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Abertura

Deixou-nos o Padre Manuel 
Vieira que toda a sua vida 
foi um verdadeiro pesca-
dor de homens. Conheci-

-o quando era pároco no Castelo de 
Sesimbra. Procurei-o cheio de pro-
blemas de Fé por ter já nessa altura 
a fama de ser um padre preocupado 
com o seu rebanho, simples e interes-
sado com “o dentro” das pessoas. Pela 
sua mão passei a fazer parte da Igreja. 
Depois da sua vinda para a Paróquia 
da Anunciada convivi com ele no mo-
vimento dos Cursos de Cristandade, 
uns retiros nascidos em Espanha e 
que estavam fazendo a sua marcha 
em Lisboa. Era um movimento que 
iniciara os seus passos entre gente 
socialmente bem colocada e que 
começavam igualmente fazendo a 
sua marcha em Setúbal. Mas o Padre 
Manuel Vieira entendeu que para ser, 
em cada curso, uma amostra do Po-
vo de Deus, se deviam chamar à Fé  
grupos mais representativos da nossa 
sociedade. Assim em Setúbal eram 
convidadas a frequentar tais retiros, 
não apenas doutores e engenheiros, 
mas gente simples e menos letrada – 
estava o Padre Vieira pensando nos 
pescadores que constituíam boa parte 
dos seus paroquianos. E assim se fez.

A sua preocupação com as gentes 
do mar fez com que em Setúbal criasse 
o “Stela Maris”, iniciativa de apoio a 
marinheiros e pescadores.  Mas em 
Setúbal, como no resto do nosso 
Portugal, reinava a pobreza, e o Pa-
dre Vieira consciente dessa realidade 
colocou nas prioridades da sua ação 
de Pastor, os problemas sociais, e a 
sua obra foi enorme – nasceu creche 
e lar para idosos.  E esta preocupação 
assim materializada tornava a Igreja 
de Setúbal algo diferente duma Igreja 
que na sua generalidade era snob e, 
naquela época, muito junta ao poder 

Um verdadeiro pescador 
de homens

OPINIÃO

Mário Moura

não democrático que governava o 
nosso Portugal.

Até os “ventos do Concílio Vaticano 
II” eram “contidos” pela censura então 
existente no regime que nos gover-
nava. E depois da criação da Diocese 
de Setúbal este espírito de apoio das 
classes pobres, em Setúbal, foi refor-
çado - e de que maneira - pela vinda 
de D. Manuel Martins como primeiro 
Bispo da nova Diocese.

O Padre Manuel Vieira foi com to-
da a sua ação um exemplo da mate-
rialização da Palavra de Deus. A sua 
longa vida, pois faleceu com noventa 
e oito anos, foi assim um verdadeiro 
testemunho do que deve ser a nossa 
Igreja que, presentemente, com o 
atual Papa Francisco, necessita bem 
de se ir tornando numa “Igreja pobre 
para os pobres”.

É nossa esperança que , com a elei-
ção do nosso atual Bispo – D. José Or-
nelas – para a presidência da Conferên-
cia Episcopal Portuguesa , se venha a 
sentir um verdadeiro “aggiornamento” 
na nossa Igreja, muito especialmente 
pelo drama que se está vivendo com as 
consequências socio-económicas da 
pandemia do corona vírus. As nossas 
paróquias, verdadeiras células duma 
rede, têm de sentir-se na sua ação de 
estudo da realidade e de apoio social , 
num país que vai sofrer um verdadeiro 
cataclismo social. Como já se tem di-
to, se estamos perante um cataclismo 
social, também temos à nossa frente 
uma oportunidade de – como cristãos 
– colaborarmos numa verdadeira re-
construção duma sociedade nova  que 
não centrifugue para as periferias as 
classes mais pobres e débeis.

O exemplo de vida e de ação do 
Padre Manuel Vieira pode ser um in-
centivo para a nossa Igreja de Setúbal. 

Médico

Humberto Lameiras

O objectivo é alargar 
a base social de 
ingresso no ensino 
superior, valorizando 
a especificidade do 
ensino profissional

PRIMEIRA FASE DAS INSCRIÇÕES TERMINA AMANHÃ

Piaget abre concurso especial de acesso 
ao ensino superior com oportunidade 
para o profissional e artístico

O Instituto Piaget abriu vagas espe-
cíficas em todas as licenciaturas nos 
seus polos universitários de norte a 
sul do país. 

