddici Press, com apoio 
do Instituto Camões, é observado por 
João Reis Ribeiro como “um poema 
pedagógico e um documento literário 
que mantém, volvidas sete décadas, 
toda a frescura da juventude de um 
professor e dos seus alunos, toda a 
crença na formação humana, todo o 
respeito pelo outro, ambos comun-
gando numa vida de sinceridade e de 
aprendizagem do mundo”.
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Dois apartamentos partilhados já acolhem 
primeiros sem-abrigo do concelho

O Projecto Social de Apartamen-
tos Partilhados para Pessoas em 
Situação de Sem-Abrigo, desen-
volvido pela Associação Nós em 
conjunto com a Câmara do Bar-
reiro, e financiado pelo Ministé-
rio do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, ficou marcado 
na última quinta-feira por um im-
portante passo a nível local, com 
seis pessoas do concelho a ocu-
parem as primeiras casas disponí-
veis que, desde a semana passada, 
passaram a constituir uma alterna-
tiva habitacional temporária para 
este conjunto de habitantes.

Sara Ferreira, vereadora respon-
sável pela divisão de Intervenção 
Social, Igualdade, Saúde e Habita-
ção na autarquia, em declarações 
a O SETUBALENSE, explica que es-
tas pessoas “são acompanhadas 
já há algum tempo no âmbito do 
Núcleo de Planeamento e Inter-
venção Sem-Abrigo (NIPSA), que 
por sua vez avalia cada situação e 
mais tarde valida quem é que está 
em condições para integrar este 
projecto”, sublinha.

De acordo com a autarca bar-
reirense, as pessoas em causa são 
de seguida acompanhadas pela 
equipa técnica que assegura a sua 
integração. “A ideia é dar-lhes lo-
go uma alternativa habitacional 
e posteriormente trabalhar a sua 
autonomia e inserção”, revelou. 
No total são três os apartamentos 
disponíveis (um T5, T4 e um T2), 
estando dois deles já em funcio-
namento, e o terceiro a ser alvo de 
obras, que neste momento “estão 
quase a terminar”, informa.

A vereadora realça ainda que 
a próxima etapa deste processo 

Luís Geirinhas

Medida dá nova 
oportunidade às 
pessoas que vivem 
nesta situação

PROJECTO TRIPARTIDO “RECOMEÇAR”

DR

Sara Ferreira anunciou ainda 
que o projecto apresentado pela 
Associação Tempos Brilhantes, 
foi recentemente aprovado na 
sequência do Programa Escolhas, 
na Quinta da Mina (Cidade Sol), 
que pretende “promover a 
inclusão profissional e escolar dos 
jovens daquela zona”, através de 
vários parceiros, e que contribuirá 
para a inserção laboral de crianças 
e jovens daquele bairro do 
concelho.

A Tempos Brilhantes, saliente-
se, é uma associação sem fins 
lucrativos que “apoia práticas 
e projectos que melhorem as 

Programa escolhas  Promoção e inclusão 
de jovens e crianças a nível profissional e escolar

oportunidades de enriquecimento 
curricular, artísticas, inovação 
social e de educação para todos”.

A autarquia, adianta a 
vereadora, vai agora disponibilizar 
os espaços para desenvolver 

Projecto envolve a autarquia, Associação Nós, e a Segurança Social

o projecto. “Trata-se de um 
passo muito positivo de âmbito 
social no concelho, tanto com a 
aprovação deste projecto pelo 
Programa Escolhas, como ao nível 
dos apartamentos partilhados, 
por ser uma necessidade que 
já vínhamos sentido há algum 
tempo, e com a candidatura 
que fizemos com o projecto Ser 
Casa Barreiro, a ideia era mesmo 
dar início a esta actividade, 
com o acompanhamento, e 
nunca esquecendo a alternativa 
habitacional, que é fundamental 
para as pessoas que estão em 
situação de sem-abrigo”, destaca.

passa por ver as 11 vagas ocu-
padas, sendo que à medida que 
alguns sem-abrigo vão saindo 
destes espaços, outros poderão 
vir a ocupar as casas, conforme a 
necessidade de cada um.

Recorde-se que o projecto foi 
inicialmente apresentado aos par-
ceiros durante mais uma reunião 
do Conselho Local de Acção Social 
do Barreiro (CLASB) e que, segun-
do o município, os beneficiários 
desta medida poderão usufruir 
desta solução num período que 
poderá ir de seis meses a um ano. 
A equipa que acompanha estas 
pessoas é constituída por um téc-
nico superior na área das Ciências 
Sociais e Humanas e um ajudante 
de acção directa, que asseguram 
um trabalho de capacitação, res-
ponsabilização, valorização e au-
tonomização desta população.

O projecto tripartido pretende 
dar uma nova oportunidade a estes 
barreirenses, através de uma rápi-
da resposta social do NIPSA do Bar-
reiro, representando um desafio 
para o município que complemen-
ta e potencia a intervenção que se 
prevê também realizar, através da 
candidatura apresentada ao Portu-
gal 2020 – “Inserção de Pessoas 
em Situação de Sem-Abrigo”, em 
parceria com a Cooperativa Rumo, 
aprovada no ano passado e que, 
entre outras acções, contempla um 
projecto-piloto de Housing First.

Refira-se que a autarquia assi-
nou no princípio de Fevereiro de 
2019, um protocolo para a imple-
mentação do projecto inovador 
naquele território, com o objec-
tivo de “combater um flagelo da 
sociedade”, no âmbito da Estra-
tégia Nacional para a Integração 
das Pessoas em Situação de Sem-
-Abrigo 2017-2023.

Na referida reunião do CLASB, 
foi ainda ratificada a adesão da 
IDSET – Associação Portuguesa 
para a Inovação e Desenvolvimen-
to, entidade prestadora de apoio 
técnico, no âmbito das medidas 
de apoio ao empreendedorismo 
e à criação do próprio emprego.



24 de Março de 2021 O SETUBALENSE 7

BREVES

Dado o actual período de 
infestação dos pinheiros 
pela processionária, também 
conhecida como lagarta-do-
pinheiro, o Centro de Educação 
Ambiental (CEA) da Câmara do 
Barreiro “alerta para o cuidado 
a ter na sua presença”, tanto 
na Mata da Machada como 
nos parques do concelho. 
Bruno Vitorino, vereador 
responsável, desaconselha 
ainda o contacto com a mesma 

por possuir “milhares de pêlos 
susceptíveis de causar erupções 
cutâneas, problemas oculares 
e afectações da garganta”, 
explica. Refira-se que nos 
últimos anos, tem-se verificado 
um aumento desta praga, 
devido às condições climáticas, 
e que em ambiente urbano a 
sua presença “exige vigilância 
constante e um combate 
urgente” para evitar riscos 
para a saúde pública.

