co nt a ct o s: 80 0 2 1 7 2 1 7 / 2 65 5 2 3 5 1 5 / www. fu n e r ari a - arm i n d o.c om

Capela de São Luís
‘fechada' com portão
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Abertura
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OPINIÃO
Mário Moura

Domingo de Ramos

P

assou o domingo de Ramos
a iniciar o período mais importante da vida dos cristãos pois com ele entrámos
na Semana Santa, na Paixão, morte
e Ressurreição de Jesus. E a ressurreição é o centro da Fé cristã.
Há vinte e seis anos passei este
dia na Palestina (hoje Israel) numa
peregrinação de setubalenses. O
grupo andou durante uma semana
pelos lugares por onde – diz a tradição – andou Jesus.
É evidente que para um cristão esta viagem não constitui apenas uma
viagem de turismo pois significa bem
mais do que isso – pisar os mesmos
locais por onde acreditamos que andou Jesus e em permanente espírito
de oração, tem uma consequência
muito mais emotiva e profunda.
E estar no Monte das Oliveiras,
com as milenares oliveiras que pelos troncos grossíssimos nos dão o
garante de terem sido contemporâneas de Jesus; navegar no mar da
Galileia onde Jesus motivou Pedro
a segui-lo e onde andou sobre as
águas; e ter feito uma imitação da
via sacra, com cruz aos ombros,
recordando e tentando viver o tremendo sofrimento de Jesus; e pisando o local onde tudo indica que
esse mesmo Jesus foi crucificado,
tudo isto traz a um primeiro plano os
motivos da nossa Fé e o verdadeiro
e profundo sentido da Mensagem,
da Boa Nova que nos trouxe essa figura ímpar que se dizia filho de Deus
e lavava os pés aos seus discípulos
e que tem mobilizado milhões de
pessoas por todo mundo desde há
dois mil anos!
Na altura, empenhados profundamente nos nossos problemas não
temos a perceção que por aquela
terra andam muitas outras peregrinações, e foi para mim um momento

marcante a entrada em Jerusalém
pelo caminho que Jesus fizera, e
para onde convergiram todos os
grupos formando uma multidão como certamente foi a que rodeou a
entrada de Jesus ha dois mil anos e…
certamente com as mesmas manifestações ruidosas , com os mesmos
cânticos, as mesmas manifestações
de alegria agitando flores e folhas
de palmeiras.
A alegria era contagiante – agora por sabermos como a Sua mensagem triunfou, há dois mil anos
pensando que Jesus seria um chefe para libertar a Palestina dos seus
ocupantes e sem terem a perceção
de que ELE ia sacrificar-se, dar a Sua
vida pelos homens e vinha afinal dar
o verdadeiro sentido à nossa vida,
vinha afinal ensinar os homens que a
nossa vida não termina com a nossa
morte física, mas que temos à nossa
espera uma outra parte do Caminho,
um lado de lá do caminho pleno de
felicidade e Amor.
E só depois da Sua vida e do Seu
sacrifício podemos compreender
que vivemos para os outros, especialmente para aqueles que a
sociedade – seja em que época for
– centrifuga para as periferias da
sociedade e deles não cuida.
Tudo isto adquire sentido com a
sua Paixão e – essencialmente – com
a sua ressurreição, com a Páscoa que
viveremos dentro de dias!
A minha vivência deste domingo
de Ramos vivido em Jerusalém foi
marcante para mim, e mais ainda
pelo confinamento em que vivo há
mais de um ano!!
A pandemia também serve para
visitarmos o nosso interior e descobrir tanta coisa que dentro de nós
está mal resolvida!!
Médico

ALMADA

Câmara dá apoio de
um milhão de euros
à restauração e comércio
A Câmara Municipal de Almada vai
atribuir um apoio financeiro de um
milhão de euros a fundo perdido à
restauração e comércio local, que
abrange empresas e empresários
individuais com uma facturação até
500 mil euros em 2019.
O apoio financeiro, atribuído no
âmbito do programa do município
DINAMIZAR, “destina-se a empresas
e empresários em nome individual
com contabilidade organizada que
actuem naqueles sectores, sejam
Pequenas e Médias Empresas [PME]
e tenham sede no concelho”, refere
em comunicado a autarquia.
“O programa procura responder às
graves consequências provocadas
pela pandemia de covid-19 em dois
setores vitais para a economia e o
emprego no concelho”, sublinha Inês
de Medeiros, presidente da Câmara
Municipal de Almada, citada na nota.
Inês de Medeiros salienta ainda

ser “dever da câmara responder
da melhor forma a esta situação de
excepção , quer no apoio às actividades económicas, quer no apoio
directo às pessoas que estão a passar dificuldades”.
De acordo com a Câmara de Almada, as candidaturas ao programa
DINAMIZAR, que terá a duração de
quatro meses (de Março a Junho de
2021) ou até ser esgotada a dotação
financeira alocada, podem ser apresentadas através da página na Internet https://dinamizar.cm-almada.pt/.
Podem candidatar-se empresas
e empresários em nome individual
que tenham evidenciado, no final de
2019, um volume de negócios até
500 mil euros pelo ano completo e
que demonstrem perdas homólogas
de facturação superiores ou iguais
a 25% no período compreendido
entre Janeiro e Dezembro de 2020.
A Câmara de Almada justifica o

apoio financeiro com a necessidade de garantir a sobrevivência dos
estabelecimentos de restauração e
do comércio local, que, segundo a
autarquia, “desempenham um papel
muito significativo no desenvolvimento da economia e emprego no
concelho”.
A pandemia de covid-19 provocou,
pelo menos, 2.792.586 mortos no
mundo, resultantes de mais de 127
milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência
francesa AFP.
Em Portugal, morreram 16.843
pessoas dos 820.716 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde.
A doença é transmitida por um
novo coronavírus detetado no final
de 2019, em Wuhan, uma cidade do
centro da China.

GR / Lusa
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População do Distrito
pode contribuir
para os Censos de
2021 a partir de
segunda-feira

A população do Distrito de
Setúbal, assim como todos os
cidadãos a nível nacional, podem
contribuir, a partir de segundafeira, com os seus dados para
os Censos de 2021. A recolha de
informações, com o objectivo
de se obter “a quantificação

rigorosa e a caracterização dos
edifícios, alojamentos, agregados
domésticos e indivíduos”, “decorre
preferencialmente pela internet ou
telefone”, esclareceu a autarquia
sadina em comunicado.
Assim, começam no próximo
dia 5 “a ser distribuídas, pelas

caixas de correio, cartas com os
códigos que vão permitir aos
cidadãos responder ao inquérito”.
A população com dificuldade em
aceder via online, pode fazê-lo
através de linha telefónica, dos
“e-balcões nas juntas de freguesia”
ou do preenchimento em papel.

AUTÁRQUICAS 2021

BREVES

José Paulo Rodrigues e Teresa Costa
integram lista da candidatura
de Bruno Vitorino à Câmara do Barreiro

BARREIRO

Município volta
a reunir dia
7 de Abril
DR

Autarca do PSD garante
que movimento “Dar
Futuro ao Barreiro” será
aberto à sociedade civil
Luís Geirinhas
O PSD Barreiro deu a conhecer esta
terça-feira dois nomes que vão juntar-se à candidatura de Bruno Vitorino na corrida à presidência daquela
Câmara, nas eleições autárquicas de
Outubro. O independente e gestor
de sistemas informáticos, José Paulo
Rodrigues, ex-presidente do Futebol
Clube Barreirense, foi o escolhido para ocupar o segundo lugar da lista,
tendo a professora da Escola Mendonça Furtado, Teresa Costa, sido designada pelo partido para preencher
a terceira posição.
Além das funções que desempenha naquele estabelecimento de ensino, Teresa Costa ocupa actualmente
a vice-presidência da Assembleia-Geral do Grupo Desportivo Fabril e
é membro da Comissão de Protecção

Gestor e professora foram os escolhidos para ocupar o segundo e terceiro lugar da lista, respectivamente

de Crianças e Jovens do Barreiro.
“São duas pessoas com provas
dadas a nível profissional e com intervenção na comunidade”, afirma o
candidato social-democrata, com Bruno Vitorino a mostrar-se “muito contente” em poder contar com as suas
presenças para “tornar o Barreiro uma
terra melhor para todos”, sublinha.
O actual vereador da autarquia, on-

de tutela o Gabinete de Apoio à Família e à Criança, integrado na divisão de
Intervenção Social, Igualdade, Saúde
e Habitação, assim como o Gabinete
de Empreendedorismo e Juventude
e a área da Sustentabilidade Ambiental e Eficiência Energética – também
responsável pelos cemitérios desde o
passado mês de Setembro –, garante
que a lista do movimento “Dar Futuro

ao Barreiro” será “aberta à sociedade
civil” e constituída por muitos independentes.
São “pessoas competentes, conhecidas dos barreirenses, e que colocam
o Barreiro em primeiro lugar, e não
interesses pessoais ou partidários”,
sublinha, acrescentando que em
eleições autárquicas “mais do que os
partidos, valem as pessoas”, conclui.