No caso do campus de Almada, o 
concurso especial de acesso ao ensi-
no superior destinado aos estudantes 
que concluíram o ensino secundário 
através da via profissionalizante ou 
curso artístico especializado, estão 
abertas licenciaturas nas áreas de 
Engenharia Informática, Gestão, 
Educação Básica, Educação Física e 
Desporto, Educação Social e Psico-
logia, esta última também em Viseu.

As condições de acesso a este con-
curso especial foram recentemente 
aprovadas pelo Governo com o objec-
tivo de alargar a base social de ingres-
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so no ensino superior, valorizando a 
especificidade e identidade do ensino 
profissional.

“Este concurso especial permitirá 
que o sistema de acesso ao ensino su-
perior se adapte à diversidade de tra-
jectórias dos estudantes provenien-
tes do ensino secundário, sendo, por 
isso, um importante passo em frente 
na convergência com o sistema edu-
cativo europeu”, afirma Rui Tomás, 
secretário-geral do Instituto Piaget.

Acabar com a desigualdade entre 
os estudantes que concluem o nível 
secundário na via científico-humanís-
tica e os das vias profissionalizantes 
“contribuirá certamente para aumen-
tar a qualificação dos nossos jovens, 
tão importante na actual sociedade 
do conhecimento”, acrescenta.

Trata-se assim de garantir a “igual-
dade de oportunidades entre os can-
didatos ao ensino superior”, uma vez 
que até agora os estudantes oriundos 
das vias profissionalizantes estavam 
sujeitos à realização dos exames 
nacionais que avaliam matérias que 
não integram os currículos dos seus 
cursos.  

Com o propósito actual, os candi-
datos que se inscreverem no novo 

concurso vão estar sujeitos a uma 
prova de acesso que avaliará os co-
nhecimentos e competências consi-
deradas indispensáveis para ingressar 
na licenciatura a que se candidatam.

Pelas contas do Piaget, a criação 
do novo concurso especial e abertura 
destas vagas, “estima-se que a per-
centagem de estudantes do ensino 
profissional que prosseguirão estu-
dos no ensino superior possa atingir 
os 40%, mais do que duplicando o 
número actual”.

No campus de Vila Nova de Gaia, 
os candidatos podem optar pela 
licenciaturas em Acupunctura, En-
fermagem e Fisioterapia. No caso da 
Enfermagem, Fisioterapia está tam-
bém disponível nos polos de Silves e 
Viseu. O curso de Osteopatia pode 
ser frequentado em Silves e em Vila 
Nova de Gaia.

A primeira fase das inscrições de-
corre até amanhã, estando a realiza-
ção das provas de acesso marcadas 
para 20 a 31 de Julho, com afixação 
dos resultados a 7 de Agosto. A se-
gunda fase de inscrições prolonga-se 
entre 17 de Julho e 17 de Setembro, 
sendo as provas realizadas entre 21 e 
25 de Setembro.
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participação dos artistas plásticos 
Salvado Canaria, Ana Paula 
Angélico, Vera Touslesvents, 
Aires Oliveira Andrade, V. Pinto, 
Graça Viveiro, Vítor Oliveira, Ivo 
Pereira, Manuela Marques, Ana 
Paula Palhas, Zel Torres, Nídia 
Rejane Urpia, Silvia Parreira, 

Duartina Brissos e Paulo Botelho. 
A exposição está patente ao 
público até 30 de setembro, 
com os promotores a apelarem 
para que os visitantes cumpram 
as medidas de distanciamento 
e higiene em vigor devido à 
covid-19.

Museu de 
Santiago do 
Cacém acolhe 
Colectiva Belas 
Artes

A exposição Coletiva Belas 
Artes está a ser apresentada no 
Museu Municipal de Santiago do 
Cacém (Setúbal), por iniciativa 
da Associação Margens e 
Motivos em conjunto com o 
município, foi hoje divulgado. A 
Coletiva Belas Artes conta com a 

Luís Geirinhas

O Festival Santa Casa Alfama regressa 
a Lisboa, nos dias 2 e 3 de Outubro, 
para uma edição histórica, no ano do 
centenário de Amália Rodrigues. Fábia 
Rebordão, Helder Moutinho, André 
Dias, com os concertos “Amália na voz 
da Guitarra” e “Fado em Boas Mãos”, 
com Buba Espinho, Joana Almeida, 
Maura e Tiago Correia, são as princi-
pais atracções deste evento, realizado 
em ano de pandemia.