O Ministro da Educação, Tiago 
Brandão Rodrigues, esteve 
na última semana de visita ao 
Barreiro, com os Secretários de 
Estado Inês Ramires e Diogo Serra 
Lopes, para acompanhamento do 
início da segunda fase de testagem 
à covid-19 nas escolas do concelho. 
Na altura, o governante visitou a 
EB1 Jardim-de-Infância Telha Nova 
nº1, para assinalar o arranque das 
aulas presenciais para as crianças 
das creches, pré-escolar e 1º ciclo, 
tendo garantido ao presidente 
do município, Frederico Rosa, e à 
vereadora que tutela esta pasta 
na autarquia, Sara Ferreira, que o 
processo será intensificado junto 

do pessoal docente e não docente 
e que os estabelecimentos de 
ensino “continuam a assegurar 
um conjunto de procedimentos 
que fazem das escolas um lugar 
seguro”.

A União de Freguesias de Alto 
do Seixalinho, Santo André e 
Verderena deu por concluída, 
recentemente, uma intervenção 
na Rua Júlio Franco, que 
consistiu na revitalização dos 
espaços ajardinados contíguos 
às habitações ali existentes. De 
acordo com aquele executivo, as 

áreas plantadas durante 
a obra estão agora “dotadas 
de sistema de rega automático”, 
de modo a “garantir um 
maior sucesso para o material 
vegetal plantado” e uma 
redução dos encargos 
desta União de Freguesias 
na sua manutenção. 

MATA DA MACHADA
CEA alerta para presença 
de lagarta do pinheiro

VACINAÇÃO COVID-19
Ministro visitou escola 
para acompanhar testes

ALTO DO SEIXALINHO
Concluída intervenção 
na Rua Júlio Franco

DR

Rui Braga, em substituição do vereador 
responsável, João Pintassilgo, acabou por 
ser retirado, por solicitação de alguns dos 
eleitos da oposição, que apresentaram 
dúvidas quanto a esta discussão. Refira-
se que o concurso tem por objectivo 
“assegurar o bom funcionamento” destes 
serviços municipalizados e contempla 

os materiais de desgaste previstos 
para cumprimento dos planos de 
manutenção da frota para os próximos 
três anos, e de outros materiais 
semelhantes, num valor estimado de 
vários milhares de euros, garantindo a 
sua fidelidade e um plano rigoroso de 
manutenção preventivo e periódico.

Concurso público 
para manutenção 
da frota dos TCB 
em discussão

A vereação da Câmara do Barreiro deverá 
voltar a analisar numa próxima reunião 
daquela autarquia, a proposta de abertura 
do concurso público para aquisição 
de peças de manutenção da frota dos 
Transportes Colectivos do Barreiro. No 
último encontro daquele executivo, o 
documento, apresentado pelo autarca 

Luís Geirinhas

Bloco de Esquerda 
e Chega definem 
escolhas no início 
do mês de Abril. 
PAN também avança

AUTÁRQUICAS 2021

Partidos com assento no 
executivo camarário já têm 
candidatos definidos

Os três partidos políticos com as-
sento no executivo camarário do 
Barreiro já têm definidos os candida-
tos à presidência da autarquia, para 
as eleições previstas para Outubro 
próximo. O PS recandidata Frederico 
Rosa; a CDU aposta no regresso de 
Carlos Humberto; e o PSD já anunciou 
Bruno Vitorino.

A candidatura de Frederico Ro-
sa – que há cerca de quatro anos 
estreou-se como cabeça-de-lista e 
arrebatou a presidência da Câmara 
à CDU, alcançando maioria relativa –, 
apesar de não ter sido ainda anuncia-
da oficialmente, foi confirmada, em 
entrevista a O SETUBALENSE, pelo 
responsável pela concelhia socialista, 
André Pinotes Batista. O líder daque-
la estrutura local do PS afirmou que 
o partido irá recandidatar todos os 

No próximo mês de Abril deverão ser conhecidos todos os candidatos à presidencia da Câmara do Barreiro

DR

cabeças-de-lista lançados nas últimas 
autárquicas no concelho barreirense. 
Até à chegada de Frederico Rosa, em 
2017, o Barreiro só por uma vez não 
tinha sido gerido pela APU/CDU – 
Emídio Xavier venceu as eleições de 
2001 para o PS, mas nas autárquicas 
seguintes a CDU reconquistou a pre-
sidência com Carlos Humberto, que 
cumpriu três mandatos consecutivos 
(máximo permitido pela lei que en-
trou em vigor em 2005).

E é precisamente em Carlos Hum-
berto que a CDU volta agora a apos-
tar, na expectativa de que o candidato 
reedite uma reconquista conseguida 
à custa do PS, como aconteceu em 
2005. A candidatura do nome do ac-
tual primeiro-secretário da Comissão 
Executiva da Área Metropolitana de 
Lisboa para encabeçar a lista da CDU 
foi confirmada a O SETUBALENSE por 
várias fontes do PCP e o anúncio ofi-
cial deverá acontecer depois do final 
deste mês. Fonte próxima de Carlos 
Humberto revelou que o comunista 
também manifestou disponibilidade 
para assumir o desafio. Para já, João 
Armando, responsável concelhio do 
PCP, não confirma nem desmente a 
escolha.

Já anunciada mas pelo PSD foi a 
recandidatura de Bruno Vitorino, 

que no actual executivo funciona 
como “fiel da balança”: PS e CDU 
elegeram quatro vereadores, cada. 
O ex-líder da distrital de Setúbal dos 
social-democratas tem vindo, de res-
to, a conseguir a representação do 
partido entre os últimos executivos 
do Barreiro.

Muito provável, pelo Bloco de Es-
querda (BE), é também a recandida-
tura de Mário Durval, que, em decla-
rações a O SETUBALENSE, disse que 
“ainda nada está decidido” e que os 
próximos dias serão de reflexão sobre 
o assunto. O BE tem previsto para o 
início do próximo mês dar a conhecer 
as escolhas de todos os seus cabeças-
-de-lista. 

O Chega também vai avançar no 
Barreiro e o coordenador concelhio, 
Carlos Carrasco, já fez saber que os 
nomes vão ser anunciados pelo lí-
der do partido, André Ventura, até 
ao final deste mês. Marta Trindade 
tem sido a hipótese mais badalada 
por simpatizantes desta força política 
para encabeçar a lista à Câmara.

Já o PAN – Pessoas-Animais-Na-
tureza – deverá entrar nesta dispu-
ta eleitoral com o actual deputado 
municipal Durval Salema, licenciado 
em Gestão e quadro do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional.
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NÃO PERCA
REVISTA DO

 URBANISMO 
E HABITAÇÃO

próxima 
segunda-feira 

nas bancas

Oferta da revista 
com a compra do jornal

Mantenha-se informado e em segurança!

Jornais e Revistas a melhor forma de estar em dia

Barreiro

O município barreirense já tem dis-
ponível a plataforma digital “Barreiro 
Urbanismo On_Line”, no site oficial 
da autarquia, numa ferramenta de 
atendimento virtual destinada à sim-
plificação e agilização de processos 
urbanísticos, 24 horas por dia e que 
permite aos utilizadores deste portal 
que possam, à distância de um ‘click’ 
e após o seu registo, aceder desta 
forma a várias informações e subme-
ter documentação relacionada com 
urbanização e edificação, ocupação 
de via pública, elevadores e certidões, 

FUNCIONALIDADE AMIGA DO AMBIENTE

Câmara disponibiliza novo portal ‘Barreiro Urbanismo On_Line’ 
e dá por concluído o processo de desmaterialização

benefícios fiscais, reabilitação urbana, 
mobilidade e transportes.