RECTA DE COINA

Prostitutas aterrorizadas e extorquidas durante nove anos
Rogério Matos
Diversas prostitutas na recta de Coina foram aterrorizadas e extorquidas
sob ameaça de morte durante nove
anos por um homem conhecido por
Careca. Era-lhes exigido entre 20 a
40 euros por dia em troca de uma alegada protecção e se não cumprissem
o pagamento eram agredidas à bofetada, ameaçadas de morte por espancamento ou com uma faca. O agressor
dizia-lhes ainda que seriam raptadas
e levadas para Espanha para servirem
como escravas sexuais. Careca foi detido em 2018 e condenado a nove anos

e seis meses pelo Tribunal de Almada.
Em recurso, pediu pena suspensa inferior a cinco anos por ter demonstrado
arrependimento, humildade e uma forte
censura quanto aos crimes que praticou. Alegou ter sido criado numa barraca
junto de familiares que se prostituíam
numa zona conotada por tráfico de droga, mas os juízes desembargadores não
acederam ao pedido. Consideraram que
o arguido mostrou uma tendência criminosa por ter levado a cabo a prática
ao longo de nove anos, bem como uma
personalidade gravemente desajustada
aos valores do direito penal.
Ao Tribunal chegaram os relatos de
quatro vítimas de Careca. A uma delas,

com quem chegou a viver, roubou 200
euros, à força, que tinha ganho por um
dia de trabalho em Fevereiro de 2017.
Noutra ocasião agrediu-a violentamente
em frente à filha desta quando estavam
junto a uma paragem de autocarro. A
mulher acabou por fugir, mas continuou
a ser perseguida pelo agressor.
Outra das vítimas disse à investigação ter começado a prostituir-se na
recta de Coina em 2016, altura em que
foi abordada pelo agressor. Exigiu-lhe
20 euros diários para protecção contra
clientes violentos e ao fim de um ano,
o valor passou a 40 euros. A mulher
saiu da recta de Coina, encontrando
local de trabalho perto de um parque

industrial do Seixal, mas o agressor
encontrou-a e a ameaçou-a de morte.
Numa ocasião, a uma outra vítima,
o homem passou de carro junto a ela e
exibiu-lhe uma arma de fogo, agrediu-a violentamente a soco e pontapé e
disse-lhe “vais-me entregar o dinheiro
senão mato-te a ti e aos teus filhos, já
sei onde é que tu moras”.
Careca foi condenado por quatro
crimes de lenocínio, referentes às
quatro vítimas que depuseram contra
ele, sete crimes de extorsão, dois dos
quais na tentados e um agravado, um
crime de roubo, três crimes de ofensa à integridade física simples e dois
crimes de ameaça agravada.

Após o período da Páscoa, os
eleitos da Câmara do Barreiro
vão voltar a reunir no próximo
dia 7, pelas 17h30, no Auditório
Manuel Cabanas, situado no
edifício da Biblioteca Municipal.
O encontro acontece após
aquele executivo ter realizado
as últimas reuniões de forma
inteiramente online, sendo que,
segundo a autarquia e “apesar
da sua natureza pública”, o
período reservado à intervenção
do público não se realizará, na
sequência da pandemia covid-19.
Ainda assim e como é habitual,
a reunião terá transmissão em
directo pelo site institucional
do município e pelos canais
oficiais de Facebook e Youtube
da edilidade.

PALHAIS E COINA

Poda de árvores
e corte de ervas
das zonas rurais
A União de Freguesias de
Palhais e Coina deu início,
recentemente, à poda de
árvores junto à igreja e na
Rua Almirante Reis, com o
objectivo de manter saudáveis
estes espaços verdes, para
“ajudar a melhorar o ambiente”
naquela zona do concelho do
Barreiro.
Neste âmbito e após as
chuvas dos meses de Janeiro
e Fevereiro, a equipa de
funcionários daquela junta tem
vindo igualmente a intervir
este mês no corte de ervas, ao
longo dos 30 quilómetros de
bermas e caminhos municipais
desta União de Freguesias.
Para o efeito, muitos dos
funcionários têm desenvolvido
este trabalho durante os
últimos sábados, para tornar a
empreitada mais célere.
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CÂMARA JÁ AVANÇOU COM EMBARGO

Proprietária da Quinta da Comenda ‘fecha’
acesso à Capela de São Luís e levanta desagrados
DR

Padre Fernando Paiva
diz estar incomodado
com a situação, mas
a Seven Properties
diz estar a proteger a
propriedade e a capela
Humberto Lameiras
O acesso à Capela de São Luís da Serra, em Setúbal, através da EN-10, está
agora impedido com a colocação de
um portão duplo, gradeado e de ferro.
Uma estrutura que não agrada à paróquia, nem a alguns setubalenses, nem
à Camara de Setúbal. Os portões foram
colocados pela proprietária da Herdade da Quinta da Comenda.
Segundo o padre Fernando Maio de
Paiva, pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Anunciada, onde se integra
esta capela, a cancela foi colocada há
cerca de duas semanas, “sem que se
tivesse conhecimento”. E o mesmo
afirma Isabel Maldonado, membro
de um grupo informal de cidadãos que
defende o Parque Natural da Arrábida
(PNA).
Com a Capela de São Luís da Serra
situada em território da Quinta da Comenda, e esta por sua vez incluída na
área do PNA, pressupõe esta setubalense que a empresa proprietária da
quinta, a Seven Properties, “não pediu
autorização ao PNA para pôr a cancela e
fechar o acesso à capela”. E acrescenta:
“Não foi colocada nenhuma indicação
de alvará para esta obra”. Com uma propriedade construída na área do parque,
nos Picheleiros, Isabel Maldonado afirma que “nada se pode fazer nesta zona
sem autorização do PNA”.
O que está em causa "é estar a ser
impedido o acesso das pessoas a um
caminho imemorável e a um local de
culto com grande tradição”, assinala, é
o caso das Festas de São Luís da Serra
que todos os anos se realizam no início
de Abril, excepto agora por causa da
pandemia.
Refere o padre Fernando Maio de
Paiva que “normalmente não se pratica culto na capela”, mas esta “recebe

Acesso através da EN-10 impedido com portão duplo, gradeado e de ferro

alguns eventos da paróquia”. O seu desagrado, para além do acesso fechado,
foi também quando soube que a fechadura do edifício teria sido mudada”.
“Temos documentação a provar que a
Capela de São Luís da Serra é da Paróquia de Nossa Senhora da Anunciada”.
E manifesta: “Estamos incomodados
com este assunto”.
Ora a proprietária da Herdade da
Quinta da Comenda, afiança que a
Capela de São Luís da Serra “é pro-

priedade da Seven”, isto “sem prejuízo
do respeito pelos direitos de culto da
Diocese de Setúbal”, afirma a empresa
a O SETUBALENSE. E também diz que,
“naturalmente”, pretende facultar o
acesso à capela aquando de eventos
relacionados com o culto, caso das
Festas de São Luís da Serra.
Já quanto aos portões no acesso ao
edifício, a Seven Properties confirma
que os colocou e justifica que estes se
destinam a “impedir a vandalização de

Propriedade Diocese afirma
que Capela de São Luís é da
Paróquia da Anunciada
Com a Seven Properties a
afirmar a O SETUBALENSE ser
a proprietária da Capela de São
Luís, embora “sem prejuízo do
respeito pelos direitos de culto
da Diocese de Setúbal”, a Diocese
tem outra posição e garante que
esta capela “é propriedade da
Paróquia de Nossa Senhora da
Anunciada, na cidade de Setúbal”.
Já quanto à colocação,
assumida pela Seven, do portão
duplo no acesso entre a EN-10
e a capela, em resposta a O
SETUBALENSE a Diocese de
Setúbal afirma que à proprietária

da mesma - Paróquia de
Nossa Senhora da Anunciada,
reafirma – “não foi feita qualquer
comunicação oficial sobre
este assunto, nem por parte
da referida empresa nem por
qualquer outra entidade”.
Sobre tudo isto, comenta ainda
a Diocese gerida pelo Bispo D.
José Ornelas Carvalho, estar
“em diálogo com a Paróquia de
Nossa Senhora da Anunciada”
para “analisar a situação e tomar
as diligências necessárias para
a tentar resolver”, e mais não
adianta.

diversos locais dentro da Herdade da
Quinta da Comenda, designadamente
da Capela de São Luís que já por diversas vezes sofreu tentativas de intrusão
e furto”. Além disso, “tem sido detectado pela proprietária, o vazamento de
diverso entulho designadamente junto
à própria Capela”, acrescenta.
A empresa garante ainda que “não
vedou nenhum acesso a nenhum local
de culto, designadamente à Capela de
São Luís”, pelo que os acessos a esta,
“designadamente as chaves, podem
ser utilizadas sempre que venham ser
pedidas pela Diocese de Setúbal, pelo
pároco ou comissão de festas, como
aconteceu no passado”.
Na mesma resposta a O SETUBALENSE, a Seven expressa que “solicita
apenas que sejam mantidas limpas as
zonas utilizadas. Dado que desde que
é proprietária da Herdade da Quinta
da Comenda, já retirou mais de 120
toneladas de lixo”.
Para além dos portões no acesso
à capela, a proprietária da Quinta da
Comenda tem colocado vedações em
zonas da herdade, nomeadamente entre a EN10 e o Parque da Comenda - caminho municipal 1056. Duas situações
que já levaram o vereador socialista
Paulo Lopes a questionar a Câmara de
Setúbal, gerida pela comunista Maria
das Dores Meira. “Levantei a questão
em reuniões de câmara e a presidente
respondeu que este é um processo
em curso, ao mesmo tempo que está
a tentar um acordo com os proprietários para utilização de alguns espaços”.
Mas, entretanto, a Câmara de Setúbal tomou posição tanto à vedação no
caminho municipal 1056 como sobre
os contestados portões. Questionado
por O SETUBALENSE, o gabinete da
presidência afirma que “já procedeu
ao embargo da obra no caminho municipal, e também quanto aos portões no acesso à Capela de São Luís
da Serra”.
Ou seja, com este embargo sobre a
obra, a proprietária Seven Properties,
“vai ter de apresentar os pareceres necessários para instalação dos portões e
da vedação”, pareceres estes da parte
do PNA e do Instituto da Conservação
da Natureza e Florestas, sustenta o gabinete de Maria das Dores Meira.

BREVES
21 DE ABRIL

“Luta Livre”
no Fórum
Luísa Todi
O projecto “Luta Livre”, do
músico Luís Varatojo, vai ser
apresentado a 21 de Abril no
Fórum Municipal Luísa Todi.
O concerto, com um custo de
dez euros para plateia e de
oito para balcão, “resulta de
um olhar interventivo sobre
a sociedade e a actualidade”,
lê-se em publicação no site do
fórum municipal. O músico
está ligado a projectos como
Peste & Sida, Despe e Siga e
Linha da Frente.