O Festival decorre de um “modo um 

TERRAÇO DO TERMINAL DE CRUZEIROS

Mais de 40 concertos em Outubro no Festival Santa Casa Alfama

pouco diferente”, respeitando todas 
as normas da Direcção-Geral de Saú-
de, com os participantes a poderem 
desfrutar de espaços como o “Roof-
top Terminal de Cruzeiros de Lisboa”, 
com uma vista “deslumbrante” sobre o 
Cristo Rei, a Ponte 25 de Abril e toda a 
Lisboa que sobe de Alfama. A propos-
ta do Palco Ermelinda Freitas, patroci-
nado pelos vinhos da Casa Ermelinda 
Freitas, em Fernando Pó (premiada 
recentemente com dez medalhas de 
Ouro e duas em Prata, em França), é 
ficar com “Um fado ao pôr-do-sol”.

A 2 de Outubro, o público vai poder 

ouvir a guitarra de André Dias, no es-
pectáculo “Amália na voz da Guitarra” 
e, ainda, a voz de Fábia Rebordão, con-
siderada “uma das vozes de referência 
da nova geração do fado”. No ano em 
que se celebra o nascimento daquela 
que é a rainha do fado e também a sua 
grande referência – Amália Rodrigues 
–, o seu novo disco “não deixará de 
fazer uma justa homenagem à diva 
e ainda levar-nos numa viagem pelo 
mundo musical” da artista.

Nessa data, o público poderá de-
liciar-se também com a guitarra de 
André Dias, que inicia o seu percurso 

como auto-didacta e um ano depois 
ingressa no Conservatório Regional 
de Artes do Montijo, no espectáculo 
“Amália na voz da guitarra”.

Exposição e vídeo mapping 
 dedicado a “Amália”
Já no segundo dia do festival, aquele 
terraço acolhe a juventude de Maura, 
Tiago Correia, Buba Espinho e Joana 
Almeida – todos eles vencedores de 
diversos concursos de música para 
captação de novos talentos –, numa 
actuação subordinada ao “Fado em 
Boas Mãos”, e com toda a qualidade 

de Helder Moutinho, a provar que para 
si, o fado estava mesmo “Escrito no 
Vento”. 

Ao longo de dois dias, o “Santa Casa 
Alfama” dá as boas-vindas a Outubro 
com mais de 40 concertos em vários 
palcos espalhados pelo coração de Al-
fama, onde se destaca uma actuação 
de Mariza, no Palco Santa Casa, no 
primeiro dia do evento, assim como 
a exposição “Bem-Vinda Sejas Amália”, 
no Terminal de Cruzeiros da capital, 
onde terá ainda lugar, na sua facha-
da, o espectáculo de vídeo mapping 
“Amália”.

Ana Martins Ventura

Associação celebra 132 
anos hoje e mantém-se 
firme na sua missão de 
levar cuidados de saúde 
a todos

CASA DE TODOS RESISTE À COVID-19

Presidente da Socorros Mútuos afirma que 
“ajuda social enfrenta graves problemas financeiros”

Nascida a partir da união de pedreiros, 
carpinteiros, pintores e até pescado-
res na luta por mais saúde, a celebrar 
132 anos a Associação de Socorros Mú-
tuos Setubalense (ASMS) continua a 
defender a missão da entreajuda. Mas, 
em tempo de pandemia, com “o dobro 
da despesa e os mesmos recursos”, 
Fernando Paulino, presidente da di-
recção da ASMS, reflecte sobre “um 
futuro preocupante”. O próximo se-
mestre será mesmo “um grande desa-
fio de sobrevivência financeira”. Não 
só para a Socorros Mútuos, como para 
outras instituições do concelho e do 
distrito.