Rui Braga, vereador que tutela o 
Gabinete de Informática e Novas 
Tecnologias naquela edilidade, con-
sidera que esta é a “finalização de 
um processo de desmaterialização, 
importantíssimo para a cidade”, que 
tem sido efectuado faseadamente. “A 
que iniciamos hoje é a possibilidade de 
qualquer empresa submeter um pro-
cesso urbanístico, de forma cómoda, 
sem deslocações, graças a um portal 
online que contém toda a documenta-
ção e ajuda necessária”, explica.

O autarca defende ainda que, do 
ponto de vista camarário, “este passo é 
crucial, não só na qualidade do serviço 
prestado aos munícipes, mas também, 
a nível interno de trabalho por permi-
tir que os processos se tornem mais 
fáceis e rápidos”, destaca, realçando 
que “este é o Barreiro do século XXI” 

e que “estamos a acompanhar aquilo 
que queremos que seja uma realidade 
em toda a Câmara Municipal”.

A nova funcionalidade, segundo a 
autarquia, permitirá “que os pedidos 
sejam recebidos e tramitados, com 
maior celeridade por parte de todos os 
intervenientes”, com rapidez, simplifi-
cação, transparência e maior susten-
tabilidade ambiental, graças à solução 
informática “ePaper”, que possibilita a 
efectiva substituição do papel.

O processo de desmaterialização, 
acrescenta, teve início em Janeiro do 
ano passado, com “a recepção em for-
mato digital de todos os pedidos en-
quadrados no Regime Jurídico da Ur-
banização e Edificação, e respeitantes 
a actividades económicas diversas”, 
salienta. Neste âmbito, há mais de um 
ano que, tanto os munícipes como os 
requerentes e projectistas, já apresen-
tam processos urbanísticos, apenas 

Plataforma aposta na 
simplificação, rapidez
e transparência

com recurso a uma ‘pen’, substituindo 
assim as habituais resmas de papel, 
de forma a acelerar e simplificar o que 
“costumava ser um processo moroso, 
complexo, pouco amigo do ambiente 
e do investimento na cidade, que não 
se coaduna com os actuais desafios 
e oportunidades que o Barreiro quer 
agarrar”, enaltece.

De acordo com a câmara, esta plata-
forma digital “aposta na modernização 
administrativa”, reduzindo para pou-
cos minutos a entrada de elementos 
no sistema e garante “todas as tarefas 
necessárias para a entrada, manusea-
mento, análise, apreciação e cálculos 
associados aos projectos com segu-
rança total e máximo rigor. Em simul-
tâneo, refere, permite ainda que “a ins-
trução de um processo possa ocorrer 
em qualquer parte do globo, sem que 
o requerente tenha se se deslocar ao 
Balcão Único” para este efeito.

Luís Geirinhas Três  simples passos 
para instruir pedidos.
A Câmara do Barreiro 
sublinha que os utilizadores 
da nova plataforma digital, 
poderão ver instruídos os seus 
pedidos através de três simples 
passos: escolher o formulário 
ou requerimento, carregar 
os mesmos após o seu 
preenchimento e carregar 
a documentação conexa, 
submetendo a mesma de 
acordo com as regras em vigor

03
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Deputada propõe mini hospital na Quinta do Conde  p13

O realizador Manoel de Oli-
veira sonhava-o desde 
1958, quando, num péri-
plo transmontano, viu, em 

Curalha (Chaves), a representação 
popular de uma antiga peça religiosa 
sobre a morte e paixão de Cristo. Em 
1962, meteu mãos à obra, levando 
para o cinema os actores curalhen-
ses no filme “Acto da Primavera”, 
estreado no ano seguinte em Paris 
e em Lisboa, numa actualização da 
história relatada no auto.

O texto desta narrativa rodada 
em Curalha existe desde o século 
XVI sob o título “Obra novamen-
te feita da muito dolorosa morte 
e paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo conforme a escreveram os 
quatro santos evangelistas” e é 
devido ao padre Francisco Vaz, de 
Guimarães. Pormenores biográficos 
sobre o autor são desconhecidos, 
mas sempre se sabe que a peça teve 
primeira impressão em 1593 e su-
cessivas reimpressões até finais de 
Oitocentos. Em 1995, o Instituto de 
Estudos Teatrais Jorge de Faria, da 
Universidade de Coimbra, editou o 
fac-símile da reimpressão de 1659, a 
quarta que terá sido feita, que, nas 
suas quarenta páginas, contempla 
trinta pequenas gravuras alusivas 
aos passos da paixão de Cristo. 
Os versos dos diálogos oscilam 
no esquema rimático e na métrica 
(maioritariamente em redondilha 
maior), numa linguagem acessível, 
ainda que, por vezes, recorrendo a 
alterações anastróficas por sacrifí-
cio imposto pela rima.

O auto envolve acima de quarenta 
personagens, representando toda 
a movimentação que rodeou a vida 
de Cristo entre a Última Ceia e o mo-
mento da descida da cruz e entrada 
no Santo Sepulcro. Assim, o leitor 
(ou o espectador) vê passar figuras 
como Acusador, Anás, Ancila, Anjo, 
Apóstolos (doze), Caifás, Centúrio, 
Cristo, Diabo, Espia, Fariseus, Hero-
des, Hóspede, Jacob Baru, José de 
Arimateia, Judas, Ladrões (dois), 

Francisco Vaz e um auto da Paixão

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

O tema da 
paixão de 
Cristo motivou 
fortemente 
o teatro de 
carácter 
religioso desde 
a Idade Média, 
numa
linha de 
intensidade 
dramática 
que dominava 
actores e 
espectadores

A maioria das personagens advém 
dos relatos bíblicos, mas há várias que 
resultam da imaginação do autor ou 
dos evangelhos apócrifos, o mesmo 
acontecendo com as cenas represen-
tadas, que têm também a intenção de 
levar à comoção - particularmente in-
tenso é o momento em que Cristo vai 
despedir-se da mãe, antes do sacri-
fício por que vai passar, terminando 
esse encontro com Nossa Senhora a 
abraçar o filho e a dizer aos Apóstolos 
“Também vos quero abraçar, / filhos 
meus, com muito amor, / e a todos 
vós rogar / não queirais desamparar 
/ a vosso Mestre e Senhor.” Não me-
nos emotivo é o momento de pranto 
partilhado entre Verónica e Nossa Se-
nhora quando ambas se encontram e 
a mãe vê o rosto do filho estampado 
na toalha que lhe é mostrada.

O tema da paixão de Cristo moti-
vou fortemente o teatro de carácter 
religioso desde a Idade Média, numa 
linha de intensidade dramática que 
dominava actores e espectadores. 
Antero de Figueiredo, na obra “Jor-
nadas em Portugal”, de 1918, noticia 
ter visto uma representação deste 
auto de Francisco Vaz na aldeia de 
Duas Igrejas e ter sabido de um ho-
mem doente havia quinze dias “com 
os açoites e as vergastadas que lhe 
deram na representação da Paixão do 
Senhor, em que ele fez de Jesus”, pa-
pel desempenhado “por penitência”. 
O texto quinhentista assumia assim o 
seu carácter catequético e eternizava 
a mensagem salvadora da Paixão de 
Cristo.