ARRÁBIDA

Circuito limpo
para Rampa
PêQuePê
A Serra da Arrábida preparase para receber, nos dias 24
e 25 de Abril, a 30.ª edição
da Rampa PêQuêPê, motivo
pelo qual se está a proceder à
limpeza do circuito para a sua
realização, explicou o Clube
de Motorismo de Setúbal em
publicação no Facebook. As
inscrições, a decorrer até 16 de
Abril, devem ser submetidas
através do Portal da FPAK.

ONLINE

Bombeiros
apresentam
corporação
Os Bombeiros Voluntários
de Setúbal lançaram
recentemente uma iniciativa
na sua página de Facebook,
que visa “dar a conhecer à
população os operacionais” ao
serviço da corporação.
O primeiro membro a ser
dado a conhecer foi “o chefe
Roberto Glória de Oliveira
Carvalho”, com 50 anos de
idade e 51 de serviço.
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Igreja Maná
entrega à União das
Freguesias cabazes
de apoio a famílias
carenciadas

A Igreja Maná de Setúbal entregou
à União das Freguesias sadina
uma doação de bens alimentares
e essenciais, que permitiu à
autarquia compor diversos cabazes
e apoiar agregados familiares do
território com necessidades de
apoio social. O donativo oferecido

pela igreja incluiu “alimentos com
prazo de validade prolongado,
como enlatados, massas, leite,
azeite, cereais e leguminosas secas,
bem como produtos de higiene
pessoal e de cuidado do lar”,
esclareceu a Junta de Freguesia em
comunicado.

GALARDÕES ATRIBUIDOS PELO LISBON AWARDS GROUP

Câmara Municipal arrecada quatro
distinções no Prémio Autarquia do Ano
DR

Município premiado
nas áreas do Ambiente,
Desporto, Cultura
e Gastronomia, por
projectos desenvolvidos
nos últimos meses
Maria Carolina Coelho
A Câmara Municipal de Setúbal arrecadou quatro distinções na edição
deste ano do Prémio Autarquia do
Ano, por projectos desenvolvidos nas
áreas do Ambiente, Desporto, Cultura
e Gastronomia.
Na categoria de Cultura e Património, o município sadino foi premiado
pelo projecto A Gráfica – Centro de
Criação Artística, na subcategoria
Artes Plásticas. A iniciativa Setúbal
Terra de Peixe, por sua vez, foi distinguida em Gastronomia, enquanto que ao nível do Desporto e Vida
Saudável, o prémio seguiu para “as
novas infra-estruturas criadas para
a prática desportiva em Setúbal, na
subcategoria Infraestruturas para a
Prática Desportiva”, revelou a autarquia em nota de Imprensa.
Já na categoria Ecologia e Cuidados
dos Animais, “o portal de internet Se-

Projecto A Gráfica e infra-estrutura GOarrábida entre os premiados

túbal em Bom Ambiente foi o vencedor na subcategoria Consciencialização Ambiental”. A Câmara Municipal
destacou-se, assim, “com quatro projectos na segunda edição do Prémio
Autarquia do Ano, que contou com a
inscrição de 50 autarquias, tendo sido distinguido um total de 30 projectos, distribuídos por dez categorias e
mais de 25 subcategorias”.
A entrega dos galardões, atribuídos pelo Lisbon Awards Group, visam
“homenagear as câmaras municipais
e freguesias que se destacam nas
mais variadas áreas, por práticas
inovadoras e de gestão rigorosa do
interesse público”. Foi este o motivo
que levou a entidade a distinguir o
projecto A Gráfica – Centro de Criação
Artística, “por proporcionar, no coração do centro histórico setubalense,
apoio logístico a artistas, favorecendo

Município
distinguido
por práticas
inovadoras e de
gestão rigorosa
do interesse
público

a realização de residências artísticas
nacionais e internacionais, bem como
bolsas artísticas”.
No caso da iniciativa Setúbal Terra de
Peixe, trata-se de “uma marca gastronómica criada em 2012 para desenvolver um plano concertado de promoção
e valorização das actividades relacionadas com o mar”. “Serve de base à
divulgação do sector da restauração,
valorização científica e económica do
pescado da costa setubalense e à divulgação da identidade sadina”.
Ao nível do desporto, “a criação de
várias infra-estruturas para a prática em
Setúbal também mereceu o reconhecimento do Prémio Autarquia do Ano”,
estando incluídos “os diferentes polos
desportivos, como o Centro Municipal
de Actividades Subaquáticas, o Centro
Náutico Municipal, o Centro Municipal
de Natação em Águas Abertas e o Centro Municipal de Actividades de Natureza, conhecido como GOarrábida, com
polos na cidade e em Azeitão”.
Também “a plataforma digital Setúbal em Bom Ambiente, lançada no
âmbito de uma candidatura a fundos
comunitários” foi premiada, visto que
“reúne, num único local, informação
sobre todos os projectos relevantes
desenvolvidos no concelho na área
do Ambiente e da eficiência energética, bem como no combate às alterações climáticas”.
PUBLICIDADE
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Barreiro

UNIÃO DE FREGUESIAS DO BARREIRO E LAVRADIO

Junta apoiou 150 famílias com cabazes
alimentares desde o inicio da pandemia
DR

Projecto garante
ajuda a um total
de 500 fregueses
Luís Geirinhas
A União de Freguesias do Barreiro e Lavradio, que desde o inicio da pandemia
covid-19 decidiu reforçar o Projecto
Freguesia Apoia, anterior à actual crise
sanitária e cujo grupo de trabalho já sinalizava diversas situações de natureza
social naquela zona do território, continua a garantir semanalmente o apoio a
dezenas de famílias carenciadas do concelho, sobretudo, junto da comunidade
lavradiense.
Gabriela Soares, presidente do executivo, em declarações a O SETUBALENSE, explica que no período pré-covid
estas situações eram “encaminhadas
para instituições com capacidade de
resposta às carências alimentares da
população”, porém, com a chegada da
crise pandémica, o número de casos
aumentou significativamente. “Nessa
altura percebeu-se que todas as ajudas que viessem eram importantes e
necessárias, até porque começaram a
surgir cada vez mais famílias em que,
pelo menos, um dos membros do casal
tinha ficado desempregado ou visto o
seu salário reduzido, tendo surgido um
novo quadro familiar diferente daquele
a que estávamos habituados”, disse.
Neste âmbito e desde Maio do ano
passado, a junta tem desenvolvido um
trabalho contínuo e já apoiou “150 famílias que representam 500 pessoas
até esta altura”, revela a responsável,
adiantando que neste momento o
apoio em termos de cabazes alimentares continua a ser garantido “a um total
de 64 famílias”, 24 das quais do Barreiro
(sendo quatro oriundas do Bairro das
Palmeiras) e 40 do Lavradio (uma residente no bairro dos Fidalguinhos),
contabilizando 171 pessoas que ainda
continuam a necessitar deste apoio, 68
das quais crianças.
A entrega semanal é feita porta-a-porta, todas as quintas-feiras. “Começámos
por o fazer com a ajuda de um grupo de
voluntários, no entanto, com a agudi-

Desde Maio do ano passado, a União de Freguesias já apoiou 150 famílias do concelho

zação da pandemia durante a segunda
vaga, tem sido o executivo – inclusive
eu própria –, a fazer a distribuição deste
apoio alimentar”, realça. Os cabazes entregues à população – actualmente entre
12 a 15 –, incluem produtos não perecíveis
e de higiene, alguns dos quais dirigidos

a crianças, nomeadamente, material de
apoio escolar, livros e até brinquedos durante a última quadra natalícia. “Também
temos entregue alguns frescos, porque
temos uma parceria com a Re-food Barreiro que, quando tem excedentes de
legumes ou frutas, os canaliza para este

nosso projecto”, explica.
Uma tarefa que a autarca considera
ser “difícil, mas que tem sido gratificante,
porque ao entregarmos porta-a-porta
também conseguimos fazer a verificação de uma série de outras situações da
população”, destaca.

Frigorífico solidário Projecto de restaurante
nos Fidalguinhos ajuda quem mais precisa
Entretanto, também a população
tem vindo a juntar-se num
movimento espontâneo, através
do Projecto Gratitude, que serviu
de pontapé de saída ao “Frigorífico
Solidário”, localizado junto a um
restaurante da urbanização dos
Fidalguinhos, para ajudar as famílias
mais carenciadas.
O proprietário, Mário Santos,
decidiu colocar um destes aparelhos
no exterior da sua unidade
comercial e deste modo “ajudar
quem mais precisa”, situação que
adveio do excedente de comida não
comercializada face ao decréscimo
das vendas devido à pandemia. Ao

DR

invés de deitar fora os produtos,
o empresário optou por colocar a
comida no interior deste frigorífico
que, entretanto, já ganhou um
segundo aparelho.
A solidariedade tem vindo a

crescer, com a colaboração de alguns
clientes e de outros restaurantes, e
conta com a ajuda de diversos jovens
do concelho.
Recentemente, também a ADC
- Associação Desportiva e Cultural
dos Fidalguinhos, recebeu de uma
família de mecenas um total de
600 quilos de bens alimentares,
entregues ao Projecto Gratitude.
“Sem dúvida fará toda a diferença na
ajuda aos mais carenciados”, afirma
nas redes sociais, onde agradece a
doação e garante que continuará a
“lutar e a ajudar, de forma constante
e sempre de boa vontade”, com a
ajuda de voluntários.