Hoje, a ASMS continua a apostar 
no acesso a cuidados de saúde para 
todos, mas adicionou à sua missão o 
apoio à terceira idade em centro de 
dia e, agora devido à Covid-19, um 
grande reforço no apoio domiciliário, 
“para que os utentes em isolamento 

Fernando Paulino, presidente da direcção da ASMS
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não fiquem sem acompanhamento”.
Papel que, tanto a Socorros Mú-

tuos Setubalense, como as outras 
associações mutualistas do país as-
sumem “desde o tempo em que não 
existia Estado de Providência Social 
para dar respostas de saúde e acom-
panhamento social às populações”, 
explica Fernando Paulino.

Um papel percursor face ao que 
hoje é o Serviço Nacional de Saúde e 
a Segurança Social e que poderá estar 
em risco “se os apoios financeiros não 
forem requalificados”.

A Covid-19 trouxe um esforço re-
dobrado de equipas e necessidade 
de mais equipamentos.

Máscaras, batas, luvas, medicamen-
tos, alimentos, roupa e equipamentos 
domésticos “vão ser necessários em 
maior quantidade, para responder a 
todos os desafios que a Covid-19 tra-
rá”. Aliás, desde que a Covid-19 chegou 
ao concelho a ASMS já gastou “muitos 
milhares de euros só em Equipamen-
tos de Protecção Individual, num 
mercado que pratica preços livres e 
no qual as instituições estão a com-

prar sem regulamentação que impeça 
a prática destes preços”. Situação so-
bre a qual Fernando Paulino reafirma: 
“é preciso rever isso com urgência”.

Apesar dos desafios, o dirigente ga-
rante que a ASMS é uma “instituição 
aberta, inserida na zona histórica da 
cidade e não volta costas a ninguém”. 
Com os seus 40 funcionários e uma 
bolsa de voluntários dedicados a le-
var ajuda aos mais 3 500 associados, 
assim como “a todas as pessoas que 
procurem a ASMS em um momento 
difícil das suas vidas”.

Distinção nos cuidados de saúde
A par do apoio social e centro de dia a 
clínica da ASMS tem alguns dos servi-
ços mais procurados pela comunida-
de setubalense, que devido a baixos 
rendimentos e às listas de espera do 
Serviço Nacional de Saúde, encontra 
naquele espaço a resposta necessária.

Actualmente, a clínica conta com 
17 especialidades médicas, que pres-
tam cuidados de saúde nas áreas de 
cirurgia geral, obstetrícia, medicina 
dentária e próteses dentárias, orto-
pedia, neuropsicologia, psiquiatria, 
otorrinolaringologia, oftalmologia, 
cardiologia, reumatologia, gineco-
logia, urologia, gastroenterologia, 
alergologia, fisiatria, neurologia e 
planeamento familiar.

Desde o desconfinamento quase 
todos já retomaram consultas, “à ex-
cepção das consultas de dentista”.

A casa de todos onde   
acaba a solidão

Na Associação de Socorros Mútuos 
Setubalense a comunidade “encontra 
a sua casa”, lugar onde “acaba a soli- 
dão”, afirma Fernando Paulino, que 
leva mais de 25 anos de trabalho na 
associação.

Mas, as últimas décadas, foram 
tempo de grandes mudanças, para 
alcançar as conquistas de hoje.

A Associação de Socorros Mútuos 
Setubalense passou por grande mu-
dança em Julho de 1996, quando 
inaugurou o Centro de Dia. Ao qual 
se seguiu, em 1997, o início do Serviço 
de Apoio Domiciliário. “Apoio através 
do qual a população com carências 
económicas encontra o apoio ne-
cessário para aceder ao Rendimento 
Social de Inserção e cuidados conti-
nuados, através de equipas interins-
titucionais.

Um trabalho de rede social que se 
consolidou em 2010 com a criação da 
Loja Amiga, para recolha e distribui-
ção de bens usados. E, em 2011, na se-
quência do Programa de Emergência 
Alimentar foi criada a Cantina Social, 
para distribuição diária de refeições.
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Setúbal a Guarda Civil Espanhola e sob direcção 
do Departamento de Investigação 
e Acção Penal (DIAP) de Setúbal, 
procederam à apreensão e recuperação 
de bens que haviam sito furtados, por 
indivíduos de nacionalidade estrangeira, 
no interior de várias residências em 
Azeitão, durante o ano passado.

