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Aproximamo-nos da grande 
abertura das escolas, depois 
de uma segunda volta com 
aulas que ninguém sabe muito 

bem como caracterizar. Vamos chamar 
de mudança e transformação.

Antes de avançar quero esclarecer por-
que me acho capaz de opinar sobre este 
assunto. Sou pai de um pré-adolescente, 
fui profissional em tecnologias e chefias 
intermédias na área dos media digitais e 
sou professor em áreas relevantes, mul-
timédia e tecnologia. Por isto sinto-me 
minimamente qualificado.

Muitas áreas profissionais já tinham 
percebido que com a entrada na Internet 
(ou mais exatamente na comunicação di-
gital), as coisas mudam muito. Chamam-
-lhe transformação digital. Mas as escolas 
ainda não tinham percebido bem o que 
era isto. São instituições mais clássicas e 
tradicionais, e, como a maioria dos servi-
ços públicos, mais pesadas e difíceis de 
conseguir alterar o curso pré-estabelecido. 

E então apareceu a pandemia. 
Tudo mudou bruscamente e obrigou 

a transformação digital nas escolas, que 
aplicaram velha e nova tecnologia para 
que as aulas não parassem.

O maior problema da transformação 
digital nunca é a tecnologia, são as pes-
soas. É difícil aprender, requer esforço, 
motivação, paciência, presença… uma 
série de coisas que estamos sempre a 
pedir a filhos e alunos. Nós, mais velhos, 
preferimos agarrar-nos ao que já sabe-
mos e que está provado que funciona. 
É normal, o tempo e a paciência já são 
menos e já passámos anos a aprender 
a fazer muitas coisas… agora temos de 
começar tudo de novo? Sim!

Sempre foi assim, o mundo evolui e 
todos têm de estar constantemente a 
aprender, mas desta vez ninguém teve 
tempo. No dia seguinte os educadores já 
tinham de saber fazer o que nunca fize-
ram. Dar aulas pela Internet não é só fazer 
o mesmo que sempre se fez, mas a olhar 
para um monitor. É estar presente num 
meio completamente diferente. Mas co-

A escola remota
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mo não houve tempo para explicações, 
o que aconteceu foi transferirem todo 
o conhecimento de aulas presenciais 
para o meio online. Como todas as áreas 
profissionais que já começaram a passar 
pela transformação digital podem tes-
temunhar, a coisa não funciona assim.

Nós, pais, vimos que as crianças come-
çaram a ter trabalhos atrás de trabalhos (e 
ainda mais trabalhos), discussões a nível 
superior para haver obrigatoriedade das 
câmaras estarem ligadas, avaliações ba-
seadas no que a câmara filma, exigência 
que a criança saiba usar computadores, 
microfones e câmaras e os programas 
do Teams, do Classroom, do Zoom, do 
Moodle… Nós, professores de áreas 
tecnológicas, percebemos que não faz 
grande diferença a câmara estar ligada (o 
aluno pode estar a jogar ou a ver vídeos 
numa janela ao lado), não interessa filmar 
um aluno a fazer um teste (é possível ligar 
outro computador ou mesmo virar só a 
câmara para o aluno e outra pessoa fazer 
esse teste), não se deve duvidar quando 
dizem que tiveram problemas técnicos, 
pode ser  mentira sim, mas também pode 
ser verdade e nunca temos possibilidade 
de saber do outro lado da rede e, princi-
palmente, nunca sobrecarregar os alunos 
com trabalhos, porque se não gostamos 
da falta de horários em teletrabalho, por-
que gera abusos, também é uma questão 
delicada na escola. Muitos outros exem-
plos seriam possíveis.

Ensinar online não é a mesma coisa 
que fazê-lo presencialmente, o meio é 
diferente e quando mudamos de meio 
temos de alterar a forma de fazer algo. 
Em terra andamos, na água nadamos. 
Interajam mais para colmatar a falta da 
expressão corporal e facial, gestos e rea-
ções e que são menos óbvios na Internet. 
Os alunos sabem isso, eles fazem-no uns 
com os outros.

Abertura

Tenho orgulho na História de 
Portugal, que estudei e apren-
di e ensinei com a curiosidade, 
o interesse e o prazer que se 

leem, aprendem e ensinam as histó-
rias da História, que nos encantam e 
empolgam ou entristecem e revoltam 
– porque os passados dos povos, ple-
nos de heroicidades e glórias, honras e 
altruísmos, estão manchados de cobar-
dias e derrotas, misérias e indignidades. 

Querem fazer contas com a História, 
sentá-la no banco dos réus, humilhá-la, 
condená-la, açoitá-la, levá-la à polé. A 
sanha justiceira corre mundo, e já a te-
mos entre nós. Este mal-estar, porque a 
História, querem ensinar-nos, não tem 
que ser analisada à luz da época em que 
os acontecimentos decorreram. É o 
olhar de hoje, o agora que deverá ser 
o avaliador (e punidor) dos aconteci-
mentos históricos, por mais remotos 
que sejam. E vá de querer livros na 
fogueira; de exigir que feitos e factos 
sejam apagados dos manuais e bani-
dos do ensino nas escolas; de vociferar 
contra nomes de ruas, avenidas, praças 
e largos; de pichar, partir ou derribar 
estátuas; de arrasar monumentos; de 
reivindicar alterações ridículas de luga-
res; de destruir patrimónios nacionais e 
da Humanidade; de querer apagar uma 
parte da memória coletiva e da identi-
dade das maiorias dos povos. Tudo a 
gosto e ao arbítrio de minorias. À talibã.

Ai dos subjugados nas guerras das 
Antiguidades Pré-Clássica e Clássi-
ca, e desde que o homem começou 
a defender o seu grupo e a atacar os 
demais, massacrando-os e reduzindo-
-os à escravidão. Ai dos vencidos nas 
lutas ancestrais entre tribos e etnias, 
massacrados, escravizados e trocados 
como coisas. Ai dos portugueses apri-
sionados nas costas lusas, nas áfricas e 
nos orientes, vendidos nas praças do 
comércio esclavagista ou massacrados, 
quando não comidos como carne de 
se comer. E ai de todos nós, habitan-
tes da Terra e descendentes daqueles 

Racismo, xenofobia, discriminação
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árdua, demorada e de fracassos (por-
que as mentalidades são do que há de 
mais casmurro e reacionário), com edu-
cação, com ensino e informação con-
textualizados, com a verdade histórica 
dos factos conhecidos ensinada sem 
escamoteações nem revisionismos (e 
na pedagogia de que os erros e as tragé-
dias não deverão repetir-se), com zelo 
militante da Justiça e justa condenação 
do que houver a condenar e de quem 
merecer o castigo. Se há falhas nesses 
particulares (e é uma evidência que as 
há), exijamos as necessárias correções 
e os indispensáveis reparos.

A luta por melhores condições de 
vida e dignidade é uma batalha de 
todos os desapossados, explorados, 
segregados, discriminados, oprimidos, 
injustiçados – a maioria esmagadora da 
população –, uma batalha contra inimi-
gos que não têm cor, nem credo, nem 
sexo, nem idade, nem ideologia, uma 
luta que cabe aos interessados, mas 
também a qualquer ser humano justo 
e que se preze. 

Portugal, um país racista e xenófobo? 
Não é – só se for para uns quantos es-
pertalhaços, a quem o país possibilitou 
os privilégios e o palco de que gozam, 
e lhes permite a divulgação de babo-
seiras instigadoras da multiplicação de 
intolerâncias. Há racismo e racistas em 
Portugal, pois há. Qual é o cantinho do 
mundo onde os não haja? Há cá racis-
tas e xenófobos e discriminadores e 
manientos de mil intolerâncias. Olha 
a novidade! Qual o povo isento deles? 
Todos os sinais de racismo, xenofobia, 
discriminação, todos, deverão ser com-
batidos – venham de que programas 
e retóricas de partidos, grupelhos ou 
movimentos, de que provocadores 
travestidos de ativistas, de que figuras, 
figurinhas ou figurões, de que tons de 
pele, de que racistas, xenófobos ou dis-
criminadores, explícitos ou encapados, 
vierem. 

A luta por 
melhores 

condições de
vida e dignidade 

é uma batalha 
de todos os 

desapossados, 
explorados,

segregados e 
discriminados

desgraçados, se nos passasse pela 
cabeça a vingança e os reparos pelos 
sofrimentos que padeceram. É tudo 
História, memória que envergonha a 
Humanidade, ignomínias da nossa es-
pécie, consequências da perversidade 
humana desde que a maldade e a ga-
nância toldaram a cabeça dos homens, 
centenas, milhares de anos de passado. 
Mas que interessa? Vamos lá apagar e 
arrasar, que é assim que se reparam e 
esquecem os males que se fizeram. Va-
mos lá desenterrar fantasmas, dando 
azo e asas a ódios e a vinganças, que é 
com vinganças e ódios que se conquis-
tam a igualdade de oportunidades, o 
bem-estar económico-social, a concór-
dia e a paz nas sociedades, e se com-
batem o racismo, a xenofobia e toda a 
casta de intolerâncias e discriminações 
e injustiças que existem neste mundo.

O racismo, a xenofobia, as discrimi-
nações não se erradicam com apaga-
mentos e arrasos, e o acirrar de ódios 
e vinganças. Combatem-se, numa luta 
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o despiste aconteceu na Zona 
Industrial Ligeira de Alcácer 
do Sal.
“Quando os bombeiros 
chegaram ao local foram 
realizadas manobras de 
reanimação até à chegada da 
Viatura Médica de Emergência 

e Reanimação, mas a vítima não 
resistiu” e o óbito foi declarado 
no local, acrescentou.
O corpo do jovem foi 
transportado para os serviços de 
Medicina Legal do Hospital do 
Litoral Alentejano, em Santiago 
do Cacém.

Jovem morre 
em acidente 
de moto em 
Alcácer do Sal

Um jovem de 20 anos morreu 
ontem depois de o motociclo que 
conduzia se ter despistado em 
Alcácer do Sal, disse à agência 
Lusa fonte da corporação dos 
bombeiros local.
A mesma fonte indicou que o 
alerta foi dado às 13h40 e que 

Distinção entregue 
em cerimónia no Salão 
Nobre dos Paços do 
Concelho, depois de 
hasteada a bandeira 
da instituição e 
apresentado o seu hino 
oficial

SETÚBAL

São Domingos reconhecido 
com Medalha da Cidade 
em dia de aniversário

O São Domingos Futebol Clube assi-
nalou o seu centenário no passado 
domingo, dia em que foi reconheci-
do pela Câmara Municipal de Setúbal 
com a Medalha de Prata da Cidade, 
entregue a Miguel Aleixo, presidente 
da instituição, pelas mãos de Maria 
das Dores Meira, presidente da au-
tarquia sadina, e de André Martins, 
presidente da Assembleia Municipal.

A cerimónia de entrega da distin-
ção decorreu no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, depois de ter 
sido hasteada a bandeira do clube 
na sua sede, na Praça General Luís 
Domingues, e apresentado o hino 
oficial da instituição, cantado por 
Vanessa Mascarenhas. “Cumprimos 
hoje [domingo] um dever que temos 
enquanto comunidade congregada 
nesta nossa cidade. O dever de re-

DR

conhecer o centenário de uma das 
nossas mais antigas colectividades 
e todos os que, ao longo destes cem 
anos, a ajudaram a construir. Um 
centenário cheio de vigor, actividade, 
trabalho e novas ideias”, sublinhou a 
presidente do município, aquando da 
entrega da medalha, de acordo com 
comunicado da autarquia.

Para a autarca, não há “dúvidas de 
que o clube, nascido a 28 de Março de 
1921 no Bairro de São Domingos, me-
rece a atribuição de uma das mais im-
portantes distinções honoríficas que 
Setúbal atribui aos que se destacam 
nas suas actividades profissionais 
ou a instituições que trabalham pelo 
bem e pelo progresso do concelho”.

Ao receber esta distinção, Miguel 
Aleixo relembrou “emocionado que 
quando tomou as rédeas da direcção, 
em 2012, o São Domingos tinha ape-
nas 85 associados e hoje tem 667”. 
“O trabalho realizado pela actual di-
recção permitiu, igualmente, que o 
clube, que não tinha qualquer atleta 
federado naquela altura, passasse a 
ter 125 atletas inscritos no futebol de 
formação e 25 no futebol de praia a 
nível nacional”, revela a mesma nota.

Para o futuro, o presidente da co-
lectividade centenária explicou que 
“pretende inaugurar a nova sala de 
troféus do São Domingos, apresentar 

o livro comemorativo e lançar o desa-
fio para conquistar mil sócios até ao 
próximo aniversário”.

Já Maria das Dores Meira lembrou, 
ainda, a história da instituição, “uma 
das treze a fundar, em 1927, a Asso-
ciação de Futebol de Setúbal e que 
foi, entre as décadas de 20 e 40 do 
século passado, acérrimo promotora 
do eclectismo desportivo, mas tam-
bém de actividades culturais, com a 
realização de vários eventos, em que 
se destacam as comemorações dos 
Santos Populares”.

Depois de encerrado entre as déca-
das de 50 e 60, pelo “facto de muitos 
dos fundadores serem adeptos do 
poder monárquico, o que levou a que 
fossem detidos pela PIDE e encarce-
rados no Tarrafal”, o clube renasceu 
“no final da década de setenta, já de-
pois do 25 de Abril de 1974, apesar 
de ter perdido muito do espólio, em 
especial os troféus ganhos em varia-
díssimas competições”.