Longino, Malco, Nicodemos, Nossa 
Senhora, Pajem, Pilatos, Porteiro, 
Pregão, Rabi Abraão, Rabi Azar, 
Romão, Testemunhas (duas) e Ve-
rónica, além do Representador, que 
surge numa longa primeira cena pa-
ra apresentar a obra (prometendo 
que será representado “tudo em 
suma como aconteceu”), assinalan-
do a importância da fonte que os 
evangelhos constituem, tentando 
despertar as simpatias e as opo-
sições do público relativamente a 
personagens que por ali desfilarão 
e preparando a assistência para mo-
mentos de comoção.

Professor
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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 senti-
mentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os 
seus sentimentos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não 
se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostraque 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 circunstân-
cias, 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 comple-
tamente renovados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar dis-
ponível pode sentir novas emoções. No plano profissional – se estiver en-
volvido 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 re-
sultados. 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 relação. 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 pro-
fissional – algumas situações podem assumir contornos que não esperava 
e perante os quais terá de tomar uma posição. Carta da semana – A MOR-
TE – 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 sema-
na. 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; conse-
guirá 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 JULGA-
MENTO – traz uma semana marcante pródiga em acontecimentos impor-
tantes 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

O mecanismo dos vistos 
gold veio mostrar ser 
um falhanço na criação 
de emprego. Segundo 

os dados, no total, desde 2012, 
foram concedidos 9.340 vistos 
gold, associados a investimentos 
de 5.611 milhões de euros. Destes 
valores, 8.782 vistos e 5.071 mi-
lhões estão relacionados com o 
imobiliário, seguindo-se depois 
a transferência de capitais, com 
541 vistos gold e 5.398 milhões 
de euros.

Até agora, foram atribuídos 
apenas 17 vistos gold pela cria-
ção de dez postos de trabalho, 
e três pela transferência de 350 
mil euros ligados à criação ou re-
forço de capital de uma empresa 
e criação ou manutenção de cin-
co postos de trabalho e há duas 
categorias que nunca consegui-
ram atrair um único investidor: 
a que requer a aplicação mínima 
de 250 mil euros na produção ar-
tística e a que implica o investi-
mento mínimo de 350 mil euros 
em investigação científica.

Não estranha por isso comis-
são especial do PE sobre os cri-
mes financeiros e a elisão e eva-
são fiscais (TAX3), que propõe a 
abolição dos vistos gold e medi-
das para facilitar investigações e 
decisões na UE.

A comissão considera que os 
potenciais benefícios económi-
cos dos regimes de vistos gold 
não compensam os graves riscos 
de segurança, de branqueamen-
to de capitais e de evasão fiscal 
que apresentam. Por isso mes-
mo, apela aos Estados-membros 
para que revoguem de forma 
progressiva todos os regimes 
de cidadania pelo investimento 
e de residência para actividade 
de investimento o mais rapida-
mente possível.

E o mesmo se diga relativa-
mente à instituição de um regi-
me de autorização de residência 
assente em atividades de inves-
timento em projectos ecológicos 
(os tais vistos green), como che-
gou a ser proposta e aprovada na 

Os vistos gold

OPINIÃO

José Luís Ferreira 

generalidade em janeiro de 2019, 
que mantém princípios similares 
aos vistos gold.

A nosso ver, o branqueamento 
de capitais, o peculato, a corrup-
ção ou os outros ilícitos fiscais e 
mesmo criminais que, normal-
mente, estão associados a este 
tipo de vistos não são menos 
graves nem deixam de ser crimes 
apenas porque o investimento 
que dá suporte ao visto tem uma 
cobertura ambiental.

Em qualquer dos casos, inde-
pendentemente da cor dos vis-
tos, estaremos sempre a falar de 
crimes, e de crimes que se impõe 
combater com toda a firmeza e 
com toda a responsabilidade de-
mocrática, não abrindo mais por-
tas que potenciem a sua prática.

Para além disso, este regime 
de atribuição de vistos sejam 
gold ou green representa uma 
forma encapotada de criar uma 
discriminação absolutamente 
condenável e inadmissível, de 
estabelecer cidadãos de primei-
ra, os que têm dinheiro, e a esses 
o estado estende-lhes um tapete 
dourado, e cidadãos de segun-
da os que, não tendo dinheiro, 
f icam sujeitos a um verdadeiro 
martírio para conseguir a res-
petiva autorização de residên-
cia, o que é uma afronta a um 
Estado de direito democrático 
e, sobretudo, um monumental 
atentado aos direitos humanos 
que, em circunstância alguma, se 
podem reduzir a uma mercadoria 
que se compra e que se vende.

Por isso mesmo, Os Verdes de-
ram entrada na mesa da AR de 
um projecto-lei no sentido de 
eliminar os vistos gold.

Deputado do PEV

O mecanismo 
dos vistos gold 

veio mostrar 
ser um falhanço 

na criação de 
emprego. 

Até agora, foram 
atribuídos 

apenas 17 vistos 
gold pela criação 

de dez postos 
de trabalho
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PRECISA DE PUBLICITAR Em que concelho está?  
Consulte a nossa lista e LIGUE

TEMOS SEMPRE UMA  SOLUÇÃO PARA SI

Classificados 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

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?

ARRENDA-SE APARTAMENTO
Apartamento T3

Baixa da cidadede Setúbal, Junto à Câmara  
Contacto: 912 704 047 
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Sesimbra de Sesimbra e a Agência de Energia e 
Ambiente da Arrábida. Estima-se que 
esta quantidade de óleos alimentares 
recolhida desde 2012 tenha gerado 
cerca de 33 mil litros de biodiesel e 
evitado a emissão de cerca de 100 
toneladas de dióxido de carbono para 
a atmosfera.

Recolha 
de óleos 
alimentares 
aumenta no 
concelho

Em 2020, a recolha de óleos 
alimentares usados em Sesimbra 
atingiu um total de 5 880 litros, o que 
constitui o maior volume desde 2012, 
ano em que a rede de recolha selectiva 
deste produto foi instalada nas três 
freguesias no âmbito do protocolo de 
cooperação entre a Câmara Municipal 

A 21 de Março a Câmara 
Municipal de Sesimbra voltou a 
hastear nos Paços do Concelho 
a Bandeira ECO XXI, galardão 
que distingue, desde 2012, 
Sesimbra como eco município. 
O programa ECOXXI tem por 
base os princípios subjacentes 
à Agenda 21 e procura 
reconhecer as boas práticas de 
sustentabilidade desenvolvidas 
a nível municipal. É constituído 
por 21 indicadores que se 

Galardão Município volta 
a hastear Bandeira Eco XXI 

dividem em quatro categorias: 
ambientais, económicos, 
sociais e institucionais. 
Educação ambiental para o 
desenvolvimento sustentável, 
sociedade civil, instituições, 
conservação da natureza, 
ar, água, energia, resíduos, 
ruído são alguns dos temas 
englobados neste sentido, 
sem esquecer a agricultura, 
o turismo, a mobilidade e o 
ordenamento do território.