Donativos ajudam a manter
projecto

Para conseguir a sustentabilidade do
projecto, Gabriela Soares sublinha que
a “junta tem conseguido ter alguma verba para fazer face a esta situação, mas
temos recebido donativos, tanto da parte do comércio local como de mecenas
que preferem manter o seu anonimato
– cidadãos e cidadãs barreirenses que,
gratuitamente, nos têm dado ajudas –,
além da colaboração de empresários locais e que têm feito com que nunca nos
tenha faltado aquilo que é importante o
cabaz possuir”, assinala, cabendo à própria União de Freguesias que assegure
o fornecimento dos produtos em falta.
“O investimento, à escala do nosso
orçamento, é muito inferior à compensação que recolhemos todas as quintas-feiras, quando entregamos os bens
alimentares às famílias”, garante a presidente, defendendo que “damos muito
menos do que aquilo que recebemos”.
Àquela junta, entre outros, junta-se ainda o apoio dado pela Associação Nós e a
Associação de Judo, além da Associação
Cultural e Desportiva dos Fidalguinhos
e a Baía do Tejo.
Por sua vez, a Câmara do Barreiro é
quem coordena o grupo municipal que
está a desempenhar esta função no terreno, estando todas as tarefas “muito
bem divididas, porque também o município está a cuidar de outras famílias”
do concelho. “Quando não conseguimos
fazer face a alguma solicitação, em tempo útil, temos um trabalho que é assegurado em equipa e podemos contar com
a câmara ou alguma instituição, em que
todos são necessários e sabem aquilo
que devem fazer”.
Muitos dos agregados que usufruem
destes apoios e que já são confrontados com a dificuldade em pagar as
suas contas, por vezes, preferem que
uma das refeições já esteja cozinhada,
existindo um conjunto de variáveis que
influenciam o apoio que lhes é prestado,
caso das pessoas portadoras de alguma
doença, em particular, ou dos munícipes
mais idosos. A freguesia do Lavradio, segundo a presidente, é a que exige mais
atenção da junta “por ter duas realidades: a urbanização dos Fidalguinhos e a
zona mais ‘velha’ da localidade”, conclui.
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Contributos para
novo regulamento
dos Cemitérios
podem ser dados
até dia 6

Com o início do procedimento de
alteração ao Regulamento Municipal dos
Cemitérios do Barreiro, aprovado em
reunião daquela autarquia no passado
dia 17, os munícipes barreirenses
poderão dar o seu contributo para a
criação do novo documento até ao
próximo dia 6, inclusive, adiantou

recentemente aquela edilidade.
Para que tal seja possível, os interessados
deverão constituir-se como tal e
apresentarem as suas sugestões através
do endereço electrónico regulamento.
cemiterios@cm-barreiro.pt. Refirase que a proposta para a elaboração
do novo regulamento, que surgiu da

necessidade de alterar o que está
em vigor há duas décadas, tem por
objectivo “dar resposta a alguns dos
problemas actuais” daquele tipo de
equipamentos municipais, conforme
havia referido a O SETUBALENSE
o vereador responsável por este
pelouro, Bruno Vitorino.

DR

BREVES
PANDEMIA

Biblioteca reabre e assegura
empréstimo domiciliário

No ano em que celebra 40 anos de vida, a instituição deu início este mês a um conjunto de 'estórias' sobre a sua história

COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Rumo assinala quatro décadas
com ‘estórias’ nas redes sociais
Instituição recorda
inicio de actividade
em 1981, com vídeos
nas redes sociais
Luís Geirinhas
A Rumo – Cooperativa de Solidariedade Social, que este ano celebra 40
anos desde a sua data de fundação,
apesar do actual contexto de pandemia e de forma a comemorar este
momento da história da instituição,
continua a assinalar as suas quatro
décadas de actividade, nas redes sociais, através da publicação de vídeos
que contam “40 anos... de estórias”
de forma “simbólica” e que terão continuidade ao longo do presente ano.
“Iniciamos agora esta partilha de
testemunhos na primeira pessoa”
com “mensagem que assinalam a passagem pela Rumo de alguns/algumas
dos que, representam um colectivo
de antigos trabalhadores, formandos,
utentes, parceiros e amigos da Cooperativa”, refere a instituição, através
de um conjunto de ‘estórias’ que ajudam a contar um percurso iniciado
em 1981.
Como primeira convidada esteve
Manuela Reis, coordenadora do projecto “Formar” ao longo de 25 anos,

altura em que integrou também os
órgãos sociais da Cooperativa. “Foi
com muito orgulho que participei
convosco numa etapa de vida do
caminho da Rumo, que recordo com
muita saudade”, disse. Na altura, a ex-responsável desejou aos membros
actuais força, coragem e resiliência,
para “a continuação de um bom trabalho visando a defesa e promoção
dos direitos individuais e de cidadania activa das pessoas em situação
de desvantagem”.
No dia 26, coube a Hélder Martins,
da Associação Mellitus Criança desejar os parabéns, tendo o mesmo
salientado a importância de a Rumo
estar a ajudar quem mais precisa desde há quatro décadas e “a criar rumos
na vida das pessoas”. Para o responsável, o seu papel tem sido marcado
por um trabalho fundamental na
orientação e “encaminhamento de
seres humanos que têm os mesmos
direitos”, ajudando a “integrá-los na
sociedade”.
Hélder Martins destacou o facto
da Rumo dar a possibilidade a várias
pessoas de “terem um emprego e serem autónomos”, algo que tem conseguido e que considera ser “muito
importante”, tendo afirmado ainda
que a Associação que representa só
tem a agradecer à instituição por “ter
acreditado em nós e no nosso projecto, e naquilo que ele representa

para muitas famílias em Portugal”.
Por este motivo, agradeceu pela
força, dedicação e pela motivação
que a cooperativa tem conseguido
transmitir às pessoas que necessitam
do seu apoio.
Esta segunda-feira, foi partilhada
uma nova página do livro de “estórias”, com o testemunho da intérprete de Língua Gestual e antiga
dirigente da Associação Cultural de
Surdos do Barreiro, Rosa Lencastre,
que lembrou a parceria que aquela
associação teve em tempos com a Rumo para a realização de vários projectos. “Uns anos mais tarde, participei
como intérprete de língua gestual
em diversas formações”, apoiando
os formandos surdos, tanto em sala
de aula como na sua apresentação às
entidades empregadoras.
“Observei os procedimentos dos
diferentes formadores, em diversas
situações, a sua paciência, a capacidade de adaptação e forma de reagir”,
realçou, tendo destacado que se tratam de “óptimos profissionais, alguns
dos quais já reformados”.
Recorde-se que a Rumo, situada
no parque empresarial Baía do Tejo,
é uma cooperativa sem fins lucrativos
que tem como missão “a promoção
da inclusão educativa, social e profissional de pessoas em situação de
desvantagem”, na perspectiva do
Movimento de Emprego Apoiado.

A Biblioteca do Barreiro reabriu
ao público, na última semana, mas
continua a manter o serviço de
empréstimo domiciliário de livros,
em paralelo com o funcionamento
daquele espaço, no âmbito da
manutenção do actual estado de
confinamento devido à pandemia.
De acordo com a autarquia
barreirense e após consultarem o
catálogo disponível online (https://

biblioteca.cm-barreiro.pt), os
utilizadores podem efectuar o
seu pedido de empréstimo por
email (biblioteca.municipal@
cm-barreiro.pt) ou via contacto
telefónico, entre segunda e sextafeira, sendo que, as entregas até
ao máximo de cinco livros e
durante o período de um mês,
são realizadas por técnicos
daquele equipamento.

VERDERENA

Circulação condiciona TCB
desde quinta-feira
Desde a última quinta-feira,
a circulação dos Transportes
Colectivos do Barreiro encontrase condicionada devido ao inicio
dos trabalhos de requalificação
da Avenida da Liberdade, na
freguesia da Verderena, com
as carreiras destes serviços
municipalizados a serem
obrigadas a circular, em direcção
ao Barreiro, por aquela via e pela
Rua da Recosta, retomando a
mesma avenida em direcção à
Rua Miguel Pais. Já quando os
transportes têm como destino
o Terminal Fluvial, os autocarros

têm de utilizar a referida avenida,
seguindo a Rua da Recosta e
voltando a utilizar a mesma via,
seguindo posteriormente para a
zona da estação.
DR

CENTRO QUALIFICA BARREIRO

Curso de iniciação de Inglês
com inscrições abertas
Encontram-se abertas as
inscrições para o curso gratuito
de iniciação de Inglês, no Centro
Qualifica Barreiro, situado
nas instalações da Junta de
Freguesia do Lavradio, em
horário pós-laboral e numa
iniciativa com 50 horas de
duração. De acordo com a
autarquia local, através daquele
meio, os interessados poderão
desta forma melhorar as
suas qualificações através do

projecto “Vem aprender Inglês”,
sendo apenas necessário
efectuar um contacto telefónico
(910 063 390) com aquele
centro e utilizar o endereço
qualifica@cm-barreiro.pt para a
respectiva inscrição. Para além
das duas autarquias, o curso em
causa, ao abrigo do Programa
Lisboa 2020, é promovido em
parceria com a Agência Nacional
para a Qualificação e o Ensino
Profissional (ANQEP).
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Barreiro
AUDITÓRIO AUGUSTO CABRITA

“Altera Natura” em exposição a partir
de 6 de Abril na Galeria Amarela
Luís Geirinhas
O Auditório Municipal Augusto
Cabrita, no Barreiro, acolhe a
partir do próximo dia 6, a mostra “Altera Natura”, que vai reunir
naquele equipamento cultural do
concelho um conjunto de trabalhos de fotografia da autoria de
Nuno Cabrita.
Com esta exposição, o fotógrafo, que considera fazer parte de
“um mundo hiperactivo, egoísta por opção e profundamente
desumano”, apresenta o tema
“natureza próxima” e “diversa”
daquilo que imagina e que é, que
vai do documental até ao que
“não se encontra directamente
relacionado com a realidade entendida através da utilização dos
sentidos”.
PUBLICIDADE
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Nuno Cabrita diz fotografar
para se distanciar do caos da
sociedade, em busca do belo e
do sereno e, por vezes, apenas
e só em silêncio. “Enquanto fotógrafo, o meu mundo encontra-se organizado em pequenos
trabalhos, temas ou pequenas
exposições se assim o entenderem”, explica, afirmando que
não fotografa “sem objectivos” e
a Terra do Vento e a Machada são

exemplos disso mesmo, pelo que
prefere “alguma ordem, alguma
coerência”.
“Vou imaginando mundos que
por vezes não existem, mundos
que nos podem levar em diferentes direcções ou interpretações”,
como em Alas ou em Terraforma, entre outros, onde constrói
narrativas contadas através de
imagens, de que são exemplos
o Jack&Sara ou o inacabado Roseus.
Por fim, surge o Arboria, que
“ocorre naturalmente e que segue ao seu ritmo através das estações”, assinala. Refira-se que
a mostra esteve inicialmente
agendada para o período de 28
de Novembro a 28 de Fevereiro
deste ano, tendo sido cancelada
em virtude da situação provocada pela pandemia.