Até hoje “mantém actividade, com 
a prática de diversas modalidades, 
designadamente futebol jovem, fu-
tebol de veteranos, futebol de praia, 
atletismo, damas, xadrez, dominó, 
jogos de cartas, ciclismo, BTT, ca-
noagem e pesca, sendo esta última 
a que mais troféus proporcionou nos 
últimos trinta anos”.

O PS continuará a ser “a maior força 
política no poder local democrático 
em Portugal”, se seguir o exemplo 
do que tem estado a fazer no Distrito 
de Setúbal. A garantia foi dada pelo 
secretário-geral adjunto do partido, 
José Luís Carneiro, na sessão de en-
cerramento do encontro de conce-
lhias da Federação Distrital de Setúbal 
do PS, realizada 'on-line', no passado 
sábado.

José Luís Carneiro destacou o tra-
balho que o PS tem vindo a realizar 
na região, a ganhar terreno à CDU no 
distrito, onde conquistou nas últimas 
autárquicas o poder nos municípios 
de Almada, Alcochete e Barreiro, ao 
mesmo tempo que o manteve em 
Montijo e Sines. 

O secretário-geral adjunto do PS 
lembrou também a nível nacional o 
“resultado histórico” do partido nas 
eleições autárquicas de 2013, refor-

AUTÁRQUICAS

Secretário-geral do PS dá 
exemplo de Setúbal para 
ganhar eleições no País

çado quatro anos depois, em 2017. 
Resultados que espera ver repeti-
dos nas eleições previstas para Ou-
tubro próximo. “O Partido Socialista 
tornou-se mesmo o partido com a 
maioria das câmaras, de uma forma 
muito expressiva e (…) temos a fir-
me convicção de que nas próximas 
autárquicas continuará a ser o maior 
partido português, com maioria dos 
municípios na Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses”, dis-
se. “E também – assim estamos em 
crer – o maior partido na Associação 
Nacional de Freguesias”, adiantou.

Segundo o responsável socialista, o 
processo político autárquico do parti-
do assenta numa visão programática 
para o desenvolvimento do País e no 
respeito pelas comunidades locais, 
herança de valores e património de 
políticas públicas do partido. 
Lusa

A fábrica da Autoeuropa, em Palmela, 
retomou ontem a produção de auto-
móveis, que tinha sido interrompida 
no passado dia 22 de Março, devido à 
falta de semicondutores, confirmou à 
agência Lusa fonte da empresa.

De acordo com os números divul-
gados pela fábrica do grupo Volks-
wagen em Palmela, a suspensão 
temporária da produção, durante 
uma semana, terá provocado uma 
“perda de 5.700 automóveis”.

A Volkswagen Autoeuropa can-
celou todos os turnos de produção 
entre os dias 22 e 28 de março devido 
à falta de semicondutores no merca-
do, um problema que já se faz sentir 
há algum tempo no setor automóvel, 
mas que, até agora, ainda não tinha 
obrigado a nenhuma suspensão de 
produção na fábrica de Palmela, .

No último trimestre de 2020, o 

PALMELA

Fábrica da Autoeuropa retoma 
produção após paragem por 
falta de semicondutores

Grupo Volkswagen tinha já criado 
uma `task force´ com o objetivo 
de minimizar o impacto da escassez 
global de semicondutores nas suas 
fábricas.

A Volkswagen Autoeuropa iniciou 
este ano de 2021 a operar na sua máxi-
ma capacidade, tendo apenas ajustado 
os turnos de produção durante duas 
semanas, em função do encerramento 
dos estabelecimentos de ensino, a que 
se seguiu agora esta paragem devido à 
falta de matéria-prima.

A fábrica da Autoeuropa, com 
5.282 colaboradores, dos quais 98% 
com vínculo permanente, produziu 
192.000 automóveis e 20 milhões de 
peças para outras fábricas do grupo 
alemão em 2020, que representam 
1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) 
e 4,7% das exportações portuguesas.
GR // JNM / Lusa
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BALANÇO A NÍVEL LOCAL, NACIONAL E EUROPEU

Câmara Municipal analisa dificuldades e desafios 
no combate à covid-19 em encontro virtual

A Câmara Municipal de Setúbal de-
bateu recentemente, em encontro 
virtual, as dificuldades e os desafios 
enfrentados no combate à covid-19, 
quer na cidade sadina, a nível nacional 
e até na União Europeia. 

"Este é mais um dos contributos 
que, em Setúbal, quisemos dar para 
o debate suscitado pela pandemia e 
pela necessidade de extrairmos dela 
as lições que disponibiliza, visando o 
aperfeiçoamento dos sistemas de pro-
tecção civil, saúde pública e segurança 
interna e o reforço da segurança das 
populações", revelou a presidente da 
autarquia, Maria das Dores Meira, na 

sessão, de acordo com comunicado.
O webinar "covid-19 – da coorde-

nação à resposta na União Europeia", 
que decorreu na passada sexta-feira, 
prosseguiu com a intervenção de Pa-
raskevi Michou, directora-geral da Pro-
tecção Civil e das Operações de Ajuda 
Humanitária Europeias da Comissão 
Europeia, que “abordou as dificulda-
des que se colocaram à coordenação 
e à resposta à crise pandémica”.

Para a responsável, "ninguém es-
tava preparado para enfrentar uma 
crise deste género", tendo sido "um 
grande desafio" conseguir reunir uma 
equipa de coordenação. Contudo, 

estabeleceram-se acções de solida-
riedade entre países, que se fizeram 
“notar no desafio de conseguir enviar 
materiais médicos e equipamentos de 
protecção individual para os países 
que necessitavam”.

Também Carlos Rabaçal, vereador 
da Protecção Civil da edilidade setuba-
lense, participou no webinar, no qual 
destacou a “caminhada” que o con-
celho tem vindo a fazer, ao ter sido “a 
primeira autarquia a declarar Situação 
de Alerta e a accionar o Plano Munici-
pal de Emergência de Protecção Civil”.

“A partir daí, desenvolveu-se um 
vasto trabalho que envolveu todos 

os serviços municipais, bem como 
as cinco juntas de freguesia e outras 
instituições na distribuição de bens 
essenciais a quem não podia sair de 
casa, desinfecção de espaços públi-
cos, criação de locais de alojamento 
provisório para trabalhadores na área 
da saúde, apoio a produtores e a em-
presários e programas culturais para 
a população, readaptados à realidade 
pandémica”.

Com moderação de José Luís Zêze-
re, do Instituto de Geografia e Orde-
namento do Território, o encontro 
contou com mais de sessenta parti-
cipantes, tendo sido organizado em 

conjunto com o Centro de Estudos 
e Intervenção em Protecção Civil, a 
Universidade de Lisboa e o Instituto 
Politécnico de Setúbal.

Em seguida deu-se início à mesa re-
donda "Covid-19 – A resposta nacional 
– Segurança, Protecção Civil, Saúde e 
Municípios". Nesta segunda iniciati-
va intervieram Carlos Rodrigues, do 
Instituto de Defesa Nacional, Filipe 
Froes, coordenador do Gabinete de 
Crise Covid-19 da Ordem dos Médi-
cos, e André Fernandes, comandante 
nacional de operações da Autoridade 
Nacional de Emergência e Protecção 
Civil (ANEPC).
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Praça de Portugal”, vai estar 
“sinalizada pelos serviços de 
trânsito da Câmara de Setúbal”, 
esclareceu a autarquia em 
comunicado. Entre as 08h00 e as 
18h00 de cada dia, a empreitada vai 
contar com o “acompanhamento 
e coordenação da PSP”. “Como 

alternativa, os automobilistas 
devem utilizar as ruas António José 
Batista e da Tebaida, rotunda dos 
Quatro Caminhos, Avenida Pedro 
Álvares Cabral e Praça de Portugal”. 
Já os “transportes públicos e 
veículos de socorro podem circular 
sem restrições”.

Avenida D. João 
II encerrada 
entre quarta 
e quinta-feira 
para obras

A Avenida D. João II vai permanecer 
encerrada ao trânsito automóvel 
entre quarta e quinta-feira devido 
à execução de obras na via pública. 
A intervenção, que consiste 
na realização de “trabalhos de 
fresagem e pavimentação no 
sentido Praça Miguel Bombarda/

PUBLICIDADE

Candidaturas à 
formação abertas até 
dia 13 de Abril, sendo 
esta ministrada em 
horário pós-laboral

CONCURSO ESPECIAL PARA MAIORES DE 23 ANOS 

Instituto Politécnico apoia candidatos a engenharia 
e tecnologia com curso de preparação em matemática

O Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) vai abrir para os candidatos que 
queiram ingressar no ensino superior, 
nas áreas de engenharia e tecnologia, 
através do Concurso Especial para 
Maiores de 23 anos (M23), um curso 
de preparação em matemática. 

Com inscrições abertas até ao dia 

13 de Abril, a formação será ministra-
da em horário pós-laboral. O curso 
“terá a duração de 36 horas, distri-
buídas por nove semanas (de 19 de 
Abril a 16 de Junho), prevendo-se o 

funcionamento de duas turmas, uma 
na Escola Superior de Tecnologia de 
Setúbal, e outra na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro”, esclareceu a 
instituição em comunicado. 

O estabelecimento de ensino, 
através deste apoio, “pretende que 
os estudantes adquiram, recapitu-
lem e consolidem conhecimentos/
conceitos de matemática de base e 
desenvolvam capacidades de racio-
cínio, de trabalho e de estudo autó-
nomo, pré-requisitos considerados 
fundamentais para a frequência dos 
cursos”.

A candidatura deve ser efectuada 
através do portal online do IPS. Con-
tudo, a instituição reforçou, através 
da mesma nota, que não pode ser 
“responsabilizada pelos resultados 
obtidos nas provas de acesso ao Con-

curso Especial para Maiores de 23 
anos e que a conclusão do curso não 
lhes confere direito de preferência 
de acesso aos cursos que ministra”. 

Já as candidaturas para o M23, 
“concurso especial que decorre dos 
objectivos de promoção da aprendi-
zagem ao longo da vida e de garantia 
de uma igualdade de oportunidades 
para formação e qualificação”, estão 
abertas até ao dia 5 de Maio, “sendo 
que o IPS tem previstas três sessões 
públicas para esclarecimento de dú-
vidas e preparação dos candidatos, 
que decorrerão em formato online 
hoje, 14 de Abril e 22 de Abril”. 

DR
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BREVES

Com o objectivo de dar a 
conhecer à população as 
orquídeas silvestres, em 
especial as da Arrábida, a 
Câmara Municipal de Setúbal, 
em parceria com a Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das 
Aves e o Moinho de Maré da 
Mourisca, vai organizar no 
dia 11 de Abril um webinar. O 
encontro, onde o orador será 
Armando Frazão, autor do 
livro “Orquídeas Silvestres da 
Arrábida”, tem entrada gratuita, 
começando pelas 17h30. 

Diversos jovens setubalenses 
abordaram o desenvolvimento 
sustentável em 17 intervenções-
vídeo com mensagens sobre 
a temática, transmitidas 
online até 13 de Abril nas 
redes sociais do município de 
Setúbal. Os vídeos, inseridos 
na iniciativa “Rumo a 2030: 
Vozes pela Mudança”, surgem 
de um projecto da autarquia, 
do Instituto Marquês de Valle 
Flôr e da Rede Intermunicipal 
de Cooperação para o 
Desenvolvimento.

A Academia de Dança 
Contemporânea de Setúbal, 
com o apoio da autarquia 
sadina, vai dar às crianças a 
oportunidade de aprenderem a 
dançar através de aulas online. 
As crianças dos 3 aos 6 anos 
podem aprender às segundas 
e quartas-feiras, pelas 17h30, 
enquanto que para os alunos 
dos 6 aos 10 anos as lições 
decorrem às terças e quintas-
feiras, pelas 18h00. 

11 DE ABRIL 
Orquídeas da 
Arrábida em 
webinar

ONLINE
Jovens gravam 
vídeos sobre 
o ambiente 

DANÇA 
Aulas virtuais 
disponíveis 
para crianças

Maria Carolina Coelho

Obra do “Poeta da 
Arrábida” foi traduzida 
por Maria Antonietta 
Rossi, contando com 
prefácio do professor 
João Reis Ribeiro

ENCONTRO VIRTUAL CONTOU COM 41 PARTICIPANTES 

Sebastião da Gama vai além-fronteiras com 
apresentação oficial do seu “Diário” em Itália

O “Diário” de Sebastião da Gama foi 
ontem oficialmente apresentado em 
Itália, em encontro virtual, depois da 
linguista textual Maria Antonietta 
Rossi ter traduzido nos últimos meses 
a obra do “Poeta da Arrábida” para 
italiano. Perante o olhar atento de 41 
pessoas, divididas entre os dois paí-
ses, o professor e Mestre em Estudos 
Portugueses João Reis Ribeiro, autor 
do prefácio do livro, deu início à sua 
intervenção. 

“Muitos excertos desta obra pode-
ríamos ir buscar para testemunhar o 
entendimento que o jovem Sebas-
tião, com 24 anos quando começou o 
Diário, tinha do que era ser professor 
ou das estratégias que seguiu para 
superar o quotidiano na sua relação 
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a plantação, num jeito muito prático 
e muito seu de estar próximo e de se 
tornar presente”, revelou.