GNR devolve 
bens furtados 
em Azeitão

O Comando Territorial de Setúbal, 
através do Núcleo de Investigação 
Criminal (NIC) de Setúbal entregou 
aos legítimos proprietários vários 
objectos que tinham sido furtados em 
residências, na localidade de Azeitão. No 
decorrer de acções de investigação, os 
militares da GNR, em coordenação com 

PUBLICIDADE

REAGENDAMENTO CONFIRMADO PARA O OUTONO

Festival de Música regressa com sons da 
clássica ao jazz para celebrar a 10.ª edição

A celebrar uma década, o Festival 
de Música de Setúbal vai regressar 
à cidade no próximo Outono, com 
artistas de renome a nível nacional e 
internacional, envolvendo mais de 
1 500 jovens e crianças na criação de 
performances musicais. O programa 
será divulgado em Setembro, mas para 
já fica a confirmação do tema: “Ouvir 
e Escutar”. 

A 10.ª edição do evento deveria ter 
ocorrido em Maio, como é habitual, 
mas devido à situação pandémica teve 
de ser adiada, estando agora agenda-
da de 19 a 22 de Novembro.

Concertos, performances, criações 
artísticas, debates e exposições, vão 

NOVAS DIVERSÕES
Parque infantil do 
Jardim do Bonfim 
O parque infantil instalado no Jardim 
do Bonfim, em Setúbal, beneficiou 
de obras de requalificação e de vá-
rias melhorias, num investimento 
de cerca de 50 mil euros totalmente 
suportado pela Câmara de Setúbal.

A intervenção incluiu a substituição 
de todos os aparelhos de diversão e a 
colocação de pavimento colorido de 
segurança, no espaço de recreio que 
tem, aproximadamente, 400 metros 
quadrados e conta com três baloiços, 
dois escorregas de diferente volume-
tria, uma torre de atividades, zona de 
trepar e três varandins.

Por enquanto, o parque recreativo 
para crianças encontra-se encerra-
do, no âmbito das recomendações e 
orientações emitidas pela Direção-
-Geral da Saúde, com vista à mitiga-
ção da propagação da Covid-19.

percorrer os palcos da cidade com um 
programa que a organização carac-
teriza, para já, “ecléctico e de grande 
qualidade”, incluindo peças musicais 
clássicas e inspiradas no jazz, entre 
outras sonoridades. A organização 
destaca o Festival de Música de Se-
túbal, como “mais do que um simples 
festival”, sendo assumido como “um 
fenómeno sociocultural”, pioneiro na 
inclusão de crianças e jovens com de-
ficiência ou carenciados, que de outra 
forma não teriam acesso à música. Um 
trabalho apenas possível concretizar 
em proximidade com a comunidade 
local, instituições e escolas, planeado 
ao longo do ano lectivo. A.M.V.

DR
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INQUÉRITO 

Câmara 
promove 
questionário 
sobre hábitos 
desportivos 
no concelho

A Câmara Municipal promove até Ou-
tubro o questionário “Hábitos Des-
portivos do Concelho do Barreiro”, 
dirigido à população residente com 15 
ou mais anos de idade. Um trabalho 
que estava previsto para os meses de 
Março, Abril e Maio, “mas, fruto da 
situação relativa à doença COVID-19, 
teve de ser adiado”, esclarece a autar-
quia em comunicado.

O objectivo deste estudo é conhe-
cer os hábitos desportivos da popula-
ção do Barreiro. Os dados recolhidos 
serão tidos em conta na elaboração 
da Carta Desportiva Municipal.

Estão salvaguardados todos os 
procedimentos relativos ao trata-
mento de dados pessoais no âmbito 
do Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (RGPD).

A recolha de dados será efectuada 
por entrevistadores especializados, 
devidamente identificados, ao ser-
viço da empresa Intercampus, que 
está a colaborar com a autarquia na 
concretização desta actividade.

A recolha de dados será efetuada 
em todas as freguesias, através de um 
questionário, previamente validado 
pela Câmara, de forma presencial, 
directa e privada, na residência dos 
inquiridos, garantindo o cumprimen-
to com as normas da Direcção-Geral 
da Saúde. Cada entrevista tem uma 
duração média aproximada de 15 mi-
nutos. A.M.V.