FOTOLEGENDA
DR

Terminal Fluvial 'novo' em Junho
A reparação e beneficiação do Terminal Fluvial da Soflusa, iniciada
no princípio do passado mês de Fevereiro, prossegue a bom
ritmo no Barreiro, numa área superior a 8800 metros quadrados,
numa empreitada com o prazo estimado de 120 dias. Os trabalhos
para melhoramento daquele espaço e que incluem, entre outras
intervenções, a mudança da cobertura da estação, têm obrigado, nos
últimos dias, os passageiros a utilizarem diferentes salas de embarque
para entrada e saída das embarcações, conforme o andamento das
obras, cujo valor de investimento ultrapassa um milhão de euros. De
acordo com o prazo estipulado pela empresa de transporte fluvial,
esta intervenção estará concluída durante o próximo mês de Junho.
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m 2019, a Inspeção-Geral
de Finanças (IGF) terá recebido 57 participações por
alegado assédio moral, em
contexto de trabalho na função pública. Em relação ao sector privado,
a Autoridade para as Condições do
Trabalho (ACT) refere 1200 queixas
que desencadearam mais de 600
processos de inspecção. Já a Comissão para a Igualdade no Trabalho e
no Emprego (CITE) revela ter recebido 12 queixas. De qualquer forma, acredita-se que estes números
fiquem muito aquém da realidade.
Esse desfasamento, creio, relaciona-se com a natureza do assédio, a
sua definição, as suas manifestações
e a sua dificuldade de fazer prova.
Segundo o ponto 2, do Artigo 29.º
do Código do Trabalho (CT), assédio
é todo “Comportamento indesejado”, com o “objetivo ou o efeito de
perturbar ou constranger a pessoa,
afetar a sua dignidade, ou de lhe criar
um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador”. O ponto 3 do mesmo artigo
refere o assédio sexual quando os
comportamentos indesejados se
apresentam com cariz sexual.

Parece bastante óbvio mas será
assim tão fácil perceber se estamos
perante situações de assédio? Como
podemos atestá-lo de forma efectiva? Cada caso será um caso, mas a
título de exemplo, trata-se de assédio moral quando há uma frequente falta de atribuição de trabalho; o
desprezo ou a humilhação reiterados, por parte de colegas e/ou das
chefias, promovendo muitas vezes
um isolamento social; a divulgação
sistemática de rumores ou comentários maliciosos. Mais flagrantes
são as situações em que há gritos,
murros nas mesas, de forma a intimidar e criar situações de stress. Já
o assédio sexual manifesta-se não
raras vezes com telefonemas, envio de mensagens ou e-mails com
o claro propósito de promover uma
intimidade não desejada; o contacto
físico intencional quando não é bem
vindo; a repetição de comentários
ou observações sugestivas; convites
e pedidos de favores sexuais.
Mais difícil que perceber se estamos em presença deste tipo de abuso, pode ser fazer prova dele quando
muitas vezes a própria vítima não
tem certeza se, de facto, se trata de

Assédio ou
não, eis a
questão

OPINIÃO
Cristina Rodrigues

assédio ou, fragilizada, sente vergonha e prefere não denunciar, ou
ainda tem receio de retaliações. Em
relação a este aspecto, diz o Artigo
331.º do CT que tanto o trabalhador
como eventuais testemunhas no
processo originado pela queixa não
podem ser alvo de sanções disciplinares, e mesmo o despedimento até
um ano após a denúncia presume-se
abusivo e o empregador terá de o
justificar.
Por outro lado, e visto o assédio
ser proibido por lei, a vítima pode
pedir indemnização por danos patrimoniais (perdas materiais, por
exemplo) e morais (como a dor ou a
vergonha sofrida). No Artigo 394º
do CT prevê-se a resolução do contrato por justa causa quando existe
“Ofensa à integridade física ou moral, liberdade, honra ou dignidade do
trabalhador, punível por lei, incluindo a prática de assédio denunciada
ao serviço com competência inspetiva na área laboral, praticada pelo
empregador ou seu representante.”
(ponto 2, alínea f).
Em caso de dúvida ou mesmo para
apresentar queixa, a ACT - no caso
do sector privado - ou a IGF - no caso

Em 2019, a
Inspecção-geral
de Finanças terá
recebido
57 participações
por alegado
assédio moral
na função
pública
do público - são as entidades a procurar; paralelamente, os sindicatos
e a CITE podem ser extremamente
relevantes no processo. E importa
saber que a vítima pode, e deve, procurar apoio, esclarecimento e não
ficar em silêncio.
Deputada não Inscrita
PUBLICIDADE
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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 espirituais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo

E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo
relacionamento. Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as
atitudes e gestos de alguém que entrou há pouco na sua vida. No plano
profissional – poderá entrar numa nova fase profissional, comece a pensar
em novos projetos ou novas aplicações financeiras. Carta da semana – O
SOL – semana muito luminosa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com muita
vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos.
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os
seus sentimentos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não
se iluda com as mais vantajosas.
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostraque você estará sensível e
um pouco frágil, mas ao mesmo tempo estará com um grande poder de
análise.
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva
amadurecer bem as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter
de enfrentar oposições familiares para poder levar em frente uma relação.
No plano profissional – deve manter a calma em todas as 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 relação. No plano profissional – alguns colaboradores podem
interferir ou pôr em causa as suas opiniões, mas é aconselhável que não
baixe os braços e faça persistir as suas ideias.
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de
raciocínio e força de vontade não permitindo que se instalem na sua vida
indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua
forma de vida; pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano 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 profissional – dê atenção a um negócio ou a um projeto que
pode esconder problemas, procure novos apoios. Carta da semana – A
LUA – a conjuntura leva-o para o mundo dos sonhos em que é difícil ser
racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado.
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos
seus interesses. Controle o seu feitio pois numa relação toma decisões a
dois. No plano profissional, mostre-se mais activo e mais empenhado com
trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O Mundo, esta carta
mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar
uma decisão ou fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão
ser fruto de reflexão solitária e amadurecida. No plano profissional – está
perfeitamente apto a atuar em proveito próprio e fazer bom uso das suas
habilitações e conhecimentos. Carta da semana – A PAPISA – a semana
promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se
deve á indefinição de sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os
trabalhos que tem em curso irão sofrer alguns atrasos, devido á falta de
recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra que deve agir
com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá compreender alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano
profissional – vida financeira sujeita a flutuações que merecerão medidas
adequadas em cima dos acontecimentos. Carta da semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante pródiga em acontecimentos importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas fundamentadas.

500 PALAVRAS
João Reis Ribeiro

Eugénio Lisboa cativa leitores relutantes

O

título envolve um convite, embrulhado em emoção, numa exclamativa. É
curto, duas palavras. Mas
um subtítulo chama a atenção para
o que tão conciso título pretende.
“Vamos ler! - Um cânone para o leitor relutante” é o mais recente livro
de Eugénio Lisboa (Guerra & Paz,
2021), leitor contumaz, a falar da
felicidade de ler para interlocutores
a conquistar.
A aventura começa com recuo
à infância moçambicana do autor,
numa família sem “folga financeira
para comprar livros, para além dos
escolares”, numa casa cuja arrecadação guardava num baú, “dezenas
e dezenas de números de uma revista brasileira, com um título que
era um verdadeiro chamariz”. Chamava-se... “Vamos ler!”, oferecendo
“reportagens, verbetes dedicados
a grandes escritores do passado e
do presente (daquele presente!),
contos de autores famosos, novelas
policiais excitantes e até peças de
teatro”. O trilho da leitura: “à falta
de livros, fui-me embrenhando na
boa e variada literatura que a revista me oferecia. ‘Vamos ler!’, dizia o
título da revista - e foi isso mesmo
que me dispus a fazer: ler.”
A persistência e o gosto levaram
o jovem para um cruzamento de
géneros, tempos, culturas, numa
viagem fascinante que o faz afirmar:
“As pessoas que nunca adquiriram
o gosto de ler não fazem ideia do
prazer incomensurável que desperdiçam.” Esta asserção conduz a Virginia Woolf, pelo seu cenário do Dia
do Juízo, no momento de recompensar heróis - dirá Deus a Pedro,
quando alguém chegar com livros
debaixo do braço: “Olha, estes não
precisam de recompensa. Não há
nada que possamos dar-lhes. Eles
já gostam de ler!” Criados os passos,
Eugénio Lisboa diz ao que vem: “Era
precisamente para este estatuto de
‘pessoas que já gostam de ler’ que
eu gostaria de seduzir as pessoas
pouco habituadas à leitura. E uma
coisa prometo, desde já: não fazer