No entanto, no “Diário”, escrito 
entre “11 de Janeiro de 1949 e Mar-
ço de 1950”, constam “não apenas 
questões relacionadas com a disci-
plina de Português que preencheram 
as páginas de Sebastião da Gama”, 
mas “também os ensinamentos para 
a vida, naquela margem que acontece 
fora das aulas”, esclareceu João Reis 
Ribeiro.

Para o professor, “o trabalho leva-
do a cabo por Maria Antonietta Rossi, 
ao traduzir este “Diário”, é louvável”, 
uma vez que “aproxima as culturas 
portuguesa e italiana, divulga um 
testemunho que, apesar dos setenta 
anos que sobre ele passaram, conti-
nua a ser pertinente e válido e confe-
re a Sebastião da Gama um estatuto 
que ele merece, chamando a atenção 
para a sua importância na educação 
da sensibilidade estética e na cultura 
portuguesa”.

A partir de Itália, intervieram igual-
mente Salvatore Patera, Mariagrazia 
Russo e Maria Serena Felici, da Uni-
versità degli Studi Internazionali di 
Roma, Cristina Rosa, da Università 
degli Studi della Tuscia, e Fabrizio 
Bagatti, responsável pela Lorenzo De’ 

Medici Press, empresa que procedeu 
à tradução da obra. 

Inauguração da Casa-Memória  
em contagem decrescente
A Casa-Memória em homenagem à 
paixão de Joana Luísa e Sebastião da 
Gama está a poucos dias de ser inau-
gurada, depois da habitação onde a 
viúva do poeta residiu, em Azeitão, 
ter recebido obras de reabilitação. 

Os trabalhos, executados numa 
parceria entre a Câmara Municipal de 
Setúbal, a Junta de Freguesia de Azei-
tão e a Associação Cultural Sebastião 
da Gama, vão, assim, ser oficialmente 
apresentados no dia 10 de Abril. 

O programa começa pelas 16h00, 
com a deposição de flores na estátua de 
Sebastião da Gama, situada na Praça da 
República (Rossio), em Vila Nogueira de 
Azeitão. Pelas 16h15, por sua vez, dá-se 
início a uma romagem com destino ao 
Cemitério de Azeitão, para colocação 
de um ramo na sepultura do poeta. 

A inauguração da Casa-Memória 
Joana Luísa e Sebastião da Gama 
acontece em seguida, pelas 16h30, 
momento esperado há largos meses. 
No local passam a estar expostos to-
dos os manuscritos de Sebastião da 
Gama, assim como as medalhas que 
recebeu após a sua morte, em 1952.

com os alunos. De tal forma que esta 
obra espelha a reflexão e a busca de 
soluções com que um professor se 
confronta no espaço de uma aula”, 
começou por explicar.

Em seguida, deu a conhecer o tes-
temunho de Gabriel Fernandes, um 
dos 31 alunos a entrar na narrativa. 
“A nós, leitores de hoje, que não ti-
vemos o privilégio de conviver com 
Sebastião da Gama, impressiona-nos 
a precisão da análise e o registo fresco 
que a memória de Gabriel Fernandes 
mantinha, 56 anos depois das vivên-
cias a que se referia. Sebastião da Ga-
ma fora um professor marcante, que 
lançara sementes, que acompanhara 
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Nunca se falou tanto da 
emergência ambiental, 
de estratégias e planos 
de ação ambientais, de 

desenvolvimento sustentável. 
Meio mundo levantou-se em defe-
sa do ambiente, da biodiversidade, 
de uma hipótese de futuro para as 
gerações vindouras.

Mas na Península de Setúbal, 
quando se trata de atentados am-
bientais, parece que a culpa morre 
sempre solteira. Com o beneplácito 
da tutela e do poder local, o capitalis-
mo tem consumido os recursos na-
turais da Serra da Arrábida, poluído 
indiscriminadamente, devastado o 
estuário do rio Sado, contaminado 
solos e nunca há responsáveis nem 
responsabilizados. 

Há décadas que a coincineração 
da cimenteira Secil queima resíduos 
sólidos perigosos em pleno Parque 
Natural da Arrábida, onde também 
subsistem pedreiras a céu aberto. 

A empresa Carmona laborou du-
rante anos em plena zona residencial 
de Brejos de Azeitão com licenças 
que beneficiaram de prorrogações 
atrás de prorrogações mesmo quan-
do já estavam em incumprimento e 
há muito era devida a deslocalização.

Foi assim também com as draga-
gens do rio Sado, feitas em área de 
Reserva Natural e Zona de Proteção 
Especial, à revelia de discussões pú-
blicas e iniciadas antes da discussão, 
na Assembleia da República, da peti-
ção e das iniciativas legislativas que 
recomendavam a sua suspensão. As 
dragagens avançaram mesmo sem 
garantias de que as consequên-
cias não seriam devastadoras para 
o estuário e para a biodiversidade 
ambiental, ecológica, económica 
e social. Como habitualmente, pri-
maram os interesses económicos 
especulativos privados. 

O mesmo se passa com o depósito 
ilegal de mais de 30 mil toneladas 
de resíduos tóxicos no Vale da Rosa, 
epicentro do jogo do empurra das 
responsabilidades. Ora a respon-
sabilidade é de quem lá deixou os 
resíduos, ora é de quem comprou 
os terrenos – o Millennium BCP -, 
ora é da tutela. O que é certo é que, 

Setúbal, aterro de atentados 
ambientais

OPINIÃO

Sandra Cunha 

no meio do “passa bola”, os resíduos 
com altas concentrações de óxidos 
de alumínio, magnésio, enxofre, 
potássio e cálcio lá continuam a 
contaminar diligentemente os ter-
renos arenosos e as linhas de água 
superficiais e subterrâneas do local.

E se estes exemplos não chegarem 
temos ainda o recente derrame de 
lamas no Estuário do Sado. A tor-
rente de lama cinzenta que apare-
ceu na Reserva Natural do Estuário 
do Sado, na zona conhecida como 
“Praia das Eurominas” soterrando 
fauna e flora e provocando a devas-
tação da biodiversidade num local 
de produção de ostras, recolha de 
marisco e desova do choco, foi, afi-
nal, segundo os responsáveis, um 
“fenómeno” sem consequências. A 
Administração dos Portos de Setú-
bal e Sesimbra, que tem jurisdição 
sobre a zona e que autorizou a obra, 
afirmou desconhecer o problema. 
A Teporset, empresa responsável 
pelo acidente ficou à espera de que 
“a ação das marés em conjunto com 
condições atmosféricas favoráveis 
promovesse a movimentação natu-
ral destes sedimentos, regularizando 
progressivamente a situação”.

Em Santiago do Cacém, pretende-
-se instalar uma central fotovoltaica, 
ocupando uma área de 1260 hecta-
res, em zona que invade a Reserva 
Ecológica Nacional, sem que a popu-
lação tenha sido ouvida ou sequer 
informada da dimensão e dos impac-
tos do empreendimento. 

Na península de Setúbal, os aten-
tados ambientais somam-se e nunca 
ninguém é responsável, as conse-
quências nunca são graves, os negó-
cios privados avançam sempre quais 
bulldozers arrasando a voz das po-
pulações, das associações ambien-
talistas, e comprando a deliberação 
de quem decide com a promessa de 
desenvolvimento económico e cria-
ção de emprego que nunca chega a 
acontecer. 

Em Setúbal, a emergência climá-
tica é um aterro de atentados am-
bientais. 

Deputada do BE

No meio do 
'passa bola', os 

resíduos
com altas 

concentrações 
de óxidos

de alumínio, 
magnésio, 

enxofre,
potássio e cálcio 

continuam no 
Vale da Rosa, a

contaminar 
diligentemente 

os terrenos 
arenosos e as 

linhas de água

Não se pode obrigar a ser 
vacinada/o contra a SARS-
-COV-2 quem não o queira 
ser. É uma questão ética 

que passa pelo respeito inalienável da 
vontade livre de cada pessoa. Mas é 
preciso que a recusa não tenha como 
fundamentos informações deturpadas 
e medos como o que se instalou com as 
dúvidas resultantes de possíveis reações 
adversas das vacinas, concretamente, 
a difundida com a marca Astra Zeneca. 
Os níveis de iliteracia que impossibili-
tam uma correta interpretação da dis-
paridade informativa vinculada pelos 
media; o isolamento social favorável à 
desconfiança pelo interesse de alguém 
pelas suas vidas e a idade avançada que 
potencia resistências difíceis de com-
preender, poderão ser possíveis causas 
para rejeitar a vacinação.

Aceito que a pressão exercida sobre 
o pessoal de saúde para que se alcan-
ce, rapidamente, a imunidade de grupo, 
vacinando a maior parte dos cidadãos, 
gere grande cansaço e impaciência que 
leve a procedimentos profissionais e hu-
manos menos recomendáveis.

Qualquer uma das realidades referi-
das merecem uma atenção cuidada para 
que não seja amachucada a dignidade 
de ninguém. Neste caso, há que ponde-
rar que a vacinação não é uma medida 
proteção meramente possibilidade, mas 
que tem uma dimensão social para o 
atingir o objetivo pretendido.

Fonte segura partilhou comigo uma 
situação vivida, na primeira pessoa, nu-
ma região do nosso país que me pareceu 
insólita e pouco humana. A minha amiga 
é cuidadora informal de uma senhora 
octogenária que vive só e num lugar 
relativamente distante da casa da sua 
cuidadora. Quando ouviu dizer que uma 
marca de vacina tinha criado problemas 
de saúde em algumas pessoas, fez saber 
que não queria ser vacinada. Não se che-
garam a aprofundar as consequências 
desta primeira abordagem desfavorável. 
Passado pouquíssimo tempo, a instân-
cia de saúde competente, contatou a 
cuidadora, pensando ser a idosa, para 
informar que a toma da vacina estava 

Vacinação covid-19: Ninguém
pode ficar para trás

OPINIÃO

Eugénio Fonseca

marcada para o dia seguinte. Descon-
traída, a cuidadora fez saber a resistência 
da destinatária e pediu uma a duas horas 
– tempo para se deslocar ao domicílio 
da convocada- a fim de a convencer. Do 
outro lado da linha, a recusa foi peren-
tória e a sentença irrevogável: a idosa ia 
ser, de imediato, riscada da lista. A minha 
amiga ficou perplexa pelo excesso de 
funcionalismo da interlocutora. 

É óbvio que a vacina não poderia 
ficar guardada, à espera, de se conse-
guir chamar à razão a idosa. Convocar 
outra pessoa para ocupar a vaga aberta 
seria, sem dúvida, a atitude, na ocasião, 
mais correta. O que já parece estranho 
é que não se tivesse revelado algum 
humanismo, permitindo uma possibi-
lidade, com uma data-limite, para que 
o serviço fosse informado da decisão 
definitiva da cidadã convocada. Não se 
pode tratar como igual o que é diferen-
te. Há vulnerabilidades sociais, como o 
isolamento e a ignorância, que devem 
ser consideradas.

Faça-se tudo para que ninguém fique 
para trás seja no que for, neste caso na 
vacinação contra a COVID 19, pois os 
custos humanos, sociais e económicos 
são muito mais gravosos. 

Presidente da Confederação 
Portuguesa do Voluntariado

Há 
vulnerabilidades 
sociais, como 
o isolamento 
e a ignorância, 
que devem
ser consideradas
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PUBLICIDADE

Com quase século 
e meio, a praça continua 
a ser uma das melhores 
opções para a compra 
de produtos frescos 
e regionais

MERCADO DO LIVRAMENTO

Produtos de boa qualidade para uma Páscoa mais Feliz

Quase a completar século e meio 
de existência, o Mercado do Li-
vramento continua a ser um dos 
ex-libris da cidade de Setúbal e o 
local onde pode encontrar os me-
lhores produtos regionais, do mar 
e da terra.

FOTOS: ARQUIVO O SETUBALENSE

Com as bancas 
sempre repletas 
do melhor que há 
em cada estação, 
e em cada 
época festiva, 
o Mercado do 
Livramento 
destaca-se 
também agora, 
na Páscoa
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Residência Sénior do Lar dos Ferroviários, no Pinhal novo, aberta a todos  p14 e 15

PUBLICIDADE

Produtos de boa qualidade para uma Páscoa mais Feliz
É assim todo o ano, com as ban-

cas sempre repletas do melhor 
que há em cada estação, e em ca-
da época festiva, como agora, na 
Páscoa. 

A qualidade, diversidade e tradi-
ção são um chamariz para os clien-
tes e turistas que aqui encontram 
todos os dias o melhor peixe, car-
ne, mariscos e hortícolas frescos. 
No entanto, a praça, como muitos 
lhe chamam, oferece muito mais 
produtos da região como as es-
peciarias, o mel, o pão e bolos, os 
queijos, os enchidos, o vinho, as 
flores e o artesanato local.

Construído em 1875, direccio-
nado na época principalmente 
para os sectores da pesca e da 
agricultura, o edifício que brinda 
os comerciantes e os visitantes 
com muita luz natural, tem no to-
po sul um painel novecentista de 

azulejos, com mais de cinco mil 
peças, assinado por Pedro Pinto 
e no corredor central quatro es-
tátuas da autoria de Augusto Cid 
que representam o carregador 
de peixe, a vendedora de ovos e 
galinhas, o vendedor de flores e 
o talhante.

Considerado em 2016, pelo jor-
nal USA Today, como um dos me-
lhores e mais bonitos do mundo, 
onde os cheiros, os sabores e as 
cores andam de mãos dadas, o 
espaço tem mais de cem bancas 
e quase 50 lojas que dão as boas 
vindas aos milhares de clientes e 
turistas que por ali passam todas 
as semanas.