Inês Antunes Malta 

Iniciativa pretende 
incentivar mobilidade 
suave no território da 
Arrábida

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE E DA FLORESTA

Agência de Energia entrega 
bicicletas eléctricas ao Parque 
da Várzea e Lagoa Pequena 

O Parque da Várzea, na Quinta do 
Conde, e o Espaço Interpretativo da 
Lagoa Pequena, na Lagoa de Albufeira, 
receberam, no Dia da Floresta, duas 
bicicletas eléctricas entregues pela 
Agência de Energia e Ambiente da 
Arrábida (ENA). O momento contou 
com a presença do presidente da Câ-
mara Municipal de Sesimbra, Francisco 
Jesus, do vereador Sérgio Marcelino, 
actual Administrador da Agência, de 
Orlando Paraíba, director da ENA e 
dos serviços municipais que gerem 
cada um destes espaços, ligados à 
educação e sensibilização ambiental. 
Foi destaca a importância do trabalho 
desenvolvido pela ENA em parceria 
com os municípios de Sesimbra, Pal-
mela e Setúbal, com o objectivo de 
promover a eficiência energética, a 
sustentabilidade ambiental e a mobi-
lidade suave no território da Arrábida. 

As bicicletas facilitarão desta forma 
a tarefa a quem nestes dois parques, 
de grande extensão, tornando as des-
locações “mais rápidas e cómodas 
sem recurso a veículos poluentes”.

A iniciativa faz parte do projecto 
EnerNETMob - Redes de Cooperação 
Inter-regionais na Região Mediterrâ-
nica para a Promoção de Sistemas de 
Transporte e da Intermodalidade de 
Baixo Carbono, desenvolvido pela 
ENA, em parceria com 11 países medi-
terrânicos, e que é co-financiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional - Programa Interreg MED.

Concelho planta mais de   
125 árvores no espaço público
Desde o primeiro dia do ano e até 
este domingo, 21 de Março Dia Mun-
dial da Árvore, a Câmara Municipal 
de Sesimbra plantou 125 árvores de 
diversas espécies nas três freguesias 

O Dia Mundial da Árvore e da Floresta foi assinalado com várias iniciativas

DR

do concelho. Entre o parque Augusto 
Pólvora, na Maçã, o parque do Pinhei-
ro Manso, o parque Sophia de Mello 
Breyner, as avenidas Principal, da Li-
berdade e 1.º de Maio na Quinta do 
Conde, e as marginais de Sesimbra 
e da Lagoa de Albufeira, “este é um 
contributo do município para tornar 
mais atractivo o espaço público e 
reforçar a importância do ambiente, 
também em meio urbano”.

Para assinalar o dia, a Junta de 
Freguesia do Castelo associou-se ao 

EVENTO GLOBAL

Município 
junta-se 
à Hora do 
Planeta

No próximo sábado, dia 27, entre as 
20h30 e as 21h30, as luzes da For-
taleza de Santiago, dos Paços do 
Concelho, do Castelo de Sesimbra, 
do Auditório Conde de Ferreira e das 
instalações das juntas de freguesia de 
Santiago, Quinta do Conde e Castelo, 
que inclui o Lugar da Terra e o Espaço 
Zambujal, vão estar desligadas para 
assinalar mais uma edição da Hora do 
Planeta.

As autarquias do concelho asso-
ciam-se desta forma “a este movimen-
to global contra as alterações climáti-
cas, mostrando o seu compromisso 
com o planeta”, que tem como mote 
“levanta a voz pela natureza” e como 
principal acção “apagar as luzes e pôr 
um foco no planeta, por um futuro 
com mais água para todos”.

À iniciativa, que este ano, devido à 
pandemia, irá ter um evento digital, 
podem juntar-se “todos os cidadãos, 
empresas, escolas e instituições diver-
sas” para em conjunto criar “o primeiro 
holofote virtual da Hora do Planeta”. 
Pelas 20h30 de sábado será publicado 
nas redes sociais da ANP|WWF um ví-
deo exclusivo da iniciativa deste ano e 
a organização convida a que o mesmo 
“seja partilhado ao máximo”

A Hora do Planeta foi criada pe-
la WWF, em 2007, em Sydney, na 
Austrália, quando 2,2 milhões de 
pessoas e mais de duas mil empresas 
apagaram as luzes durante uma hora 
numa tomada de posição contra as 
alterações climáticas. Desde então 
este movimento de sustentabilidade 
global tem vindo a crescer em todo o 
mundo, contando actualmente com 
a participação de mais de 3,5 milhões 
de pessoas em quase 200 países que, 
ano após ano, no último sábado de 
Março, apagam as suas luzes na Hora 
de Planeta. I.A.M.

Garden Terra Aroma e ofereceu árvo-
res para plantar no quintal, no jardim 
ou na floresta. Também na Quinta do 
Conde a data constituiu uma oportu-
nidade para o apelo à plantação de ár-
vores, por parte do Eco Grupo TrEVo, 
do Centro Comunitário, que lançou a 
iniciativa “Vamos todos plantar uma 
árvore” em parceria com a Anime - 
Projecto de Animação e Formação. 
A Junta de Freguesia, por seu turno, 
procedeu à reposição de algumas ár-
vores no espaço contíguo à sua sede.

BREVES

Estão abertas, até 30 de Abril, 
as candidaturas para o gabinete 
três do Centro de Apoio à 
Incubação de Empresas de 
Sesimbra, destinado a empresas 
do concelho constituídas há 
menos de dois anos ou em 
processo de constituição 
legal, sendo dada prioridade a 
projectos inovadores, pequenos 
negócios que estejam a dar 
os primeiros passos, jovens 
qualificados e empresas nas 
áreas da inovação, turismo, 
design, ambiente, arquitectura, 
tecnologias e artes.

O restauro do aqueduto do Cabo 
Espichel, estrutura hidráulica 
mandada construir por D. José 
em 1779, está praticamente 
concluído. As obras dão 
continuidade ao trabalho de 
recuperação do património 
edificado do concelho. No 
âmbito desta intervenção, foi 
ainda concluídos trabalhos no 
recinto da Casa de Água.

Na vila de Sesimbra prosseguem 
as obras para construção de 
dois blocos de habitação social, 
após a demolição de um prédio 
devoluto, no Largo 2 de Abril. 
A intervenção vai permitir 
requalificar uma ampla zona no 
centro da vila, e fazer a ligação 
do Largo à Mata da Vila Amália, 
que será transformada numa 
zona verde e de lazer.

EMPRESAS
Candidatura 
aberta para 
gabinete

RESTAURO
Aqueduto do 
Cabo Espichel 
quase concluído

BLOCO DA MATA
Construção de 
habitação social 
no centro da vila
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Quinta 
do Conde

A Junta de Freguesia colocou 
recentemente cinco tendas, de 
três metros por três metros, à 
entrada do Centro de Vacinação. 
Contactada pelos Serviços Municipais 
de Protecção Civil no sentido de 
ser necessário “proteger do sol as 
muitas pessoas de todo o concelho 

Junta de Freguesia 
melhora condições 
de entrada do Centro 
de Vacinação

que aguardavam na fila para entrar 
no Pavilhão Municipal da Quinta do 
Conde”, depressa acedeu ao pedido 
para resolver “a justa inquietação das 
pessoas”. Recorde-se que a Junta 
de Freguesia se encontra também a 
colaborar no transporte de pessoas 
para tomar a vacina contra o Covid-19.