Eugénio Lisboa
diz ao que
vem: 'gostaria
de seduzir as
pessoas pouco
habituadas
à leitura.
E prometo,
desde já, não
fazer batota'

batota.”
“Vamos ler!” apoia-se em dois
vectores: o da sedução e o da sinceridade de leitor experimentado.
Se aquele cativa vontades, este
aponta caminho não complexo nem
difícil. Isto é: neste livro “trata-se de
congeminar uma isca astuta e não
de exibir uma cultura sofisticada e
faraónica.”
O fingimento sentido no mundo
literário é repudiado por Eugénio
Lisboa, sobretudo pelo snobismo
do “fica bem” ou do “dar estatuto”.
Daí a palavra “cânone” no título, termo habitualmente guardado para
associar a ideologia ao gosto, à norma, prescritivo, mas que Eugénio
Lisboa usa em dimensão modesta
e próxima, chegando a dizer não ser
o “seu”, mas “um” cânone para que
não haja leitores relutantes e também para ironizar com os cânones
que deixam de fora, por exemplo,
uma poeta como Sophia...
As visitas propostas passam por
uma lista de 50 obras de 35 autores,
todos portugueses (na verdade, são
muitos mais e há imensos estrangeiros, pois as incursões sobre os
seus gostos literários são outros
tantos “iscos”, ainda que fora da
lista), ordenada do “mais recente
para o mais antigo”, estratégia pedagógica iniciada com Miguel Sousa
Tavares até chegar a Camões, também descobrindo em alguns canónicos dos programas escolares as
virtudes que ficam normalmente à
porta do estudo. Não, não vou dizer quais são os autores - apesar de
poder haver alternativas válidas, a
proposta de Eugénio Lisboa é coerente, pois assenta no princípio de
que “vale a pena ler”, verdade tão
universal que até Bill Gates afirmou:
“Os meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros”,
porque, “sem livros, sem leitura,
os nossos filhos serão incapazes
de escrever, inclusivamente a sua
própria história.” E conclui o autor:
“E, agora, VAMOS LER!”
Professor
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Em caso de ...

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.

Serviço disponível todos
os dias, a qualquer hora!

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.
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LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

Bloco
Clínico

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

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

Classificados

Rua Jorge de Sousa, 8 | 2900-428 Setúbal
www.precilab.pt | tel. 265 529 400/1
telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408

ALMADA 265 539 691
SETÚBAL 265 520 716
SEIXAL 265 520 716
MONTIJO 212 318 392
MOITA 212 047 599
BARREIRO 212 047 599
PALMELA 265 520 716
ALCOCHETE 212 318 392

EDITAL

MARIA DAS DORES MEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SETÚBAL, DO CONCELHO DE SETÚBAL:-----------------------------------------------FAZ PÚBLICO QUE, nos termos do n.º 3, do artigo 27º, do Regime Jurídico da
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de
dezembro, com a redação em vigor, ficam notificados todos os proprietários dos lotes,
os titulares do alvará e demais titulares de outros direitos reais, referentes ao loteamento
titulado pelo alvará n.º 7/1998 (4.9.815/96), nos seguintes termos:----------------------------Pretende a Tecniscala – Investimentos Imobiliários, Lda, na qualidade de proprietária
do lote n.º 5 do alvará de loteamento n.º 7/1998, o aditamento às especificações do lote
n.º 5, designadamente:-------------------------------------------------------------------------------Aumento de 76 m2 de STP nos pisos identificados como (cave, 1º piso, 2º piso e
arrumos);----------------------------------------------------------------------------------------------Aumento da área de implantação. --------------------------------------------------------------Face ao PDM em vigor o loteamento em apreço encontra-se inserido em Espaço
Urbano consolidado, ao qual é aplicável o disposto no art.º 67º a 71º do respetivo regulamento. A alteração pretendida enquadra-se no disposto no PDM para o local. -----------Mantendo-se inalterado o número de fogos, as alterações pretendidas não originam alteração das áreas de cedência para espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva.------Mantendo-se inalterada a delimitação e área do lote, as alterações pretendidas não
originam ainda alteração às obras de urbanização. ----------------------------------------------O respetivo processo administrativo está disponível para consulta, no Departamento de Urbanismo desta Câmara Municipal, sito na Av. dos Ciprestes, n.º 15, Edifício
Ciprestes, em Setúbal, pelo prazo de 30 dias, mediante marcação prévia (para os contactos 265 247 810 extensão 3081; 969754137 / 969754151), podendo os eventuais
interessados reclamar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. ------Para constar é publicado o presente edital na página eletrónica do Município, no
local da operação urbanística, locais de estilo e num jornal local. ------------------------------------------------------------------A Presidente da Câmara------------------------------------

OUTROS CONCELHOS
265 520 716

-----------------------------------------Maria das Dores Meira------------------------------------
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Sesimbra

Rua Fonte
de Sesimbra
ganha novas
passadeiras

Na Rua Fonte de Sesimbra, a Câmara
Municipal procedeu à construção
de duas lombas redutoras de
velocidade em calçada grossa,
a fim de aumentar a segurança
de peões no atravessamento
desta via, que apresenta algum
movimento. Uma das lombas tem

PRONTO DESDE 2 DE MARÇO

BREVES

Câmara Municipal diz ser
urgente abrir Centro
de Vacinação de Sesimbra

REABERTURA

Polo de Leitura junta-se
a biblioteca municipal
DR

Munícipes de Santiago
e Castelo estão a fazer
20 quilómetros até à
Quinta do Conde
Inês Antunes Malta
Pronto desde o dia dois deste mês, na
Sala de Desporto da Piscina Municipal,
o Centro de Vacinação de Sesimbra
ainda não está a funcionar, obrigando
os munícipes das freguesias de Santiago e do Castelo a fazer uma viagem de
cerca de 20 quilómetros até ao Pavilhão Municipal da Quinta do Conde,
onde se situa o único centro de vacinação do concelho até ao momento.
Neste sentido, a Câmara Municipal
de Sesimbra confrontou o Agrupamento de Centros de Saúde Arrábida com a necessidade urgente de
abertura do Centro de Vacinação
de Sesimbra, uma vez que “muitos
munícipes que estão a ser chamados para vacinação são idosos e de
grupos de risco, que não conseguem
garantir transportes em condições de
segurança, o que tem obrigado a um
enorme esforço das juntas de fregue-

passagem de peões associada
e foi construída em frente a um
estabelecimento de ensino básico
e pré-escolar. Esta intervenção faz
parte de um conjunto de trabalhos
de manutenção regulares da rede
viária que a Câmara Municipal tem
levado a cabo em todo o concelho.

O Polo de Leitura da Quinta do
Conde já reabriu, após ter estado
temporariamente encerrado
no âmbito das medidas de
confinamento e posteriormente
devido a obras no edifício
contíguo. Junta-se assim à
Biblioteca Municipal de Sesimbra,
com portas abertas desde meados
deste mês. Até ao dia 5 de Abril,

os serviços estão a funcionar de
forma reduzida, até nova avaliação
da evolução da pandemia, de
segunda a sexta-feira, entre as
09h00 e as 17h30. Nesta primeira
fase, os serviços presenciais
disponíveis no equipamento
são o empréstimo e devolução
de documentos, evitando-se a
permanência na sala.

VILA

Obras na Rua Heliodoro Salgado
avançam a bom ritmo
Muitos dos munícipes que estão a ser chamados são idosos e de grupos
de risco que não conseguem garantir transporte

sia e da Câmara Municipal, que estão
a apoiar no transporte”, tendo ainda
em conta que no actual contexto “um
veículo de nove lugares consegue
transportar no máximo três utentes”.
De acordo com a autarquia sesimbrense, “esta situação tem gerado
imensos protestos, que acabam posteriormente por recair sobre a Câmara Municipal, entidade que não tem
responsabilidade no processo de vacinação e que, para além de ter insta-

lado um centro em Sesimbra, propôs
um planeamento semanal da equipa
de vacinação entre os dois centros,
de acordo com a quantidade de vacinas disponíveis”. Mostrou-se ainda
disponível “para assegurar o equipamento informático que eventualmente venha a ser necessário, e para
qualquer apoio em termos logísticos
e de recursos humanos, inclusive de
enfermeiros que se disponibilizaram
voluntariamente”.

A requalificação da Rua Heliodoro
Salgado, na zona nascente da
vila de Sesimbra, está a decorrer
a bom ritmo. Os trabalhos
incluem a reformulação da
conduta de abastecimento
de água, já concluída, a
reabilitação da calçada, que
está a decorrer, e que abrange

a bolsa de estacionamento, e a
repavimentação total da via. Esta
obra faz parte de uma empreitada
de reabilitação da rede viária
na vila, orçada em cerca de 97
mil euros, que abrangeu, numa
primeira fase, a Rua D. Sancho I,
e parte das ruas José Pinto Brás e
Alfredo Batista.
DR

15 MIL UTENTES SEM MÉDICO DE FAMÍLIA

Atraso na construção da nova Unidade de
Saúde da Quinta do Conde gera preocupação
Por considerar necessário fazer um
ponto de situação sobre a construção
da nova Unidade de Saúde Familiar da
Quinta do Conde, a Câmara Municipal
de Sesimbra solicitou uma audiência
à Ministra da Saúde, Marta Temido.
Apreensiva pela demora no lançamento do procedimento, que poderá
colocar em risco fundos comunitários
já aprovados, superiores a meio milhão
de euros, a autarquia alerta para o facto de que “este cenário inviabilizaria o
equipamento, o que seria dramático

para 15 mil utentes da freguesia sem
médico de família”.
A Câmara Municipal tem estabelecido contacto constante com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, através do qual foi possível
chegar a um acordo que passou pela
cedência de duas parcelas do município
que, em conjunto com o terreno do antigo Centro de Saúde, propriedade da
ARS, permitiram avançar para o projecto e para uma candidatura já aprovada
ao PORLisboa 2020, orçada em mais

de um milhão de euros e comparticipada em 50 por cento.
A autarquia lembra também a colaboração e o forte investimento para a
construção da Unidade de Saúde de
Sesimbra, em curso, e reforça a disponibilidade em trabalhar em parceria para
que a concretização deste importante
investimento na saúde primária dos
utentes da freguesia da Quinta do Conde seja uma realidade e para que não
se perca o financiamento do FEDER, já
aprovado para a sua construção.I.A.M.