Nesta Páscoa, os melhores pro-
dutos para celebrar a quadra estão 
neste mercado que, inclusive, já foi 
palco de vários espectáculos e des-
files de moda.
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Palmela

BREVES

Foram 217 famílias, num 
total de 670 pessoas, que 
beneficiaram na passada 
semana de cabazes com 
bens alimentares em todo 
o concelho de Palmela. Esta 
foi a primeira entrega deste 
ano promovida pela Câmara 
Municipal no âmbito do 
projecto “Cabaz Solidário 
Saudável”. A medida, lembra a 
autarquia, “integra o Programa 
de Apoio Económico e Social 
covid-19 para 2021".

A Biblioteca Municipal de 
Pinhal Novo tem um novo foco 
de atracção, já que passou 
recentemente a apresentar 
um mural pintado pela artista 
Daniela Guerreiro numa das 
paredes do equipamento. 
A pintura inseriu-se no 
programa “Março a Partir” - 
Mês da Juventude. O mural 
retrata uma presença humana 
e os voos que os livros 
proporcionam através da 
imaginação. A iniciativa foi 
organizada pela Associação 
Cultural FOME.

SOLIDARIEDADE
Câmara entrega 
cabazes de bens 
alimentares

PINHAL NOVO
Mural artístico 
embeleza 
biblioteca

DAVID ROMÃO

Mário Rui Sobral 

Um jornal sobre a 
tradição, um kit com 
peças para montar e 
um vídeo de edições 
anteriores mantêm vivo 
o ritual

TRADIÇÃO VAI SER ASSINALADA

Autarquia e dúzia e meia de associações 
celebram Queima do Judas em formato original

A Queima do Judas em Palmela vai 
ser celebrada a partir de sábado, 3, 
num formato original projectado pela 
Câmara Municipal em conjunto com 
dúzia e meia de associações e grupos 
de teatro locais.

O novo modelo – que assenta na 
distribuição à população de um jor-
nal e de um kit dos festejos, além da 
divulgação de um vídeo – vem assim 
dar resposta à impossibilidade de 
cumprir a tradição nos moldes habi-
tuais, tal como aconteceu no ano pas-
sado face às restrições provocadas 
pela conjuntura pandémica. 

“Os testamentos que seriam habi-
tualmente lidos pelas ruas de Palmela 
vão ser partilhados com a população 
através do Jornal da Queima do Ju-
das, que vem renovar o importante 
trabalho desenvolvido pelos gru-
pos de teatro e associações locais 
na manutenção da vida cultural do 
concelho”, revela a autarquia. Além 
disso, explica, será “também distri-
buído, mediante reserva (através 
do 212 336 630), o Kit Queima do 

Momentos coko este da tradição vão ser recordados este ano em vídeo

ARQUIVO / DR

tura não pode permanecer em sus-
penso, o município e os parceiros da 
iniciativa propõem, este ano, uma 
nova forma de celebrar a Queima do 
Judas”, justifica a autarquia, em no-
ta de Imprensa. A iniciativa integra 
o programa comemorativo munici-
pal do Dia Mundial do Teatro (27 de 
Março), que pode ser consultado na 
íntegra em www.cm-palmela.pt.

Em Palmela, a tradicional Quei-
ma do Judas foi “recuperada” pelo 
município palmelense “em 1995, no 
âmbito do Programa Municipal do 

Teatro, numa parceria com os gru-
pos de teatro e associações locais”. 
A edilidade recorda que se trata de 
um “ritual de origens pagãs, ligado 
à celebração do equinócio da Prima-
vera e ao início de um novo ciclo de 
vida, saindo à rua, anualmente, no 
sábado de Aleluia (antes do domin-
go de Páscoa)”. Ainda de acordo com 
a autarquia, esta tradição “envolvia, 
todos os anos, centenas de pessoas, 
que percorriam as ruas do centro his-
tórico de Palmela, terminando num 
grande convívio no Largo de S. João”.

Cerca de 2 300 luminárias LED 
estão a ser instaladas na Quinta 
da Torre, em Palmela, num investi-
mento que ascende a 211 mil euros.

A informação foi anunciada on-
tem pela E-REDES – empresa do 
Grupo EDP responsável pela ope-
ração da rede de distribuição de 
energia eléctrica em Portugal Con-

INVESTIMENTO ASCENDE A 211 MIL EUROS

Quinta da Torre recebe 2 300 novas luminárias LED

tinental – que suporta o custo da 
operação.

“A acção está a ser promovida pelo 
município de Palmela em colabora-
ção com a E-REDES e a intervenção 
vai proporcionar maior qualidade e 
maior eficiência energética à zona 
abrangida”, indica a energética, em 
comunicado de Imprensa. A inicia-

tiva, adianta a E-REDES, representa 
“um investimento de cerca de 211 mil 
euros” a cargo da empresa e insere-
-se numa estratégia, que tem vindo 
a ser dinamizada com o apoio dos 
municípios, para “reforçar a aposta 
na eficiência energética e na gestão 
inteligente das redes, com clara me-
lhoria na qualidade de serviço”.

Segundo a E-REDES, “a adopção 
da tecnologia LED nos espaços 
públicos, suportados por sistemas 
de iluminação pública mais inteli-
gentes, permitem consumos mais 
sustentáveis, com consideráveis 
ganhos em matéria de eficiência 
energética e redução da pegada 
ecológica”.

Judas, com ilustrações de Zé Nova, 
para recortar, montar e colar”. A estas 
duas formas originais de celebrar a 
tradição, a edilidade e as 16 entidades 
parceiras juntam ainda a divulgação 
de um vídeo que será transmitido no 
próximo sábado no canal Youtube e 
na página de Facebook “Palmela Mu-
nicípio”, com momentos alusivos a 
“edições anteriores” do ritual. 

“Há dois anos consecutivos que 
a situação de pandemia que o País 
atravessa não permite celebrar este 
ritual, mas, por entender que a cul-
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de Palmela em parceria com a 
Rota de Vinhos da Península 
de Setúbal – disponibilizam 
menus originais que têm como 
principal ingrediente o Queijo de 
Ovelha produzido em Quinta do 
Anjo. “Desde pratos principais 
a sobremesas, basta escolher e 

fazer a sua encomenda”, lembra a 
autarquia. Cafetaria Retiro Azul, 
Coffee Village - Salão de Chá, Sushi 
na Vila, Casa da Pimenta, Flavors 
- Sabores diferentes da nossa 
terra, Village Pepool, Mar Até Cá - 
Restaurante e Casa de Chá são os 
estabelecimentos aderentes.

Queijo de 
Ovelha de novo 
em destaque no 
fim-de-semana

A iniciativa “Fins-de-Semana 
Gastronómicos do Queijo de 
Ovelha” prossegue nos dias 2, 3 e 
4 de Abril, em formato take away 
(mediante reserva prévia). Sete 
estabelecimentos de restauração 
do concelho – que aderiram ao 
evento promovido pela Câmara 

Autarca é dador regular 
e tem contribuído 
para dinâmica 
da causa no concelho 

PALMELA 

Federação Portuguesa de 
Dadores de Sangue presta 
homenagem a Álvaro Amaro

Álvaro Amaro, presidente da Câmara 
de Palmela, recebeu este fim-de-se-
mana o ‘Coração de Serviços Distintos’ 
da Federação Portuguesa de Dadores 
Benévolos de Sangue (FEPODABES) 
pelo contributo que tem dado, como 
dador e como autarca, à causa da dá-
diva de sangue.

“Em nome de todas as vidas que 
salvou, agradecemos o seu altruísmo”, 
transmitiu a presidente do Instituto 
Português do Sangue, em mensagem 
enviada à sessão de homenagem pro-
movida pela FEPODABES na Biblioteca 
Municipal de Palmela, integrada no Dia 
Nacional do Dador de Sangue.

Com 59 anos de idade, Álvaro Ama-
ro, que já deu sangue mais de 40 vezes, 
tornou-se dador por ocasião de um pro-
blema de saúde da mãe e, como autar-
ca, tem contribuído para a dinâmica e 
visibilidade desta causa. A federação 
agradeceu o apoio do município e des-
tacou a existência de três associações 

Presidente da Câmara recebeu distinção na presença das associações do concelho

DR

de dadores de sangue no concelho, no 
Pinhal Novo, Palmela e Poceirão.

“O Dr. Álvaro Amaro é um emblema 
que podemos levar para todo o país”, 
disse Alberto Mota, presidente da 
FEPODABES. O responsável referiu 
ainda que a direcção da federação fez 
questão prestar esta homenagem an-
tes de terminar o mandato, cujo final 
está por dias. 

O homenageado agradeceu “humil-
demente” a distinção, dizendo que é 
apenas “um entre muitos” e assegurou 
a continuação do seu “incondicional 
apoio” à causa e às associações de da-
dores. Álvaro Amaro enalteceu o papel 
da federação e das associações, pelo 

“mérito incontestável” e pela “resiliên-
cia” que têm mostrado.

“Se não fossem as associações, as 
minhas dádivas e as de outros seriam 
intermitentes”, reconheceu o autarca 
para quem o concelho deve “orgulhar-
-se das três associações de dadores” 
e do trabalho que os seus dirigentes e 
voluntários fazem.

Para Ana Teresa Vicente, presidente 
da Assembleia Municipal, o reconheci-
mento feito a Álvaro Amaro é “inteira-
mente justo” porque se trata de “um 
exemplo de autarca do nosso país”.

A antiga presidente da Câmara Mu-
nicipal também louvou e agradeceu o 
trabalho das associações de dadores.  

BREVES

Uma aula de Wodway com 
João Pedro Silva é a proposta 
municipal para hoje, a partir 
das 10h00, nesta última 
semana do programa 
“Mexa-se em Casa”. Trata-se 
de “uma aula exclusiva do 
ginásio FitnessWay Pinhal 
Novo, com vários desafios 
com base no treino funcional", 
realça a autarquia. O programa 
é transmitido nos canais 
digitais do município.

As inscrições para participação 
em novas acções, presenciais 
e/ou online, do projecto 
“Formação para a Comunidade” 
abrem já neste mês de Abril. 
Desta vez “abrangem áreas 
tão diversas como Higiene e 
Segurança no Trabalho, Técnicas 
de Procura de Emprego, 
Criatividade, Escrita Criativa ou 
Árvores Genealógicas”, informa 
a Câmara Municipal de Palmela.

A primeira sessão da iniciativa 
“365 Dias de Romance - 
Conversas Literárias” realizou-
se no passado dia 20, na Casa 
Ermelinda Freitas, com a 
escritora Tânia Ganho, que 
apresentou o seu mais recente 
livro “Apneia". A sessão foi 
transmitida em directo e 
está online nas páginas de 
Facebook do município, da Casa 
Ermelinda Freitas e da Culsete. 

SAÚDE
Mexa-se hoje 
em casa com 
aula de Wodway

COMUNIDADE
Formação 
com inscrições 
abertas em Abril

CULTURA
Tânia Ganho 
estreia 
conversas

OBRAS PRONTAS

Alunos 
regressam 
às aulas livres 
de amianto 

Os alunos dos 2.° e 3.° ciclos regressam 
ao ensino presencial no próximo 5. E os 
que frequentam as escolas básicas Her-
menegildo Capelo, em Palmela, e José 
Maria dos Santos, em Pinhal Novo, vão 
encontrar coberturas livres de amianto.

Estes dois estabelecimentos de en-
sino beneficiaram recentemente de 
obras de substituição das coberturas 
em fibrocimento.

“A intervenção em Pinhal Novo já 
terminou e em Palmela encontra-se 
em fase de saída da empresa, com re-
mates finais da obra, pelo que os alunos 
regressarão ao ensino presencial com 
escolas livres de amianto”, anunciou 
a Câmara Municipal de Palmela, na 
sequência de uma visita realizada no 
passado dia 22 por eleitos e técnicos 
desta autarquia às duas escolas.

Da responsabilidade do Ministério da 
Educação, estes eram os únicos estabe-
lecimentos de ensino no concelho onde 
ainda existiam coberturas com amian-
to. Nas escolas sob gestão municipal o 
fibrocimento “já havia sido erradicado 
há vários anos”, lembra a edilidade. De 
resto, “há muito” que o município e a 
comunidade educativa reclamavam as 
intervenções na Hermenegildo Cape-
lo e na José Maria dos Santos. Foram 
“agora concretizadas pela autarquia, 
com co-financiamento comunitário, no 
âmbito de um acordo de colaboração 
com a Secretaria de Estado da Educa-
ção”, frisa a Câmara Municipal.

A comitiva de eleitos e técnicos 
municipais visitou, no mesmo dia, os  
jardins-de-infância em Olhos de Água 
e Vale da Vila, que beneficiaram de al-
gumas intervenções. M.R.S.

Álvaro Amaro frisou que 
o “compromisso regular” 
com a dádiva de sangue é 
uma divida que o país tem 
para com as associações de 
dadores e defendeu que esse 
reconhecimento deve ser feito 
pelo Presidente da República.

Pedido Autarca recomenda 
a Presidente da República 

O autarca revelou que já 
recomendou, ao Presidente da 
República, várias vezes e por 
diversas formas, a atribuição 
dessa distinção, à Federação 
de Dadores de Sangue, e que 
recebeu resposta de Belém que 
o assunto “não está esquecido”.