Inês Antunes Malta 

Território quintacondense 
é, no entender da 
parlamentar, “um dos 
casos mais urgentes” 
da região

REFORÇO DE EQUIPAMENTOS

Deputada Cristina Rodrigues recomenda ao 
Governo construção de novo centro de saúde 
com serviço de urgência básica

A deputada Cristina Rodrigues sub-
meteu esta segunda-feira uma ini-
ciativa que recomenda ao Governo 
a construção de um novo centro de 
saúde na Quinta do Conde, dotando-
-o com os recursos materiais e hu-
manos necessários para o seu bom 
funcionamento e com um serviço de 
urgência básica. No projecto de reso-
lução, é ainda recomendado que se 
assegure que “esta unidade de saúde 
prestará cuidados de saúde primários 
durante o período noturno, entre as 
20h00 e as 08h00, com o intuito 
de garantir um acesso a cuidados de 
saúde de proximidade”.

No entender da deputada não ins-
crita, “a pandemia provocada pela co-
vid-19 deixou mais evidentes as ca-
rências do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) e no distrito de Setúbal têm-se 
verificado sinais óbvios de que urge 
fazer um reforço dos equipamentos 
de saúde”.

Cristina Rodrigues refere ainda que 
“a crise das urgências hospitalares 
percorre a região, da mesma forma 
que a percorrem muitos utentes en-
caminhados de um sítio para outro 
devido à sobrelotação nos serviços 
e à falta de recursos humanos que 
assegurem os cuidados de urgência 
necessários. Estas situações deixam 
evidentes a carência de infra-estru-
turas, sendo a Quinta do Conde um 
dos casos mais urgentes”.

Mais de 50% da    
população da freguesia   
não tem médico de família
O crescimento e desenvolvimento 
da região nas últimas décadas “não 
tem sido acompanhado por um re-

A parlamentar considera urgente reforçar cuidados de saúde primários na localidade

MÁRIO ROMÃO

dos de saúde primários”. Apesar das 
instalações recentes da Unidade de 
Cuidados de Saúde Personalizados 
da Quinta do Conde e da Unidade 
de Saúde Familiar Conde Saúde, a 
resposta continua, de acordo com a 
deputada Cristina Rodrigues, “a ser 
insuficiente porque também não têm 
profissionais de saúde suficientes pa-

ra prestar um serviço público de saú-
de efectivo e de qualidade que con-
siga responder de forma eficiente e 
positiva às necessidades dos habitan-
tes da Quinta do Conde”. A situação 
agrava-se no período noturno, entre 
as 20h00 e as 08h00, em que não 
existe qualquer assistência médica 
de proximidade, obrigando todos os 
utentes a deslocarem-se mais de 20 
quilómetros até ao Hospital de São 
Bernardo em Setúbal.

Pela necessidade urgente de refor-
çar os cuidados de saúde primários 
nesta localidade por forma a garantir 
um acesso de qualidade à primeira 
linha de resposta do SNS, a deputada 
Cristina Rodrigues considera então 
“fundamental a construção deste 
equipamento de saúde, também 
solicitada por 4190 pessoas que as-
sinaram uma petição neste sentido, 
com a ressalva de existir um compro-
misso por parte da Câmara Municipal 
de Sesimbra para a disponibilização 
do terreno e respectivo projecto”.

DA ÚLTIMA DÉCADA

Dádivas 
de sangue 
registam 
maior número 
de intenções 

O Grupo Folclórico e Humanitário do 
Concelho de Sesimbra organizou no 
sábado a primeira brigada de recolha 
de sangue do ano, registando mais 
uma vez o aumento da procura às dá-
divas na Quinta do Conde, o aumento 
de primeiras dádivas e dadores entre 
as faixas etárias mais jovens. “Fomos 
presenteados com o maior número 
de intenções de dádivas da última 
década. Obtivemos a presença de 
86 cidadãos com interesse na inscri-
ção, pelo que o Instituto Português 
do Sangue e da Transplantação ape-
nas aceitou 62 inscrições”, começa 
por dizer André Antunes, presidente 
do grupo, a O SETUBALENSE. “Des-
te número, nove realizaram a sua 
primeira dádiva de sangue, o maior 
número desde 2018. No total foram 
efectuadas pelo IPST 48 dádivas, que 
correspondem a cerca de 22 litros de 
sangue recolhidos”, adianta.

A sessão ficou no entanto marcada 
pela não possibilidade de atender a 
todas as inscrições. “No decorrer da 
sessão, recebemos indicação de que 
apenas poderíamos distribuir as 60 
senhas previstas inicialmente. Nes-
se momento já tínhamos atribuídas 
68 senhas”, conta. Na última sessão 
em Dezembro, com previsão de 50 
dadores, foi possível alargar para 66, 
pelo que “jamais considerámos que 
apenas 8 dadores pudessem causar 
constrangimentos”. Após aceitação 
de 62 inscritos, o IPST informou que 
“não aceitaria mais nenhuma inscri-
ção por falta de material, justificada 
pelo aumento de primeiras dádivas 
para quais foi necessária utilização 
duplicada do material”. Foi ainda 
impossibilitada a dádiva a 14 utentes 
após avaliação médica. “Encontra-
mos dificuldade em compreender 
estas ocorrências, tendo em conta 
que todos os dias são necessárias 
dádivas de sangue no país de forma 
a ajudar os hospitais a salvar vidas de 
doentes internados”, remata.

Inês Antunes Malta 

forço dos serviços públicos de saú-
de com capacidade de colmatar as 
necessidades da população. Veja-se 
que na freguesia da Quinta do Conde 
só perto de 16 mil habitantes estão 
cobertos por médico de família, ou 
seja, mais de 50% da população não 
tem médico de família e/ou qualquer 
acompanhamento ao nível dos cuida-

Cristina Rodrigues

A deputada diz 
que os seviços 
públicos de 
saúde não têm 
acompanhado 
o crescimento 
e desenvolvi-
mento da região 

DR
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“Mesmo no Campeonato de Portugal o Vitória 
é o Vitória e nunca há-de deixar de o ser”
“Estamos a ser as 
referências de muita 
gente desta cidade que 
gosta do clube”