AREIA DO MASTRO

Buscas ainda não encontraram
pescador desaparecido no sábado
Um pescador está desaparecido
desde sábado, quando
alegadamente se deslocou para
ir pescar na zona da praia da
Areia do Mastro. Nas operações
realizadas até ontem estiveram
envolvidos meios da Polícia
Marítima e dos Bombeiros
Voluntários de Sesimbra, por
terra, e a Estação Salva-vidas

de Sesimbra, por mar, tendo
também sido utilizado um drone
do Comando Regional da Polícia
Marítima do Centro. O Gabinete
de Psicologia da Polícia Marítima
está a prestar apoio aos familiares
do pescador. O alerta do
desaparecimento foi dado pelas
22h30 de sábado, através de um
conhecido do pescador.

31 de Março de 2021 O SETUBALENSE 13

GNR detém
três homens
por furto de
catalisador

Três homens, com idades
compreendidas entre os 33 e
os 38 anos, foram detidos pela
Guarda Nacional Republicana
por terem furtado um catalisador
na Quinta do Conde. A GNR
deslocou-se ao local após
ter recebido uma denúncia

Quinta
do Conde

relativa ao furto e acabou por
surpreender os suspeitos,
que ainda tentaram fugir mas
logo foram interceptados. No
interior do carro utilizado foram
encontrados uma serra eléctrica,
várias lâminas de corte e dois
macacos hidráulicos.

ASSOCIATIVISMO

Rádio Quinta do Conde
dá voz à realidade local
DR

Arrancou em 2012 e foi
das primeiras rádios
online do panorama
nacional
Inês Antunes Malta
“As rádios online, como janelas abertas para o mundo, têm cada vez mais
peso na sociedade. No nosso caso,
fazemos muita companhia aos habitantes da Quinta do Conde mas
não só. Temos ouvintes dos quatro
pontos do mundo, desde o Canadá à
Austrália. A rádio é uma companhia
constante para o público quintacondense e para o público que nos ouve
pelo mundo fora”, começa por dizer
Pedro Nobre, presidente da Rádio
Quinta do Conde, a O SETUBALENSE. Recorda o início do projecto, pelas
mãos de Vítor Cunha e da sua mulher.
Profissional da área com mais de 40
anos de experiência na magia da rádio, Vítor Cunha decidiu arrancar com
um projecto próprio, em meados de
2012, e o casal convidou Pedro Nobre, Pedro Martins e Armelim Martins
para ajudar a implementar a ideia que
tinha.
“Uma rádio FM era uma das ambições do Vitor mas era quase impossível de acontecer e por isso decidimos
avançar em formato online. Estavam
a dar-se os primeiros passos em rádio
online em Portugal. O nosso slogan
era na altura ‘RQC, a rádio do futuro’.
Hoje é tudo mais fácil mas na altura
existiam muitas poucas rádios do
género e quisemos primar pela diferença e ter um estúdio, uma rádio
física, ainda que com transmissão
online”, partilha. Sedearam-se primeiramente no Centro Comercial
Europa 3, na Quinta do Conde: “uma
rádio na Quinta do Conde era algo de
que não se estava à espera. Com o
tempo, várias pessoas com o gosto
de fazer rádio começaram a interagir connosco e aos poucos a família
começou a crescer”.

os nossos programas mais antigos”,
explica. A RQC dá ainda a conhecer
a música portuguesa, de A a Z, sob
o lema de passar 80 por cento de
música portuguesa e 20 de música
estrangeira.

Parceria com Voz do Alentejo frisa
importância de união associativa

A RQC tem actualmente o seu estúdio na sede d'A Voz do Alentejo, a partir de onde faz a maior parte das suas emissões

O arranque oficial aconteceu a
19 de Novembro de 2012 e em Dezembro do mesmo ano já estavam a
realizar transmissões em directo, naquele que “foi um grande desafio”. A

programação diversificada constituiu
“uma aposta desde o primeiro momento”, com programas dedicados
ao fado, à poesia e ao cinema, sem
esquecer o futebol, o desporto no

geral e a informação. “Hoje temos
diversos programas culturais e informativos, programas jovens que
debatem temas da actualidade e o
Top15, a par da Adega do Fado, são

Planos para o futuro Emissões na rua
pretendem aproximar ouvintes
Para um futuro próximo está
previsto um acordo com o
Projecto Família +, onde a RQC,
“à disposição para tudo o que
puder beneficiar as pessoas”,
será “um meio de comunicação
das iniciativas do projecto, com
tempo de antena para a equipa
expôr, quinzenalmente, as suas
ideias”.

A Rádio FM continua a ser um
desejo de todos mas não será
para já um caminho a seguir.
“Temos vindo a melhorar o
nosso estúdio e pretendemos
melhorar ainda mais, para
que possamos oferecer mais
conforto a quem nos visita”,
conta o presidente da rádio
quintacondense. “Esperamos

que a pandemia abale
rapidamente para continuarmos
a alargar os nossos horizontes e
pôr em prática ideias que temos,
entre as quais levar a rádio à
rua, andar mais na rua, para
que possamos estabelecer um
maior contacto de proximidade
com as pessoas, com os nossos
ouvintes”, refere.

Em Janeiro de 2013, a RQC tornou-se
uma associação e em Abril do mesmo ano chegaram às instalações d’A
Voz do Alentejo, palco principal das
suas emissões até hoje. Nas palavras
de Almerim Martins, tesoureiro da
direcção e membro desde o início,
“receberam-nos para instalarmos a
nossa rádio e estamos-lhes muito
gratos. Tudo o que pudermos fazer
por eles fazemos e fazem por nós
também. Somos duas associações
mas é como se fôssemos uma”.
Com a morte do seu fundador,
em Março de 2014, a equipa Rádio
Quinta do Conde ficou “com uma
grande responsabilidade em mãos”
mas “decidiu continuar a caminhada. Fizemos tudo o que pudemos
para manter a rádio e nunca nos
esquecemos dele”.
Na Quinta do Conde, a equipa
acompanha a vida da freguesia,
tornando-se a voz da mesma em
muitas ocasiões. “A rádio é um elo de
ligação com o associativismo, muito
importante para as comunidades, e
sentimos que permitiu dar uma projecção da nossa terra. Com as transmissões dos eventos pretendemos
também mostrar a quem está fora o
que de bom se passa na nossa terra”,
considera o representante da rádio
quintacondense.
A equipa, composta por 11 locutores para 10 programas, adaptou-se
aos novos tempos, sem a presença de
convidados em estúdio e com algumas emissões a partir de casa. “Reajustámos a nossa actividade para a
rádio não parar. O ouvinte precisa de
companhia, de sentir a outra pessoa
do outro lado e até de poder ligar e
falar connosco onde quer que esteja”,
remata.
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Desporto

JOGADOR, DE 31 ANOS, JÁ ESTÁ ÀS ORDENS DO TREINADOR ALEXANDRE SANTANA

François reforça defesa do Vitória
para atacar subida de divisão
DR

Atleta já tinha
representado clube
nas épocas de 2009/10
a 2010/11 e de 2013
a 2015
Ricardo Lopes Pereira
Mais de cinco anos depois de ter deixado o Vitória Futebol Clube para rumar ao Hajer Club, da Arábia Saudita,
o defesa François regressa ao Bonfim
para tentar ajudar os setubalenses
a conseguirem alcançar a subida à II
Liga. Aos 31 anos de idade, o jogador
não conseguiu recusar a possibilidade de voltar a envergar a camisola de
um clube pelo qual sente uma forte
ligação afectiva.
Ao todo foram cinco as temporadas
em que o senegalês, sempre na I Liga,
representou os vitorianos. Desde a
sua chegada, em 2009/10, oriundo
do Boavista, o central alinhou em 61
partidas oficiais pelos sadinos e apontou um golo. Após a época de estreia,
François contabilizou as restantes
partidas em 2010/11 e entre 2013 e
2015, ano em que se transferiu para
o campeonato saudita.
Os responsáveis sadinos consideram que a experiência do defesa
poderá ser muito útil à equipa no que
resta no campeonato. Além dos confrontos que restam na fase regular,
diante do Louletano e Aljustrelense,
o Vitória, caso se confirme o primeiro
lugar na série H do Campeonato de
Portugal, à frente do 2.º classificado
Amora, irá discutir o play-off de subida em partidas com elevado grau
de exigência.
Os jovens atletas que têm actuado no eixo da defesa no conjunto
comandado por Alexandre Santana
– Marcos Raposo e João Serrão – têm
estado em bom plano na competição.
Apesar desse facto, todos acreditam
que a possibilidade de terem um
jogador mais maduro e experiente
como alternativa é um aspecto que

Com o objectivo de continuar
a preparar a estratégia a colocar
em prática na jornada do próximo
fim-de-semana (sábado) com o
Louletano, o plantel retomou os
treinos na segunda-feira, dia em
que foi efectuado novo rastreio à
Covid-19 com o apoio da MDM Pulse
e da Federação Portuguesa de Futebol. Tal como tem acontecido nos
últimos testes realizados no Bonfim
nenhum dos jogadores ou demais
elementos do plantel se encontra
infectado.