DR

Autarcas visitaram escolas
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Palmela

Após duas décadas de sonho, abriu 
portas, em 2018, uma nova unidade 
de apoio aos mais velhos na zona sul 
de Pinhal Novo.

Apesar de ter na origem, como 
público-alvo, antigos funcionários 
da ferrovia, Manuel Ribeiro faz 
questão de frisar a O SETUBALENSE 
que “este não é um lar apenas para 
os nossos ex-colegas ferroviários, 
é uma instituição aberta a toda a 
comunidade onde está inserida”. O 
vice-presidente da Associação dos 
Lares Ferroviários destaca ainda 
que o lucro não é a motivação prin-
cipal que move os seus dirigentes. 
“Mais do que o lucro, pretendemos 
melhorar as nossas instalações de 
forma contínua de forma a propor-
cionarmos cada vez mais, e melhores 
condições, para os nossos idosos. 
Foi com esse objectivo que surgiu 
esta associação, espírito que nos 
deixaram os nossos antepassados, 
que diziam que se deveria investir 
numa estrutura residencial sénior 
para os nossos ex-colegas ferroviá-
rios numa altura da vida em que mais 
necessitam”.

A associação, a nível nacional, tem 
cerca de quatro mil sócios, 300 dos 
quais oriundos da região sul e boa 
parte de Pinhal Novo. Com capaci-
dade física para 75 camas, Manuel 
Ribeiro considera que “chega e so-
bra porque, é bom que se diga, no 
concelho de Palmela existem mais 
de oito dezenas de lares, sendo que 
70% são ilegais, mas existem. Por 
isso há uma grande concorrência.”.

A expansão física não está, para 
já, nos planos dos seus dirigentes, 

mas aumentar a capacidade de ofer-
ta faz parte das intenções, revela o 
dirigente. “No futuro pretendemos 
adicionar mais uma resposta social, 
o apoio domiciliário. Temos tudo 
preparado para avançar com esta 
valência. Já temos autorização do 
Instituto da Segurança Social, não 
avançámos no ano passado devido 
à pandemia, e agora sentimos que 
não é o momento ideal para o fazer. 
Através de um estudo de mercado 
sabemos que outras instituições na 
nossa zona, ainda não esgotaram a 
sua capacidade de resposta no apoio 
domiciliário, por isso não faz sentido 
criar respostas que se sobreponham 
às respostas existentes, o nosso 
propósito é criar respostas sociais 
que respondam às necessidades da 
população”.

Manuel Ribeiro conta que “fomos 

muito bem recebidos pela popula-
ção” e explica o porquê de só há dois 
anos este projecto ter conseguido 
ganhar vida. “Já estava pensado há 
cerca de 20 anos. Mas o processo 
não é fácil. Desde logo a aquisição 
do terreno. Essa necessidade acabou 
por ser desbloqueada pela Câmara 
Municipal de Palmela que nos cedeu 
o terreno. Depois tivemos muita bu-
rocracia pela frente e, nós próprios, 
cometemos alguns erros, nomeada-
mente, no projecto inicial feito para 
a construção do edifício. O tempo 
foi passando e finalmente, há sete 
anos, estávamos em condições de 
começar a construir a Residencial 
Sénior dos Ferroviários de Pinhal 
Novo. Depois de construída tivemos 
alguns pequenos entraves que nos 
impediam de obter a licença de utili-
zação”. Manuel Ribeiro destaca que 
esta obra, em termos financeiros, 
resulta inteiramente do esforço da 
Associação. “O Estado não pôs aqui 
um cêntimo. A CP, que ajudou mui-
to a associação no passado, acabou 
com toda a parte social e também 
não nos ajudou financeiramente. O 
único apoio que temos é por parte 
da REFER, hoje Infraestruturas de 
Portugal no suporte que nos dá na 
área informática”.

 Na vertente da gestão o modelo 
organizacional implementado inter-
namente “é um modelo democrá-
tico, participativo e colaborativo”, 
destaca Álvaro Rebelo. O Director 
de Serviços da Residência Sénior do 
Lar dos Ferroviários de Pinhal No-
vo, aponta o capital humano “como 
um elemento diferenciador. A nossa 
perspectiva é caminhar com uma in-
tervenção cada vez mais especializa-
da e terapêutica, isto na perspectiva 

Luís Bandadas

Residência Sénior do 
Lar dos Ferroviários 
aberta a toda 
a comunidade
Inclusão e melhoria constante da oferta são as prioridades 
para os gestores deste novo espaço  

PINHAL NOVO

Diz, quem acompanhou de perto 
o nascimento desta obra, que 
“valeu a pena o esforço”. Manuel 
Ribeiro, acredita que este espaço 
“é um dos mais bem qualificados 
na nossa região”.

O exterior tem generosas zonas 
verdes que circundam o edifício e 
que convidam os utentes a sair “à 
rua”, porque todos os quartos têm 
ligação e fácil acesso ao exterior.

Com salas e corredores amplos, 
o seu interior é convidativo à 
mobilidade e interacção. Tem 
quatro salas para actividades, 
duas salas de estar, duas salas 
de pessoal, uma biblioteca, um 
arquivo, uma sala de oração, uma 
cozinha (para confecção própria), 
um cabeleireiro e dois balneários.

Tem capacidade para 75 camas 

Modernidade Edifício funcional 
com capacidade para 75 idosos 

– 50 no âmbito do protocolo 
estabelecido com a Segurança 
Social. 15 de caracter particular 
e 10 como vagas de emergência 
social.

As camas estão dividas por 
quartos individuais, duplos e 
triplos com e sem wc, mas todos 
com TV.

Em termos de recursos 
humanos a residencial sénior 
emprega neste momento 54 
profissionais, desde auxiliares, 
profissionais de saúde, limpeza e 
cozinha.

Há pouco tempo, num cantinho 
na periferia do edifício, foi criada 
a Horta Caramela “para promover 
a ocupação dos tempos livres de 
forma saudável e para manter as 
competências funcionais”.

Três centenas, dos quatro mil 
sócios da Associação dos Lares 
Ferroviários, são oriundos 
da região sul

300

Os 54 profissionais da residência 
são auxiliares, da área da saúde, 
limpeza e cozinha

54 

Álvaro Rebelo e Manuel Ribeiro destacam a qualidade da residência sénior
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Novo mural junto à praia do Seixal homenageia Ti João  p17

Valeu a pena 
o esforço. 
Este é um dos 
lares mais bem 
qualificados 
na nossa região 
Manuel Ribeiro

FOTOS_DR

de um envelhecimento activo. A taxa 
média de esperança de vida aumen-
tou, anda na ordem dos 80 anos nos 
homens, sendo que nas mulheres é 
mais alta. Esta realidade leva-nos a 
criar e dinamizar actividades, quer 
de animação quer de intervenção 
terapêutica especializada diferencia-
doras para colmatar as necessidades 
dos utentes e ao mesmo incutir junto 
deles o aspecto inovador da nossa 
intervenção”.

Álvaro Rebelo, com perto de duas 
décadas de trabalho na área social, 
destaca ainda a mais-valia que re-
sulta de um conjunto de serviços 
internos. “Existe aqui um conjunto 
de saberes que proporciona a cria-
ção de uma inter-profissionalidade 
entre a assistente social os serviços 
de saúde, enfermagem e médicos, 
que resulta numa equipa inter-pro-
fissional e multidisciplinar”.

Para o responsável estamos pe-
rante “uma estrutura funcional ade-
quada às novas necessidades dos 

lar”. Todas os meses, explica, “mor-
re alguém devido à evolução natural 
da idade e de problemas de saúde 
inerentes. Temos aqui pessoas com 
mais de 90 anos, o senhor João das 
Neves até tem mais, com 102 anos. 
Estamos a falar de uma população 
muito vulnerável. Nesse período, 
diga-se, a Direcção Geral de Saúde 
também não nos deixava fazer admis-
sões. Meia dúzia de utentes a menos 
significa logo milhares de euros de 
prejuízo. Chegámos a ter 51 utentes 
como taxa de ocupação. Devido a es-
ta situação muitos lares como o nosso 
estão à beira da falência. Nós, feliz-
mente, não estamos nessa situação, 
financeiramente resultado de uma 
gestão rigorosa e sempre atenta a 
candidaturas que sejam mais-valias 
financeiras para nós e ao apoio da 
Câmara de Palmela”.

 Volvido um ano desde o início 
da tempestade, vislumbra-se ao 
longe uma perspectiva de bonança 
que, no entanto, não apaga o que se 
passou. Manuel Ribeiro, revela que 
“passámos momento muito difíceis. 
Tivemos algumas dificuldades, como 
todos, no início da pandemia, essen-
cialmente, no encontrar da forma 
mais eficaz de conter o vírus”.

Apesar de muito longe da norma-
lidade “hoje em dia a situação está 
muito mais controlada”, sublinha com 
esperança. “Fizemos alguns reajus-
tes no funcionamento e utilização 
do espaço. Temos uma área onde os 
familiares vêm visitar os seus entes 
queridos com toda a protecção, com 
máscara e distanciamento social as-
segurado por um separador de vidro”.

No edifício, os idosos estão divi-
didos neste momento em duas zo-
nas, duas alas, a parte azul e a verde, 
também o refeitório e a sala de estar 
foram divididos. “Com este ajuste, as 
equipas de trabalho não se misturam, 
trabalham em bolha. Vamos conti-
nuar com este sistema que tem dado 
resultado. Até unificarmos a activida-
de no edifício temos de continuar a 
trabalhar como até agora no sentido 
de assegurarmos a máxima seguran-
ça para todos”.

idosos com uma atenção especial 
na sua construção que privilegia um 
rápido acesso ao exterior”.

 “A covid 19, financeiramente, foi 
um desastre para nós”
Os lares de idosos foram dos locais 
mais afectados pelo coronavírus. A 
Residência Sénior do Lar dos Fer-
roviários de Pinhal Novo não cons-
tituiu excepção. Manuel Ribeiro, 
vice-presidente da Associação, diz 
mesmo que financeiramente “foi um 
desastre para nós assim como para 
todas as instituições. O investimento 
em luvas, mascaras, batas e desinfec-
tantes não estava previsto nem orça-
mentado por nós nem por ninguém”. 
Neste lar, acrescenta “contabilizamos 
prejuízos na ordem dos 25 mil euros 
apenas para estas coisas e depois te-
mos outro problema onde o impac-
to negativo foi muito maior. Alguns 
idosos, que estavam para entrar, já 
não vieram porque os familiares com 
receio preferiram adiar a admissão no 

Mário Rui Sobral 

Já foram plantados 
um loureiro, um 
medronheiro, um 
sobreiro e duas 
alfarrobeiras nas 
freguesias do concelho. 
Hoje será um carvalho

Álvaro Amaro ajudou a plantar alfarrobeiras no Pinhal Novo

AMBIENTE

Eleitos da CDU celebram
Dia da Árvore com plantações 
em espaços públicos 

O vereador Luís Miguel Calha partici-
pa hoje na plantação de um carvalho 
na Alameda D. Nuno Álvares Pereira, 
em Palmela. Esta acção conclui um 
processo de plantações de árvores 
dinamizado desde a passada semana, 
nas freguesias do concelho, no âm-
bito da programação municipal para 
celebrar o Dia Mundial da Floresta (21 
de Março).

Segundo a autarquia, foram planta-
dos “um loureiro, junto à Ciclovia de 
Quinta do Anjo, um medronheiro, no 
Jardim Ferreira da Costa, em Pocei-
rão, um sobreiro, junto ao Assobiador 
de Águas de Moura, e duas alfarrobei-
ras, no corredor junto à Escola Básica 
Zeca Afonso, em Pinhal Novo”.

“Procurou-se assinalar, simbolica-
mente, este dia para conscienciali-
zar a população de que é necessário 
estimar, preservar e ajudar a cuidar 
das árvores”, explicou o presidente 
da Câmara, Álvaro Balseiro Amaro, 
citado em nota de Imprensa da au-
tarquia. Nesse âmbito, destacou, as 
acções contaram com a participação 
de um residente local. 

O edil marcou presença nas plan-
tações das alfarrobeiras em Pinhal 
Novo, as quais vieram beneficiar 
“um espaço de descompressão, que 
importa ir ganhando alguma diversi-
dade de espécies”.

Na plantação em Águas de Moura 
participou a vereadora do Ambiente, 
Fernanda Pésinho, que salientou “a 
importância das espécies endógenas” 
locais, já que são estas, “com a sua 
resiliência, são capazes de mitigar 
um problema das alterações climá-
ticas”. O pequeno sobreiro plantado 
ao pé de um outro com mais de 200 
anos e eleito Árvore Europeia do Ano 
2018 foi uma forma de “perpetuar e 
valorizar o espécime”, bem como a 
sua  importância “na economia e na 
sociedade portuguesa”.

Já o vereador da Educação, Adilo 
Costa, colaborou na plantação em 
Quinta do Anjo. E realçou a impor-
tância de se transmitir às crianças e 
jovens a importância de preservar as 
árvores e o ambiente.

As espécies que tém estado a ser 
plantadas “foram doadas e/ou en-
contravam-se no viveiro de plantas 
municipal”, frisa a autarquia na mes-
ma nota, que destaca o exemplo da 
Visteon, “há vários anos” associada 
a estas celebrações. “Ao abrigo do 
programa Mecenas de Palmela, a 
Visteon doou ao município cinco 
carvalhos, um dos quais vai ser 
plantado na próxima terça-feira, 
na Alameda D. Nuno Álvares Pe-
reira, em Palmela, na última acção, 
em que participará o vereador Luís 
Miguel Calha”, salienta a autarquia, 
a concluir.