DR

Ricardo Lopes Pereira 

Em entrevista ao Canal de You Tube 
“Xala Fora de Jogo”, João Valido, 
guarda-redes do Vitória FC, de 21 
anos, falou do actual momento da 
equipa e revelou o que significa 
para si vestir a camisola do clube do 
coração.
O que significa ser jogador do 
Vitória?
Praticamente a minha vida 
toda de futebolista foi passada 
a representar o Vitória. Só não 
estive aqui um ano [representou o 
Benfica]. É uma responsabilidade 
muito grande. Neste contexto, 
sabendo das dificuldades que o 
clube tem, acresce um bocadinho 
essa responsabilidade. Sabemos 
que o lugar do Vitória não é onde 
estamos agora, é dos clubes com 
mais história em Portugal e já 
conquistou muitas coisas. É um 
clube bom para nós porque nos 
estamos a valorizar. Sendo realistas, 
se ficássemos na I Liga, seria mais 
difícil. Não significa que não viesse 
a acontecer porque estávamos 
integrados no plantel. Abriu-se esta 
porta e procuramos juntar o útil ao 
agradável, procurando ao máximo 
ajudar o Vitória e, também, pensar 
nos benefícios que podemos ter 
nas nossas carreiras.
O que vos transmitem Nuno 
Pinto, Mano, Semedo e 
Zequinha, jogadores mais 
experientes do plantel?
Vai fazer quatro anos que estou 
com eles e já são muitas as histórias 
e a aprendizagem que tenho tido 
com todos. Tentam ao máximo 
passar as vivências que já tiveram 
e situações que tiveram em quase 
20 anos de carreira. Dentro campo 

sub-17, falei com muita gente ligada 
ao futebol que me disse que era 
bom ir por ser uma experiência 
completamente diferente. Não 
foi uma decisão fácil de tomar, 
mas fui e não me arrependo de a 
ter tomado. Foi uma experiência 
incrível uma realidade muito 
diferente. Pensei que se antes ia 
a treinos e jogos da Selecção no 
Benfica também iria. Nada disso! 
Foi o único ano da minha formação 
em que não fui a um único treino 
da Selecção. No ano seguinte 
voltaamm a abrir-me as portas 
do Vitória para treinar logo com 
a equipa principal, mesmo sendo 
júnior de primeiro ano. Falámos 
com o Benfica que seria bom para 
mim e o clube chegou a acordo 
com o Vitória. Vim e desde aí fui 
aos treinos todos da Selecção e fui 
internacional pela primeira vez. 
No entanto, a experiência de ter 
ido ao Benfica foi positiva. Se não 
tivesse ido para o Benfica não era 
a pessoa e o guarda-redes que sou 
hoje. Também foi bom regressar ao 
Vitória.
Até onde acha que pode chegar?
Claro que todos têm a ambição de 
chegar à I Liga e jogar na Liga dos 
Campeões ou Selecção A. Qualquer 
miúdo de oito anos diz isso porque 
é um sonho legítimo que quem 
gosta de futebol tem. Gosto muito 
de viver o dia-a-dia e jogo agora 
no Vitória, no Campeonato de 
Portugal, e não estou preocupado 
se amanhã aparece uma equipa da 
II ou I Liga ou até do estrangeiro. 
No final da época logo se vê. Agora 
estou focado no que estou a fazer.
O que podem prometer aos 
vitorianos?
Tentar colocar o Vitória na I Liga, 
lugar de onde nunca deveria ter 
saído. Não vai ser fácil, mas a 
entrega e o esforço que temos 
demonstrado desde o primeiro jogo 
é algo que podemos continuar a 
prometer aos adeptos.
Define o Vitória numa palavra?
Paixão.

olho para eles como colegas que 
são, mas dentro do balneário 
não os vejo só como colegas. 
Quem é jogador de futebol tem o 
sonho de fazer uma carreira como 
profissional. Todos conseguiram 
fazê-lo e são exemplos que temos 
entre nós.
Qual é a tua maior referência?
Não tenho uma pessoa ou um 
jogador em concreto, tenho 
várias. No futebol é claramente 
o Cristiano Ronaldo. Não só pelo 

JOÃO VALIDO REPRESENTAR O CLUBE “É UMA RESPONSABILIDADE MUITO GRANDE”

que representa como jogador e 
pelos golos que já marcou, mas 
também pelo profissional que é 
e os sacrifícios que fez para ser o 
que é. Tive o prazer de estar com 
ele num estágio da Selecção e 
esses são momentos únicos que 
guardamos para o resto da vida. É 
uma pessoa que nos põe à vontade 
e dialoga connosco. Foi um 
momento incrível e vou guardá-lo 
para sempre.
Na baliza, é o Buffon. Por tudo o 

que representa e pelo guarda-redes 
que continua a ser. Gosto também 
dele pela pessoa e jogador que é, 
claro. Além do futebol, o tenista 
Federer. Tenho uma admiração 
enorme por ele. Não gostava muito 
de ver ténis, mas quando Federer 
joga é um momento sagrado em 
que tenho de estar em frente à 
televisão. No meio artístico, Bruce 
Springsteen é um músico que eu 
adoro. Ouço-o muito antes dos 
jogos, só ouço as músicas dele. 
Consideras-te uma referência 
para as crianças que estão agora 
a começar no Vitória?
Sinto orgulho quando 
recebo algumas mensagens, 
independentemente da idade que 
tenham. Quando acabámos o jogo 
do Moura [triunfo 2-1 no Bonfim], 
um vice-presidente veio ter comigo 
a dizer que estava um miúdo no 
exterior do estádio que queria falar 
comigo, tirar uma fotografia e pedir 
um autógrafo. São esses pequenos 
exemplos que nos deixam felizes. 
Quando era miúdo e estava em 
casa ou no Bonfim via os jogadores 
do Vitória como exemplo. O 
Eduardo, o Moretto, o Diego, o 
Sandro, o Pitbull, tantos jogadores 
que via como referências, 
independentemente das suas 
posições em campo. 
Agora, mesmo estando no 
Campeonato de Portugal, o 
Vitória é o Vitória e nunca há-de 
deixar de o ser. Estamos a ser as 
referências de muita gente desta 
cidade que gosta do clube. É uma 
responsabilidade que temos e 
temos de saber lidar com isso. É 
uma boa responsabilidade.
Além do Vitória, actuou uma 
época nos sub-17 do Benfica…
Sempre tive interesse do Benfica 
durante muitos anos e não quis ir. 
Em sintonia com a minha família, 
sobretudo o meu pai, sempre 
achámos que era melhor ficar aqui 
ao pé de casa onde tinha a escola. 
Fazia pentatlo moderno e treinava 
aqui perto. Na altura, quando era 



à actividade no próximo mês de 
Abril, o Campeonato Nacional 
Seniores Masculinos da 2.ª e 3.ª 
Divisão e Femininos da 2.ª Divisão. 
A acção tem como objectivo 
identificar os efeitos do período 
de confinamento nos perfis de 
resistência e força dos jogadores 

de Andebol e compreender como 
manipular as variáveis de treino 
para o desenvolvimento da aptidão 
cardio-respiratória e função 
neuromuscular nos períodos de 
transição, além de identificar os 
instrumentos e procedimentos para 
intervenção no processo de treino.

Andebol prepara 
treinadores para 
a retoma das 
competições 
nacionais

A Federação de Andebol 
de Portugal, através do seu 
Departamento de Unidade de 
Saúde e Rendimento, promove, 
no dia 30 de Março, uma acção de 
formação online, destinada aos 
treinadores dos clubes integrantes 
das competições que irão regressar 

24 de Março de 2021 O SETUBALENSE 15

José Pina

Ganhar ao Fontinhas 
no próximo domingo é 
fundamental e depois 
tentar conquistar mais 
pontos nos dois últimos 
encontros

O Desportivo Fabril deu no passado 
domingo um passo extremamente 
importante rumo à manutenção no 
Campeonato de Portugal. A tarefa 
continua complicada mas com a vitó-
ria alcançada no Montijo a esperança 
renasceu.