Formação destaca 		
mérito escolar

beneficia a equipa e representa uma
mais-valia para a evolução de Marcos
Raposo e João Serrão.
Além disso, a chegada de François
permite também colmatar de forma
segura qualquer lacuna que possa vir
a existir no sector defensivo devido
a lesão ou castigo no futuro. O senegalês destaca-se por ser um jogador
possante e de elevada estatura, características que podem ser úteis no
à equipa no Campeonato de Portugal.
Entretanto, o defesa africano “já
realizou, nos últimos dias, todos os
exames médicos no Hospital da Luz
Setúbal [parceiro médico do emblema sadino], e foi considerado apto
para integrar o plantel vitoriano, pelo

François (segundo a contar da
esquerda) já trabalha com o
plantel no Bonfim. Jogador já
realizou exames médicos e está
apto a dar o contributo à equipa

que já se encontra às ordens do treinador Alexandre Santana, tendo já
dado início aos treinos com a restante
equipa”, informaram os setubalenses
na página oficial do clube.
DR

Conscientes de que “a educação escolar é o pilar principal e fundamental
para o desenvolvimento do conhecimento e crescimento pessoal dos
jogadores vitorianos”, o departamento de futebol de formação distinguiu
os jovens atletas que se destacaram,
integrando o quadro de mérito nos
diferentes escalões.
Diogo Antunes e Francisco Ascenso
(sub-19), Rodrigo Ferreira e Tiago Dias
(sub-17), Diogo Augusto e Renato
Carvalho (sub-16), João Lima e Tiago Curto (sub-15), André Leça e Guilherme Pires (sub-14), Afonso Pinto
e Martim Oliveira (sub-13), João Pedrógão e Bernardo Ribeiro (sub-12),
Nuno Lourenço Pedrosa e Lourenço
Pombinho (sub-11), Gonçalo Batista
[com uma média perfeita de 5] e Ivo
Nakamura (sub-10) e Vasco Faleiro e
Francisco Português (sub-9/8) foram
os distinguidos.
“Num ano tão atípico com muitos
novos desafios, enche-nos de orgulho saber que os nossos atletas conseguiram superar-se, tendo atingindo, de uma maneira muito honrosa,
um óptimo aproveitamento escolar,
no final do 1.º Período/ 1.º Semestre
do ano lectivo 2020/21”, sublinharam
os responsáveis pelo departamento
do futebol de formação dos setubalenses, aproveitando para “felicitar
todos os atletas pelo óptimo desempenho escolar, destacados no quadro
de mérito”.
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Amora tem
duas jogadoras
convocadas
para a Selecção
Nacional B

O Amora Futebol Clube tem duas
jogadoras, Ana Rita Oliveira e
Joana Prazeres, convocadas para o
primeiro estágio da recém-criada
Selecção “BB” de futebol feminino
que vai decorrer em Guimarães,
de 5 a 10 de Abril. Ao longo de seis
dias está prevista a realização de

cinco treinos no campo da unidade
hoteleira onde ficará instalada a
Selecção e um jogo-treino diante do
SC Braga, no Estádio 1.º Maio. Ana
Rita Oliveira é guarda-redes, tem 23
anos, e cumpre a sua primeira época
ao serviço do Amora para onde se
transferiu vinda do Famalicão Joana

Prazeres é defesa-central, tem
apenas 18 anos, e também chegou
esta época ao Amora, depois de
ter passado por Benfica e Sporting.
Ana Rita Oliveira conta com 28
internacionalizações e Joana
Prazeres já vestiu a camisola das
Quinas em 13 ocasiões.

BASQUETEBOL

Barreirense perde pela diferença mínima
com ponto sofrido a dez segundos do fim
DR

GDESSA, que terminou
a fase regular da Liga
Feminina em 5.º lugar, vai
disputar o playoff com o
Vitória de Guimarães
José Pina
Barreirense e Lusitânia, que se defrontaram no Pavilhão Municipal
Luís de Carvalho em jogo que se encontrava em atraso da 17.ª jornada
da Liga Portuguesa de Basquetebol,
proporcionaram um espectáculo de
grande emoção, que só ficou decidido
nos últimos instantes a favor dos açorianos que venceram pela margem
mínima (85-86).
O Barreirense começou melhor e
andou na frente do marcador mas a
equipa de Angra do Heroísmo deu a
volta e terminou o primeiro período
em vantagem (21-26). No reatamento, o Barreirense voltou a entrar bem
e não só recuperou a desvantagem
como foi também para o intervalo por
50-41, graças a um parcial de 29-15
no segundo período, que foi o seu
melhor momento no jogo.
No regresso dos balneários a equipa
açoriana surgiu mais forte e voltou a
passar para a frente do marcador entrando no derradeiro período com
uma vantagem de apenas dois pontos
(64-66) que era o espelho do equilíbrio que se vinha verificando. O estava
a ser disputado taco a taco, até que a

dez segundos do fim Antonio Woods
conseguiu converter da linha de lance
livre e desfazer a igualdade no marcador, que no final registava 85-86.
Na equipa da casa será de destacar
as exibições de Kurt James que obteve 25 pontos, ganhou oito ressaltos e
fez cinco assistências, Ian Kinard (20
pontos), Tony Lewis Jr. (16 pontos) e
Guilherme Santos (14 pontos).
Na próxima jornada, que se realiza
no dia 3 de Abril (sábado), o Barreirense recebe, às 18 horas, o Imortal

de Albufeira e no dia seguinte viaja
até à cidade invicta para jogar com o
FC Porto no Dragão Arena, pelas 18
horas. Para a mesma competição, o
Galitos desloca-se, também no sábado, ao Pavilhão da Luz para defrontar
o Benfica, às 15 horas.

GDESSA faz três jogos 		
em quatro dias

Em grande actividade nos últimos
dias esteve o Grupo Desportivo da
Escola Secundária de Santo André

que foi obrigado a fazer três jogos
em apenas quatro dias. No dia 25 foi
derrotado na Madeira pelo CAB (7365), no dia 26 venceu o Vagos (7859) e no domingo ganhou ao Clube
de Propaganda e Natação (66-37),
no último jogo da fase regular.
Nesta última partida ficou bem
patente a superioridade da equipa
comandada por Miguel Minhava que
andou sempre na frente do marcador.
Com uma primeira parte de grande
intensidade o GDESSA chegou ao intervalo a vencer por 41-13, facto que
permitiu fazer uma gestão criteriosa
do jogo e utilizar todas as jogadoras
disponíveis.
Márcia Robalo (13 pontos), Jennifer Nonato (10) e Rita Rodrigues
(8) foram as melhores marcadoras
da equipa.
Com o fim das 22 jornadas que
constituem a fase regular, já são conhecidas as equipas que vão seguir
para os playoffs e lutar pelo título de
campeã nacional, bem como os clubes que vão permanecer e aqueles
que vão deixar o escalão máximo do
basquetebol feminino nacional.
Segundo a classificação final, o
emparelhamento para os playoffs é
o seguinte: União Sportiva – Guifões;
Benfica – Vagos; Quinta dos Lombos
- CAB Madeira e Vitória (Guimarães)
– GDESSA Barreiro.
Galitos (Aveiro) e Olivais (Coimbra)
garantiram a manutenção e CB Queluz e Clube de Propaganda e Natação,
os dois últimos classificados, foram
despromovidos.

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Fabril vai ter que vestir o fato-macaco e arregaçar as mangas no próximo sábado
O Desportivo Fabril, que está a realizar uma ponta final de campeonato
notável, obteve no passado domingo
a sua terceira vitória consecutiva no
jogo que disputou com o Fontinhas.
Para a equipa do Barreiro era o único resultado que interessava pois
só com a conquista dos três pontos
podia continuar a acreditar na manutenção.

A equipa encarou o jogo como se
tratasse de uma final e foi compensada por isso mas a sua missão não
acabou aqui e no próximo sábado
vem por aí outra final e esta ainda
mais complicada que a outra porque o adversário é nada mais nada
menos que o líder da série que também precisa de vencer para garantir
o primeiro lugar.

O Estrela da Amadora, que sofreu
apenas uma derrota no campeonato,
é considerado favorito porque apresenta outros argumentos. Por isso, o
Desportivo Fabril vai ter que vestir o
fato- macaco e arregaçar as mangas
para fazer frente ao maior poderio do
adversário e se possível surpreendê-lo, pois só assim pode continuar a
sonhar porque se encontra em igual-

dade pontual com o Belenenses SAD
B mas em desvantagem no confronto
directo.
Se o Fabril perder e o Belenenses
SAD B [que joga em casa com o já
despromovido Oriental] ganhar fica
tudo decidido mas se o resultado for
diferente tudo ficará adiado para a
última jornada.

J.P.

TÉNIS DE MESA

Definido plano
para a retoma da
competição nos
campeonatos
nacionais
Torrense, CTM Setúbal,
CIR Laranjeiro, Vitória B,
AMR 8 de Janeiro e GD
Pic-Nic são as equipas
da região que disputam
a 2.ª Divisão Nacional
José Pina
De acordo com o plano de desconfinamento apresentado pelo governo
as competições e treinos de Ténis de
Mesa estão autorizadas a partir do
dia 5 de Abril.
Neste sentido, os jogos da primeira volta referentes ao Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão de Seniores
Masculinos – Zona Sul onde participam Torrense, CTM Setúbal, CIR Laranjeiro, Vitória B, AMR 8 de Janeiro
e GD Pic-Nic, serão disputados entre
17 de Abril e 30 de Maio, sempre ao
fim de semana.
Após o fim da primeira volta as
quatro equipas melhor classificadas ficam apuradas para disputar o
grupo das subidas, transitando com
metade dos pontos conquistados
e disputam entre si os jogos da segunda volta.
A equipa vencedora deste grupo
garante a subida à Divisão de Honra, de acordo com o Regulamento
das Competições Desportivas. As
equipas classificadas entre o 7.º e
o 10.º lugar irão disputar o grupo
das descidas, transitando com metade dos pontos conquistados na
primeira volta e disputam entre si
os jogos da segunda volta. A equipa
vencedora deste grupo manter-se-á
na 2.ª Divisão Nacional e as restantes três descerão aos Campeonatos
Distritais.
Os grupos das subidas e descidas serão disputados nos fins-de-semana de 12/13 de Junho e 19/20
do mesmo mês, e a fase final será
disputada previsivelmente a 26 de
Junho.

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

ALMADA

00:48 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
07:16 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:41 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
19:58 ~ 2.5 m ~ Preia-mar

SESIMBRA

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

SINES

SETÚBAL
TRÓIA

MARÉS

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