DR

Álvaro Rebelo e Manuel Ribeiro destacam a qualidade da residência sénior
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Seixal

Humberto Lameiras

Redução de 20% entra 
em vigor entre 1 de 
Abril e 30 de Junho e 
abrange consumidores 
domésticos e não 
domésticos 

AUTARQUIA ABDICA DE CERCA DE 1 MILHÃO DE EUROS

Tarifa integrada de água, 
saneamento e resíduos sólidos baixa 
para ajudar famílias e economia local  

O Seixal vai baixar a tarifa integra-
da de água, saneamento e resíduos 
sólidos como medida de apoio às 
famílias e à economia do concelho. 
A deliberação saiu da reunião de câ-
mara da última quarta-feira, e vem 
na sequência dos constrangimentos 
impostos pelo Estado de Emergência.

“Esta é mais uma das medidas de 
apoio que o município presta às fa-
mílias e ao tecido económico local, 
perante os constrangimentos de-
correntes do estado de emergência 
em vigor”, sinalizou o presidente da 
Câmara do Seixal, Joaquim Santos, 
sobre as razões do elenco municipal 
para aprovar esta proposta.

O documento considera assim a 
redução de 20% nas tarifas do consu-
mo de água, saneamento e resíduos 
sólidos, entre 1 de Abril e 30 de Ju-
nho, abrangendo todos os consumi-
dores domésticos e não domésticos.

Com isto, o município “abdica de 
cerca de 1 milhão de euros”, explica 
Joaquim Santos, “a favor das famílias, 
instituições e empresas, pois enten-
demos que a realidade decorrente da 
pandemia tem imposto dificuldades 
acrescidas às famílias e à actividade 
económica, que viram os seus ren-
dimentos diminuídos”, acrescenta o 
autarca.   

Em comunicado, a autarquia recor-
da que segundo um estudo publicado 
pela DECO em 2020, “o município 
do Seixal, cuja água é de excelente 
qualidade, tem das tarifas mais bai-
xas de água, saneamento e resíduos 

Joaquim Santos diz que esta é mais uma das medidas de apoio às famílias e ao tecido económico local

DR

Isenção das rendas de casa
Na mesma reunião, por proposta do 
Bloco de Esquerda, através do seu 
vereador Francisco Morais, foi apre-
sentada, e aprovada, uma medida 
de apoio às famílias e de resposta 
à Emergência Social, no âmbito da 
pandemia, que incide na isenção tem-
porária do pagamento das rendas de 
habitação social no município.    

Em comunicado, os bloquistas ex-
plicam que esta proposta "decorre de 
uma outra apresentada pelo execu-
tivo CDU, que visava o diferimento 
do pagamento das rendas sociais".

O documento do Bloco determina 
que “até Setembro de 2021, os mora-
dores das habitações propriedade da 
Câmara Municipal estarão isentos do 
pagamento das respectivas rendas".

“Esta medida representa um apoio 

concreto e directo a uma importante 
franja da população mais vulnerável, 
beneficiando cerca de 225 agrega-
dos familiares do concelho do Seixal, 
constituindo, assim, um importante 
sinal político”, refere o partido. 

Para além desta medida, o Bloco 
afirma que tem vindo a “insistir junto 
do executivo municipal” com outras 
medidas sociais, ente elas, uma sobre 
a Automatização da Tarifa Social da 
Água e Resíduos. Medida que “pode-
rá beneficiar actualmente mais de 12 
mil famílias residentes no concelho 
e “cuja discussão e aprovação foi já 
requerida ao executivo CDU”.

Acrescenta o partido que “a Assem-
bleia Municipal do Seixal já aprovou 
uma recomendação ao executivo nes-
se mesmo sentido, sob proposta dos 
deputados municipais bloquistas”.

Os moradores das habitações 
da Câmara Municipal vão estar 
isentos de rendas até Setembro. 
A medida vai abranger 225 
agregados familiares 

225

das áreas metropolitanas de Lisboa 
e Porto”.

Ainda em relação às medidas de 
apoio no âmbito da covid-19, foi apro-
vada a prorrogação da suspensão da 
cobrança e a isenção do pagamento 
de diversas taxas, até ao próximo dia 
30 de Junho, para todas as micro e 
pequenas empresas. 

BREVES

“O Desporto ao Serviço 
do Desenvolvimento e da 
Paz”,  dá tema a um webinar, 
organizado pelo Movimento 
Municípios pela Paz, que 
decorre no próximo dia 6 de 
Abril, declarado como Dia 
Internacional do Desporto 
para o Desenvolvimento e 
Paz pela assembleia geral da 
ONU em 2013. O webinar será 
pela plataforma Webex, cuja 
ligação será disponibilizada 
brevemente.   

A Câmara Municipal do Seixal 
está a executar a 2.ª fase da 
construção na Mundet, com a 
instalação de um conjunto de dez 
equipamentos de jogo e recreio 
neste espaço verde do concelho, 
destinados a miúdos e graúdos.  
Trata-se um investimento 
municipal de 150 mil euros.

Até 15 de Maio decorre o prazo 
que obriga os proprietários 
a procederem à limpeza dos 
terrenos florestais. É obrigatória 
a gestão de combustíveis 
numa faixa mínima de 50 
metros à volta das edificações 
ou instalações inseridas em 
espaços florestais. É também 
obrigatório limpar e cortar 
árvores 100 metros à volta de 
aglomerados populacionais, 
parques de campismo, parques 
industriais, plataformas de 
logística e aterros sanitários, 
inseridos ou confinantes com 
espaços florestais.

ONLINE
Webinar sobre 
desporto e paz

MUNDET 
Equipamentos 
de jogo e recreio

PREVENÇÃO
Limpeza de 
terrenos 
obrigatória
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projecto, que irá contar com 
a participação de Guilherme 
Cardoso e Jorge Raposo, 
arqueólogos na Câmara Municipal 
do Seixal.
Até 28 de Abril, é possível 

acompanhar os próximos 
encontros em live stream, 
para os quais são convidados 
investigadores ligados aos vários 
parceiros institucionais, entre os 
quais o Município do Seixal.

Município está 
presente amanhã 
no live stream 
Lisboa Romana 

Amanhã, 31 de Março, às 15h30, o 
projecto Lisboa Romana promove 
uma mesa-redonda com o tema 
“Estado do Património Romano 
na Zona Norte/Sul”, um encontro 
online, através do Facebook do 

Uma obra que chama a atenção para 
o altruísmo de um homem do povo

Não há quem passe no passeio junto 
à praia do Seixal que não se detenha 
para apreciar um mural virado para a 
Baía, homenageando Ti João, e pa-
ra ler uma pequena nota explicativa 
sobre quem é aquele cidadão que se 
consagra quotidianamente ao bem 
da comunidade, diz o mesmo mural:

“João Pedro Fonseca Ramos, co-
nhecido por todos na região como Ti 
João, assegura um notável trabalho, 
contribuindo para que a pequena 
praia fluvial do Seixal se tenha requa-
lificado e se destaque pela limpeza 
do areal. O seu serviço espontâneo e 
altruísta, dedicado ao bem comum, 
é um exemplo de devoção genuína à 
comunidade.

“Esta obra é uma homenagem ao 
cidadão e ao seu delegado que nos 
serve a todos de exemplo. Obrigado, 
Ti João. Obra de Mar-gencalomar 1 – 
02/20/21”.

Gonçalo Mar, o artista
O autor deste mural chama-se Gon-
çalo Mar, tem 46 anos e é do Seixal. 
“Posso dizer que a nossa arte é um 
alter ego, um avatar, sendo assim 
que nos conhecemos e dialogamos 
com o mundo”, explica. Juntou Mar 
ao seu nome, “porque é belo e dá-nos 
coisas boas”.

Entretanto, “o meu amigo Luís, 
que é proprietário do restaurante 
‘100 Peneiras’, compreendeu o tra-
balho ligado à comunidade do TI João 
e decidimos contar a sua história. E 
ele deixou-me ser um bocado louco”. 

“O meu trabalho – prossegue Gon-
çalo -, é um alerta para as realidades 
do quotidiano. Não é que eu me sin-
ta superior, mas gosto de expressar 

João Augusto

Gonçalo Mar usa a 
sua arte para dialogar 
com o mundo. Os seus 
murais registam tempo 
e gentes 

MURAL EM HOMENAGEM A TI JOÃO

FOTOS: DR

as experiências que tenho da vida”. 
Quanto a procurar notoriedade com a 
sua arte, afirma: “Não, essa sinto que 
já a tenho. O grande objectivo é não 
perder o desejo da procura. Embora 
seja difícil que a nossa arte seja apre-
ciada, a verdade é que há 20 anos que 
ela é válida”.

Gonçalo Mar acrescenta que con-
segue “sobreviver” com a sua arte, 
isto porque “é cada vez mais procu-
rada”. Sobre ele e outros artistas que 
optam pela rua, comenta: “É notável 
porque nos aproximamos do homem 
sapiens, para fazer parte da História, 
para deixar legado”.

Luís Oliveira, o patrocinador
Tem, na rua central da parte velho do 
Seixal, um restaurante com um nome 
original: “100 Peneiras”. Do outro la-
do da rua, a esposa está à frente da 
gelataria “Acqua Seixal”, a mesma 
que ganhou a Medalha de Ouro do 
Concurso Nacional de Doçaria Tra-

dicional, com o “Pastel da Fidalga”.
A decisão da homenagem a Ti João 

“parte de uma filosofia de negócio 
que assenta em marcas que contam 
histórias”, frisa Luís Oliveira. Por 
conseguinte, resolvemos contar a 
história de Ti João, uma pessoa que 
nos merece muito respeito, e pagar 
a arte de Gonçalo Mar”. E acrescen-
ta: “O Gonçalo consegue expressar 
através da arte as nossas ideias. Além 
disso, é um artista local”. 

Um desafio à Câmara
“Queremos lançar um desafio à Câ-
mara Municipal: que se criem pontos, 
no Centro Histórico, onde se home-
nageiem pessoas que valorizaram a 
história do Seixal, integrados numa 
rota de arte urbana, que será, estou 
certo, muito procurada por quem nos 
visitar”.

E afiança, a terminar, o patrono 
do mural: “Essas pessoas percebem 
que há muita coisa, muita história, 
que não conhecem porque não es-
tão representadas em lado nenhum”.

O seixalense Gonçalo Mar diz que a sua arte é um alerta para as realidades do quotidiano, ao mesmo tempo diz que gosta de expressar as suas experiências 

Em Setembro de 2020, 
João Pedro Fonseca Ramos, 
conhecido entre os amigos 
como Ti João, com 83 anos 
feitos em Novembro, contou a O 
SETUBALENSE como depois de 
uma vida de trabalho veio para o 
Seixal para ficar junto do filho.

Ali se radicou e dedicou-se 
a limpar a praia na frente da 
Baía, à beira-Tejo. “Sim, por alta 
recreação, digamos que por 
amor à camisola, sem pedir nada 
em troca!”, contava então Ti 

Dedicação Ti João da praia limpa
João. Entretanto, a Câmara do 
Seixal soube do seu empenho 
desinteressado e atribui-lhe 
uma gratificação mensal de 150 
euros.  

“Dantes, chamavam a esta 
praia o pantanal: era um mar de 
ervas, canas, plásticos, latas, 
garrafas de cerveja, restos de 
tudo. Era horrível, ninguém 
vinha para aqui. Agora, vêm 
apanhar sol e dar um mergulho 
pessoas de todo o concelho”, 
dizia com algum orgulho.Ti João
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Já lá vai o tempo, em que falar-se 
do tempo, era um desperdício de 
tempo. Falava  dele, quem não 
tinha outro assunto. Portanto, 

um pretexto para não se ficar calado. 
Agora não! Agora, como ele anda tão 
incerto, convém estarmos atentos e 
informados sobre as consequências 
dessa incerteza. E, se possível,  por 
muito modesta que seja, darmos a nos-
sa contribuição contra essa incerteza. 
Sim, porque a culpa dela,deve-se  a prá-
ticas incorretas da atividade humana.

Este outono/inverno, felizmente, até 
choveu bem. Mas já repararam que este 
mês está no fim, e  chuva nem vê-la!? 
Março, marçagão, manhã de inverno, 
tarde de verão, foi chão que deu uva! 
Tem sido todo o mês, pelo menos na 
nossa região e não só, tarde e manhã 
de verão. Ou seja, mais um exemplo 
das  famigeradas e tão perniciosas al-
terações climatéricas. Esperemos que 
Abril, seja de águas mil. Mas, como se 
constata, a incerteza nesta matéria, é 
constante.

Há dias, conversando sobre o as-
sunto com um amigo, dizia-me ele, 
aliás, como é voz corrente, que agora 
não nos podemos queixar porque já  
choveu muito. Perguntei-lhe quais as 
consequências se não bebêssemos 
água  durante um mês. É verdade que 
as plantas aguentam mais que nós, mas 
também têm o seu limite. Deu-me ra-
zão. Até por experiência própria; tem 
um quintal e tem-no regado frequente-
mente. O que, em Março, será normal? 
E  em relação às chamadas culturas de 
sequeiro ou quem não tem água para 
regar?