Neste momento a equipa treinada 
por João Nuno encontra-se em 10.º 
lugar com 18 pontos e a primeira que 
se encontra acima da linha de água é o 
Belenenses SAD B com 21, com mais 
um jogo realizado.

Quer isto dizer que se o Fabril 
vencer no próximo domingo o Fon-
tinhas no acerto de calendário fica em 
igualdade pontual com os lisboetas 
mas em desvantagem no confronto 
directo porque perdeu 1-0 em casa 
do adversário e empatou no Estádio 
Alfredo da Silva (1-1). Assim sendo, a 
equipa Fabril para se salvar tem que 
terminar o campeonato com mais um 
ponto que o seu adversário.

Ora, como depois do jogo com o 
Fontinhas estão ainda seis pontos 

DESPORTIVO FABRIL 

Vitória no Montijo faz 
renascer a esperança mas a 
tarefa continua complicada

em disputa, tudo pode acontecer 
mas que não vai ser nada fácil é um 
facto, senão vejamos: 

O Belenenses SAD B recebe na 
próxima jornada o Oriental, já des-
promovido, e na derradeira jornada 
desloca-se aos Açores para defrontar 
o Praiense.

E o Desportivo Fabril que recebe 
o Estrela da Amadora, na última jor-
nada viaja também aos Açores, mais 
propriamente à Ilha de S. Miguel, para 
jogar com o Sporting Ideal, outra das 
equipas envolvidas na fuga à despro-
moção.

Analisando bem estes pormenores 
fica a ideia que a missão da equipa 
do Barreiro é muito difícil mas não 
impossível.

No Montijo o jogo começou da me-
lhor maneira para a equipa da casa 
que se colocou em vantagem aos 10 
minutos com um golo de Lucas Sou-
za. O Fabril sentiu o golo do adversá-
rio e passou por um mau bocado mas 
depois equilibrou e aos 30 minutos 
acabou por chegar ao empate, por 
intermédio de Rony. 

Aos quatro minutos da segunda 
parte Ivan Reis marcou para o Des-
portivo Fabril que protagonizou a 
reviravolta no marcador. O Olímpico 
respondeu e até criou algumas situa-
ções em que poderia ter marcado. 
Resumindo, o Fabril sofreu bastante 
com a pressão exercida pelo adver-
sário mas vestiu o fato-macaco e 
acabou por ser compensado por isso.
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Resultado positivo foi 
obtido também pelo 
GDESSA que derrotou o 
Guifões, em Matosinhos, 
para a Liga Feminina

BASQUETEBOL

Barreirense volta a saborear 
a vitória após 15 derrotas 
consecutivas

A Liga Portuguesa de Basquetebol 
prosseguiu no passado fim-de-
-semana com a realização de uma 
dupla jornada onde há a salientar o 
regresso às vitórias do Barreirense, 
depois de 15 derrotas consecutivas, 
na partida que disputou com o Maia 
Basket, após prolongamento.

O jogo realizado no Pavilhão Mu-
nicipal Luís de Carvalho entre os dois 
últimos classificados foi verdadeira-
mente emocionante pela forma como 
decorreu. 

O Barreirense andou sempre na 
frente do marcador mas no último 
quarto a equipa da Maia recuperou 
e somente um lançamento certeiro 
de Tony Lewis, a sete segundos do 
final da partida, evitou a derrota da 
equipa da margem sul do Tejo, colo-
cando o marcador em 85-85. No pro-
longamento, a formação do Barreiro 
impôs-se e com um parcial de 17-12 
carimbou a sua segunda vitória no 
campeonato que foi muito suada mas 
inteiramente merecida, por 102-97.  

Entretanto, na deslocação ao Fun-
chal onde defrontou o CAB Madeira, 
a equipa voltou às pesadas derrotas 
tendo perdido por 118-89, num jogo 
que não teve grande história devido 
à superioridade evidenciada pela 
equipa madeirense que ao intervalo 
vencia já por 63-33.

No terceiro período o Barreirense 
com um parcial de 25-32 reduziu li-
geiramente a diferença mas no último 
quarto a equipa insular manteve a sua 
eficácia e garantiu o triunfo por larga 
margem. 

Os jogadores que mais sobres-
saíram na equipa do Barreiro foram 
Efosa Osayande e Kurt Jamesii, am-
bos com 20 pontos, Tony Lewis  (15 
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pontos), Miguel Correia  (11 pontos) 
e Ian Kinard  (10 pontos). 

Após a conclusão da 24.ª jornada 
a equipa continua no último lugar da 
tabela classificativa com 24 pontos, 
mas também com menos dois jogos 
que o Maia Basket, penúltimo clas-
sificado. 

Galitos perde no Porto   
e nos Açores
O Galitos, por sua vez, registou duas 
derrotas nos dois jogos que disputou, 
82-55 no Porto e 89-86 nos Açores, 
com o Lusitânia.  

No Dragão Arena, o FC Porto, que 
ao intervalo vencia por 34-20, esteve 
sempre em vantagem e foi superior 
em todos os aspectos, obtendo uma 
vitória indiscutível.

Nos Açores a equipa de Hugo Sal-
gado voltou a perder mas aqui as 
cosas foram bem diferentes porque 
a partida só foi decidida nos últimos 
segundos do jogo com um triplo de 
um jogador adversário. 

Depois de um primeiro período 
equilibrado (19-16) o Galitos ganhou 
superioridade no segundo e com um 
parcial de 18-30, foi para o intervalo 
a vencer por 37-46. No regresso, os 
açorianos conseguiram reduzir a li-
geiramente a desvantagem (20-18) 
e acabaram por ser felizes no último 
período chegando ao empate (86-
86) e depois à vitória graças ao tiro 
exterior de Kyle Mallers, a três segun-

dos do fim.     
No Galitos quem mais esteve em 

destaque foi Derreck Brooks Jr. que 
obteve 21 pontos, nove ressaltos, 
três assistências e um desarme de 
lançamento, assim como Quinton 
Dogget (19 pontos), Lynden Rose Jr. 
(16 pontos) e Rozelle Nix (15  pontos).

Na classificação o Galitos segue em 
11.º lugar com 32 pontos 

GDESSA vence em Matosinhos
Resultado bastante positivo foi al-
cançado pelo Grupo Desportivo da 
Escola Secundária de Santo André 
(GDESSA) que foi a Matosinhos ven-
cer o Guifões, por 71-60.

A equipa do Barreiro, que foi ligei-
ramente superior no primeiro pe-
ríodo (11-14) manteve a vantagem 
de três pontos até ao intervalo mas 
depois disparou no marcador graças 
ao parcial de 22-4, que conseguiu no 
terceiro período. Nos últimos 10 mi-
nutos o Guifões recuperou alguns 
pontos mas não foram suficientes 
para evitar a derrota.

Em plano de evidência estiveram 
Márcia Costa, que obteve 29 pontos, 
cinco ressaltos, seis assistências e três 
roubos de bola, e Maianca Umabano 
com 13 pontos. 

O GDESSA está neste momento em 
quinto lugar na tabela classificativa 
com 32 pontos e menos um jogo que 
a Quinta dos Lombos que tem 34 e 
segue na quarta posição.  
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