Valha-nos as barragens que estão 
abastecidas. As barragens, tão impor-
tantes para a agricultura, para o abaste-

O tempo e as barragens

OPINIÃO

Francisco Ramalho

Ex-bancário, Corroios

cimento de água às populações e para 
a produção de energia. Fundamentais, 
portanto, para o país. Para todos nós. 
Mas, conforme polémicas decisões 
atuais, não parece!

Nos arredores da minha terra (Tor-
rão, Alcácer do Sal), no rio Xarrama, 
existe uma. É popularmente conheci-
da por barragem de Vale do Gaio, mas 
o seu nome oficial é Trigo de Morais. 
António Trigo de Morais. Engenheiro, 
ex-professor no Instituto Superior de 
Agronomia, ex-Diretor-geral dos Ser-
viços Hidráulicos, ex-subsecretário 
de Estado do Ultramar. Portanto,um 
homem do anterior regime que,sem 
qualquer apologia do mesmo, cons-
truiu a grande maioria das barragens 
deste país.  E o  atual, pela mão da trói-
ca do arco (do poder), PS, PSD e CDS, 
primeiro, através da EDP, privatizou, e 
agora, tal como tantas grandes empre-
sas, seis dessas barragens, foram parar 
a mãos estrangeiras. Ainda por cima, 
com suspeitos negócios, tal como tem 
sido profusamente divulgado.

Evidentemente que tais negócios, 
alegadamente lesivos para o Estado, 
devem ser esclarecidos. Mas o que 
mais dói, é ver-se que nem as barragens 
escapam. É ver-se aqueles tão impor-
tantes empreendimentos  a serem 
geridos e usufruídos por particulares. 
E estrangeiros! E depois, para resigna-
ção do povo, tentam convencê-lo que 
somos um país pobre.

Conclusão: ainda muito mais im-
portante que estarmos informados e 
atentos em relação ao tempo, é  quem 
elegemos para gerir este nosso rico e 
belo país. Se não,depois sim, pobre, 
fica o povo!

Nos arredores 
da minha terra 

(Torrão, Alcácer 
do Sal), no rio 

Xarrama, existe 
a barragem de 

Vale do Gaio, cujo 
nome oficial é 

Trigo de Morais. 
Um homem do 

anterior regime 
que construiu 

a grande maioria 
das barragens 

do país

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
N o  p l a n o  a m o r o s o,  s e n t e - s e  m u i t o  a p a i xo n a d o  e  t e m  r e -
ceio de mostrar os seus sentimentos. No plano profissional, te-
rá 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 
renovados. 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 com-
preender alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida 
financeira sujeita a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos 
acontecimentos. Carta da semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante 
pródiga em acontecimentos importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas 
fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

TARÓLOGO e ASTRÓLOGO FRANCISCO GUERREIRO
Resolva todos os seus problemas sentimentais, profissionais, 
financeiros e de saúde, marcando uma consulta pelo número 
96 377 05 04. Após a 1.ª consulta efectua tratamentos espiri-
tuais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo
E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com
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OUTROS CONCELHOS 265 520 716
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COMUNICADO
A funerária Armindo informa que subiu o nível de contingência para 
o nível máximo, uma vez que a quantidade de óbitos atingiu níveis 
absolutamente inéditos. Como sempre, a funerária Armindo tem todos 
os recursos aplicados ao serviço da sociedade e pede a compreensão 
de todos para eventuais atrasos ou incómodos que possam resultar 
desta situação de exceção.

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

... que 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?

Necrologia

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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Região de Setúbal.
Segundo a mesma fonte, 
nas operações de busca têm 
estado envolvidos elementos 
dos bombeiros voluntários 
de Sesimbra e da Polícia 
Marítima, além de viaturas 
botes e drones.

Pescador 
continua 
desaparecido 
em Sesimbra

As operações de busca do 
pescador desaparecido 
desde sábado em Sesimbra 
continuavam ontem, mas até às 
13h30, ainda sem êxito, disse 
à agência Lusa fonte do 
Comando Distrital de 
Operações de Socorro (CDOS) 

Festival de longa 
duração é promovido 
pela associação 
AJAGATO em parceria 
com municípios 

Um total de 100 espectáculos de 
teatro, de companhias nacionais e 
estrangeiras, vai ser apresentado nos 
concelhos de Santiago do Cacém e Si-
nes , ao longo de dois anos, no âmbito 
do projecto 'Litoral EmCena'.

Promovido pela associação AJAGA-
TO, em parceria com as câmaras de 
Santiago do Cacém e Sines, o 'Litoral 
EmCena' aposta na “apresentação 
mensal de espectáculos de teatro de 
companhias profissionais” nas cida-
des de Sines, Santiago do Cacém e 
Vila Nova de Santo André e nas fre-
guesias rurais dos dois municípios do 
litoral alentejano. A programação deste 
“festival de longa duração” arranca em 
Maio (ainda não foi indicada uma data 
concreta) e decorre ao longo de dois 
anos, incluindo “uma grande varieda-
de de linguagens artísticas e estéticas”, 
com o objectivo de “desenvolvimento 
de fluxos de público para o teatro”, de 
acordo com os promotores, em comu-
nicado enviado hoje à agência Lusa.

Com a ambição da “projecção desta 
região alargada como centro de criação, 
pesquisa e divulgação teatral”, o pro-
grama deste ano integra 50 espectácu-
los, a cargo de 13 companhias de teatro 
nacionais e estrangeiras, teatro em sa-
la e na rua, exposições, ‘workshops’ e 

LITORAL ALENTEJANO

'Litoral EmCena' propõe 
100 espetáculos de teatro 
em Sines e Santiago do Cacém

‘masterclasses’. 
Propostas que “fazem parte de uma 

programação apenas reservada a gran-
des salas de espectáculo das maiores ci-
dades do país, contribuindo assim para 
uma descentralização da cultura e para 
combater desigualdades territoriais de 
acesso à cultura”, destaca a organiza-
ção. “O projecto pretende contribuir 
para contrariar a sazonalidade turística, 
com um programa que se estende ao 
longo do ano e não se foca apenas na 
época alta”, diz a AJAGATO.E quer “le-
var teatro e visitantes às freguesias ru-
rais do interior dos concelhos de Sines 
e de Santiago do Cacém, que também 
irão acolher espectáculos”, acrescenta.

Além dos grupos de teatro locais, GA-
TO SA (Santiago do Cacém) e Teatro 
do Mar (Sines), o público poderá ainda 
assistir a espectáculos “de qualidade a 
nível de linguagens estética e artística” 
de companhias profissionais reconhe-
cidas, como A Comuna, A Barraca, Este 
– Estação Teatral e Artistas Unidos.

Os vários palcos da região vão aco-
lher igualmente “companhias que 
se estreiam em Portugal”, vindas de 
França (COLLECTIF 2222), da Alemanha 
(Bodecker & Neander Ca) e da Estónia 
(Giraffe Royal Theatre), acrescenta a 
organização . O projecto de cariz inter-
municipal resulta de uma candidatura a 
apoios comunitários, com um valor ele-
gível superior a 201 mil euros, e compar-
ticipado em 85% por verbas do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER), sendo os restantes 15% asse-
gurados pelos municípios de Sines e de 
Santiago do Cacém. HYN/Lusa

DR

Grupo actuava em 
vários concelhos da 
região de Lisboa, 
incluindo Seixal e 
Setúbal

SUSPEITOS DE 18 CRIMES

PSP deteve jovens que fingiam 
ser compradores e roubavam 
objectos à venda online

A PSP deteve três jovens suspeitos 
de 18 crimes de roubo em vários con-
celhos da região de lisboa, incluindo 
Seixal e Setúbal, que combinavam 
encontros com pessoas que tinham 
objectos à venda em plataformas 
electrónicas, fazendo-se passar por 
potenciais compradores.

Em comunicado, a PSP diz que as 
detenções ocorreram na semana pas-
sada e que os suspeitos, com idades 
entre os 17 e os 19 anos e que acaba-
ram por ficar em prisão preventiva, 
estão também indiciados numa série 
de outros crimes violentos relaciona-
dos com roubos a estafetas de em-
presas de comércio online de bens 
de restauração.

Após a detenção, as autoridades 
fizeram cinco buscas domiciliárias, 
nas quais apreenderam uma arma 
branca, uma consola de videojogos 
que tinha sido roubada, três malas 
de marcas “de considerável valor”, 
vários telemóveis (pelo menos dois 
deles roubados por este grupo) e 
vários objectos em ouro.

Em comunicado, a PSP explica que 
o grupo actuava na zona de Lisboa, 
mas também nas comarcas de Lou-
res, Amadora, Seixal e Setúbal.

Todos os jovens tinham antece-
dentes criminais e um deles estava 
com pena suspensa depois de ter sido 
condenado por crimes de roubo.

A PSP relata que o grupo, entre 
os meses de Dezembro de 2020 e 
Março deste ano, foi responsável por 
vários crimes de roubo em vários con-
celhos da região de Lisboa.

O ‘modus operandis’ dos suspeitos 
passava por combinar encontros com 
pessoas que tinham objectos à venda 
através de plataformas electrónicas 
de comércio de bens, fazendo-se 
passar por potenciais compradores 
e criando as condições de oportuni-

Depois de detidos pela PSP os três jovens foram presentes a juiz 
e ficaram em prisão preventiva

DR

dade para, seleccionando os locais, 
acabar por roubar aos vendedores 
os bens que diziam querer comprar, 
nomeadamente telemóveis, consolas 
de videojogos e malas.

Para a prática destes crimes chega-
ram a utilizar uma arma de fogo numa 
das ocasiões, sendo que na maioria 
das restantes utilizaram armas bran-
cas. A PSP diz ainda que, numa das 

vezes, agrediram uma das vítimas no 
olho, nas costas e abdómen, deixan-
do-a em estado grave.

Os suspeitos estão também for-
temente indiciados numa série de 
outros crimes violentos, designada-
mente relacionados com roubos a 
estafetas de empresas de comércio 
online de bens de restauração, em 
que após encomendarem a refeição, 
esperavam pela chegada do estafeta, 
acabando por roubar a encomenda.

Em comunicado, a PSP aconselha 
os cidadãos que tenham objectos à 
venda em plataformas online que, ao 
combinarem encontros com os com-
pradores, tentem, sempre que possí-
vel, encontrar-se nas imediações de 
esquadras ou em locais “que compro-
vadamente garantam a segurança”.

Aconselha ainda todos os profis-
sionais que trabalham no ramo das 
entregas de comida ao domicílio para, 
em caso de qualquer circunstância 
que os faça suspeitar de um possível 
assalto, contactarem a esquadra mais 
próxima ou, em alternativa, ligarem 
para o número de emergência.
SO/Lusa

Jovens com 
idades entre os 
17 e os 19 anos 
estão também 
indiciados por 
outros crimes 
violentos 
relacionados 
com roubos a 
estafetas
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Desporto

“Assembleia do Vitória vai permitir que se possa saber 
muita coisa que os sócios precisam de ter conhecimento”
Com mais de 200 
sócios inscritos, 
Assembleia Geral de 
hoje promete ser uma 
das mais participadas 
dos últimos anos

ARQUIVO / MÁRIO ROMÃO

Ricardo Lopes Pereira

Francisco Alves Rito, sócio do Vitória 
FC que defendeu a criação de uma 
lista única candidata às eleições do 
clube de 28 de Dezembro de 2020, 
acredita que a Assembleia Geral de 
hoje (20h30), realizada através de 
meios de comunicação à distância, 
permita à direcção “prestar toda a 
informação que os sócios desejam, 
uma vez que a transparência é uma 
das coisas que mais falta fazem no 
funcionamento regular e adequado 
de uma instituição”.
O mandatário da lista liderada por 
Carlos Silva, que foi eleito presidente 
dos sadinos há três meses, elogia 
os órgãos sociais pelo trabalho 
feito com o objetivo de promover 
a unidade e pacificação no clube. 
Francisco Alves Rito, que considera 
premente a primeira reunião 
do Conselho Vitoriano, deixa 
uma mensagem de gratidão aos 
jogadores e funcionários do clube. 
“Numa fase em que batemos no 
fundo, foram eles que garantiram a 
continuidade do Vitória. Isso nunca 
poderá ser esquecido.”
Foi o impulsionador do 
movimento que deu origem à 
lista de consenso que está em 
funções no Vitória. Que balanço 
faz do mandato dos actuais 
órgãos sociais?
Quero começar por dizer que o 
colectivo está de parabéns. Incluo 
neste grupo, os sócios, que têm 
demonstrado compreensão, 
paciência, união e dedicação ao 
clube. Muitos duvidavam que tal 
fosse possível, mas estes três meses 
mostraram que é perfeitamente 
alcançável. Os sócios têm dado o 

se transforme numa Assembleia 
de discussão estéril, de temas que 
acrescentam pouco ou que, apesar 
de importantes, podem esperar. São 
de evitar nomeadamente, ajustes 
de contas com o passado. Não 
creio que seja agora, altura em que 
estamos a lutar pela sobrevivência, o 
tempo para esses acertos. 
É também importante que esta 
Assembleia possa trazer soluções, 
não só de longo prazo, através da 
perspectiva de investidores, mas 
também de curto prazo. O Vitória 
continua a ter imensas dificuldades 
de tesouraria porque a receita é 
muito inferior à despesa. O clube 
precisa de decidir actos de gestão 
para fazer face aos próximos meses. 
Creio que será inevitável pedir 
autorização aos sócios para alguns 
actos de disposição. No entanto, 
como diz o presidente da AG, 
David Leonardo, com quem estou 
absolutamente de acordo, devem 
ser os sócios os primeiros a saber 
aquilo que a direcção acha que o 
clube precisa. 
Apesar das dificuldades, o 
desempenho desportivo das 
equipas de futebol e andebol, 
por exemplo, e a dedicação dos 
próprios funcionários do clube 
têm merecido elogios. É também 
importante encontrar soluções 
para resolver as situações destas 
pessoas…
A dedicação dos jogadores e 
funcionários do clube tem sido 
um bálsamo muito importante 
que tem permitido aos sócios e 
à instituição Vitória suportarem 
este ardor tremendo da descida 
de divisão. Se não fossem estes 
paliativos, dos bons resultados e 
do enorme esforço de dedicação 
dos atletas e funcionários, as coisas 
seriam insuportáveis. Numa fase 
em que batemos no fundo, foram 
eles que garantiram a continuidade 
do Vitória. Isso nunca poderá ser 
esquecido, nem agora nem no 
futuro. Assim que o clube possa, 
deve fazer o reconhecimento devido 
a estas pessoas que têm nome, e são 
credoras de toda a nossa gratidão.

tempo de que a direcção precisa, 
que ainda não é suficiente para 
resolver os problemas do clube, 
mas é já notório um ambiente 
completamente diferente, facto que 
é positivo e dá-nos uma perspectiva 
de futuro. 
Qual a principal diferença?
Acabou-se uma parte dos 
problemas, a começar pela 
má imagem projectada por 
alguns ex-dirigentes, e várias 
disfuncionalidades práticas. Existe 
agora uma actividade corrente 
que está normalizada, sem dramas 
e com as diversas equipas e 
modalidades a funcionarem sem 
que existam todos os dias na praça 
pública problemas de lavagem de 
roupa suja, polémicas, escândalos e 
ataques pessoais. Esta paz é muito 
importante.
A que se deve o ambiente que se 
vive actualmente?
O mérito é dos sócios e é também 
notável o trabalho que tem vindo 
a ser feito pelos órgãos sociais. 
Desde logo, vê-se a própria unidade 
interna. Até hoje não houve uma 
demissão, uma polémica interna. Os 
órgãos têm funcionado bem entre si 
e uns com os outros. Têm procurado 
remar todos no mesmo sentido. 
Creio que esta é a primeira conquista 
muito importante.

FRANCISCO ALVES RITO IMPULSIONADOR DA LISTA QUE DEU ORIGEM À ACTUAL DIRECÇÃO

Que outros aspectos salienta 
pela positiva?
Têm vindo a resolver os problemas 
mais prementes, conseguindo 
dar condições de trabalho e 
de funcionamento corrente, 
e corresponder às primeiras 
expectativas dos associados. 
É certo que a direcção não fez 
promessas, mas todos esperávamos 
que houvesse maior diálogo e 
esta Assembleia vem confirmar o 
cumprimento de uma das poucas 
promessas que a direcção fez: tentar 
fazer uma Assembleia Geral de três 
em três meses.
Além de terem outra forma de 
estar, demonstram uma outra 
capacidade relativamente aos seus 
antecessores. Exemplo flagrante 
disso é o facto de agora ir fazer-se 
uma Assembleia que tinha sido 
decisiva na altura certa, por altura 
do Verão. Continuamos em período 
de confinamento e verifica-se 
que é possível fazer-se uma AG, 
continuar a cumprir os estatutos e 
tomar as decisões importantes que 
o clube precisa. Por tudo isto, não 
posso deixar de dar uma palavra de 
reconhecimento ao presidente da 
direcção, aos vice-presidentes e aos 
demais órgãos sociais que têm, em 
silêncio, trabalhado e cooperado 
arduamente.

Há algum aspecto que saliente 
pela negativa?
A única coisa que vejo como uma 
limitação destes três meses de 
mandato é não ter sido ainda 
realizada a primeira reunião do 
Conselho Vitoriano, órgão que 
tem de eleger o seu presidente. 
Já passaram três meses desde as 
eleições e é compreensível que 
este assunto tenha ficado para trás 
devido às inúmeras solicitações a 
que os órgãos sociais são obrigados 
a responder, umas em cima 
das outras com uma dedicação 
inquestionável. No entanto, não nos 
podemos esquecer que o Conselho 
Vitoriano é um órgão de vital 
importância para o clube. Dá-lhe 
dignidade, capacidade de reflexão e 
meios de intervenção, uma vez que 
se trata de um conjunto de pessoas 
de reconhecido mérito, que podem 
ajudar o clube em diversas acções 
de contacto e abertura de portas. 
É importante que a direcção dê o 
impulso que falta, rapidamente, 
para que o Conselho Vitoriano entre 
em funções e seja mais um órgão a 
tentar mover este barco gigantesco 
que é tão importante para a cidade e 
para o desporto na região.
Qual a sua expectativa em 
relação aos assuntos prementes 
que vão ser tratados na 
Assembleia Geral desta terça-
feira?
Antes de tudo, espero que a 
direcção possa prestar toda a 
informação que os sócios desejam, 
uma vez que a transparência é 
uma das coisas que mais falta 
fazem no funcionamento regular 
e adequado de uma instituição. 
Creio que é um dos objectivos mais 
fáceis de alcançar porque não há 
nenhuma razão para não sermos 
transparentes e absolutamente 
verdadeiros com os sócios. Haver 
esta AG, a primeira desde que 
o clube sofreu a hecatombe da 
descida administrativa, é de 
extrema importância. Vai permitir 
que se possa saber muita coisa 
que os sócios precisam de ter 
conhecimento. Esperemos que não 
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St.ª Marta do Pinhal; conclusão das 
obras do Centro de Treinos do Amora 
FC no Parque Municipal do Serrado; 
iniciar a obra de requalificação do 
Estádio Municipal da Medideira 
(fase final de projecto); lançar o 
concurso do Pavilhão Desportivo 
Municipal de Fernão Ferro (projecto 

em execução); prosseguir o 
investimento na requalificação 
dos equipamentos desportivos do 
movimento associativo popular e 
apoiar o desporto adaptado como 
forma de inclusão das pessoas com 
deficiência e projecção de atletas 
para-olímpicos.

Equipamentos 
desportivos 
projectados 
para o Seixal 
em 2021

O presidente da CM Seixal, Joaquim 
Santos, deu a conhecer os projectos 
que o executivo tem em marcha para 
este ano de 2021, no que respeita a 
equipamentos desportivos: Concluir 
a Piscina Municipal de Paio Pires; 
concluir a construção do Complexo 
Desportivo do Clube Associativo de 

FUTEBOL DISTRITAL

QUALIFICAÇÃO PARA EUROPEU DE FUTSAL

Decisão sobre a retoma será 
tomada nos próximos dias

Selecção Nacional joga 
no Pavilhão Municipal 
da Torre da Marinha  

Neste momento há uma grande ex-
pectativa sobre aquilo que vai acon-
tecer relativamente à retoma dos 
campeonatos distritais na Associação 
de Futebol de Setúbal.

Pelo que sabemos a entidade asso-
ciativa esteve reunida com os clubes 
da 1.ª Divisão Distrital na segunda-
-feira da semana passada e com os 
da 2.ª Divisão no dia seguinte, mas 
nada ficou decidido.

O campeonato prosseguirá da for-
ma como está ou haverá uma distri-
buição dos clubes por grupos. É esta 
a dúvida que persiste.

Segundo informações que conse-
guimos obter na 1.ª Divisão há clubes 
que manifestaram a intenção de não 
continuar em prova e outros que não 
haviam tomado ainda uma decisão 
sobre o assunto. 

Neste sentido, foi avançado o dia 
31 de Março como data limite para os 
clubes declararem se desejam ou não 

A Selecção Nacional de Futsal jogará 
as duas próximas partidas de qualifi-
cação para o Campeonato da Europa 
Países Baixos 2022, diante da Norue-
ga, nos dias 11 e 14 de Abril, mas, antes 
disso, no dia 8 defronta a selecção de 
Marrocos em jogo de preparação, no 
Pavilhão Municipal da Torre da Mari-
nha, no Município do Seixal.

A partida de 11 de Abril (domingo) 
está agendada para as 18h30m e o 
encontro de dia 14 (quarta-feira) tem 
o pontapé de saída marcado para as 18 
horas. Os jogos, decisivos na caminha-
da portuguesa para o Euro, podem ser 
acompanhadas em directo no Canal 11.

Portugal lidera o Grupo 8 com oito 
pontos, mais um que República Checa 
e Polónia. A Noruega ainda não tem 
qualquer ponto, tendo registado duas 
derrotas por 0-5 diante da República 
Checa por não se ter podido deslocar 
a solo checo.

continuar em prova, ficando desde lo-
go salvaguardada a hipótese de não 
serem penalizados caso optem por 
não participar.

II Divisão Distrital
Na segunda divisão os clubes tam-
bém debateram o assunto e foram 
várias as propostas avançadas, não 
tendo nenhuma merecido consenso. 
Sendo assim, à semelhança do que 
aconteceu com a 1.ª Divisão, também 
aqui foi estabelecida como data limite 
para as respostas o dia 31 de Março.

Segundo conseguimos apurar o 
Almada Atlético Clube apresentou a 
seguinte proposta: “Quatro grupos de 
quatro equipas que fariam um cam-
peonato a duas voltas. O primeiro clas-
sificado de cada grupo ficaria apurado 
para as meias-finais que seriam dispu-
tadas em dois jogos. Os dois finalistas 
apurados para a disputa do título de 
campeão subiam de divisão”. J.P. 

A equipa das Quinas empatou no 
primeiro encontro (2-2) na recepção à 
Polónia, em Mafra. Depois de um triun-
fo (3-0) em Lodz, diante da Polónia, o 
conjunto comandado por Jorge Braz 
registou mais um empate (3-3) e uma 
vitória (5-1) com a República Checa. 

Recorda-se, entretanto, que a 
selecção nacional jogou pela última 
vez  no Pavilhão Municipal da Torre 
da Marinha nos dias 30 e 31 de Outu-
bro de 2018, com o Japão, jogos que 
terminaram empatados a uma bola.

Os oito vencedores dos grupos e os 
seis melhores segundos classificados 
juntam-se aos anfitriões Países Bai-
xos na fase final, que está agendada 
para o período de 19 de Janeiro a 6 de 
Fevereiro de 2022. Os restantes dois 
segundos classificados disputam um 
play-off, de 14 a 17 de Novembro de 
2021, para definir a outra vaga. 
J.P.

José Pina

“Sinto uma equipa 
muito madura, muito 
personalizada, com 
muito carácter e 
muita inteligência”, 
diz o treinador Tomás 
Tengarrinha

FUTEBOL FEMININO

Amora vai já na oitava 
vitória consecutiva  

A equipa de futebol feminino do 
Amora está verdadeiramente impará-
vel na fase de manutenção e descidas 
da Liga BPI, contando por vitórias os 
jogos disputados, e já lá vão oito. 

Depois de terem garantido o pri-
meiro lugar e a consequente perma-
nência na principal competição do 
país, as amorenses conquistaram na 
Damaia mais uma vitória, num jogo 
que se previa complicado devido à ne-
cessidade que o adversário tinha de 
pontuar para não se atrasar na luta que 

DR

vem travando, com o Estoril Praia e 
Atlético Ouriense, pelo segundo lugar 
que também garante a manutenção. 

Nos primeiros minutos a equipa da 
casa esteve melhor mas as meninas 
de Tomás Tengarrinha aos poucos 
foram equilibrando e acabaram por 
inaugurar o marcador por intermédio 
de Ana Rocha, aos 36 minutos, saindo 
para o intervalo a vencer por 1-0.  

Na segunda parte as amorenses 
perceberam aquilo que o jogo pedia 
e corresponderam em pleno com a 
obtenção de mais dois golos. Ana 
Rocha, bisou aos 58 minutos e Sara 
Brasil fechou a contagem já relativa-
mente perto do fim (88’).

Sara Brasil e Tomás Tengarrinha
Após o jogo, na flash interview, a mar-
cadora do último golo o Amora, Sara 
Brasil disse que “como já tínhamos a 
manutenção garantida, a pressão es-
tava do lado delas, e assim foi durante 
o jogo. Elas quiseram muito mas nós 
conseguimos controlar defensiva-
mente a aproveitámos as oportuni-

dades que tivemos da melhor forma 
possível, daí os três golos”.

Para o treinador, Tomás Tengarrinha, 
foi um jogo difícil mas “nós estávamos 
preparados para isso. O Damaiense 
esteve por cima durante os primeiros 
15 a 20 minutos de jogo. A partir daí 
a nossa equipa reagiu bem e tivemos 
a capacidade de marcar. Na segunda 
parte a exibição traduz bem aquilo que 
é a equipa nesta fase. Sinto uma equipa 
muito madura, que realizou uma exibi-
ção muito personalizada, com muito 
carácter e muita inteligência”.

Quando faltam disputar apenas 
duas jornadas, o Amora segue em 
primeiro lugar com 12 pontos de van-
tagem sobre o segundo classificado 
que passou a ser o Atlético Ouriense, 
13 sobre o Estoril Praia e 14 pontos 
sobre o Damaiense. 

Devido ao adiamento [sem data 
marcada] da eliminatória da Taça de 
Portugal, que estava agendada para 
o próximo fim-de-semana, a competi-
ção sofre a paragem de três semanas, 
regressando apenas no dia 25 de Abril.   
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