Luís Geirinhas   
Ana Martins Ventura

Técnico camarário vai 
explicar história dos 
moinhos da zona de 
Alburrica

A PARTIR DO MOINHO DE MARÉ PEQUENO

Município convida 
população para circuito 
pelo património moageiro

A Câmara do Barreiro promove na 
manhã do próximo sábado, entre as 
10h00 e as 11h00, uma visita pelo 
Circuito do Património Moageiro 
daquele concelho, com partida do 
Centro Interpretativo desta indústria, 
situado no Moinho de Maré Pequeno.

A partir daquele espaço e após 
uma explicação de contextualiza-
ção, a autarquia considera que os 
participantes podem “partir para 
uma viagem através dos passadiços 
acompanhados dos moinhos de ma-
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ré e de vento, terminando com uma 
visita ao Moinho de vento Nascente 
de Alburrica”.

Destinada ao público em geral e 
gratuita, mediante inscrição prévia, 
a iniciativa insere-se na programação 
dos “Dias de Verão”, que pretende 
animar a população até ao final do 
próximo mês de Agosto. O circuito 
do próximo dia 18 vai contar com 
uma visita guiada por um técnico do 
município, que vai “explicar a histó-
ria dos moinhos que constituem o 
património moageiro barreirense”. 
As inscrições, que são obrigatórias, 
podem ser efectuadas junto do Posto 
de Turismo do município, no Termi-
nal Rodo-Ferro-Fluvial do Barreiro 
ou via telefone, através do número 
212068185.

Desde a Idade Média a orla ribeiri-
nha do Barreiro foi um espaço para a 
edificação de moinhos, sendo o mais 
antigo o Moinho do Cabo que data do 

século XVI.
Na época a actividade económica 

destes engenhos não se reduzia ape-
nas à produção de farinha. A caldeira 
do Barreiro era muitas vezes utilizada 
para a pesca e o facto dos moinhos 
possuírem um caís e uma embarcação 
permitia que, a partir desses equipa-
mentos, fosse realizado o transporte 
de cereais e farinha.

Actualmente, Barreiro tem no seu 
território os moinhos de maré de Coi-
na, Telha, Palhais, Braamcamp, Gran-
de, Pequeno, vestígios do moinho do 
Cabo, em Alburrica e do moinho de 
El Rei, em Vale de Zebro.

Edificado no século XV, o moinho 
de maré de El Rei era o maior do es-
tuário do Tejo, com oito moendas 
abastecia a indústria de panificação 
em Vale de Zebro, onde se produzia 
o biscoito que, durante os Descobri-
mentos, sustentou as armadas reais 
e as fortalezas.

BREVES

Até final de Setembro, a 
Câmara do Barreiro promove 
a iniciativa “Empréstimo de 
Verão”, para estimular boas 
leituras à população durante 
o habitual período de férias. 
Os interessados em participar, 
podem solicitar os respectivos 
empréstimos à Biblioteca 
Municipal, através do serviço 
“Take Away” e durante um 
prazo de 30 dias, por telefone 
ou através de email (biblioteca.
municipal@cm-barreiro.pt). 

Faustino Mestre foi reeleito 
presidente da direcção do 
Grupo Desportivo Fabril, para 
o período entre 2020/23. O 
acto eleitoral, realizado no 
Pavilhão Vítor Domingos, 
registou um total de 540 votos 
a favor da Lista A e 40 votos 
nulos. 

A partir de hoje e por tempo 
indeterminado, as carreiras nº 
18, 149 e 150 dos Transportes 
Colectivos do Barreiro (TCB) 
circulam pela Rua Miguel 
Bombarda devido à “realização 
das obras de infraestruturas”, 
a decorrer entre o Largo 
da Quinta Grande e a Rua 
Dom Nuno Álvares Pereira. 
Entretanto 11 carreiras 
restabelecem o seu percurso 
normal, devido à conclusão das 
obras entre a Rua João de Deus 
e a Rua Dr. Manuel de Arriaga.

BIBLIOTECA 
Iniciativa 
“Empréstimo 
de Verão”

GD FABRIL
Faustino 
Mestre reeleito 
presidente

TCB
Alteração 
provisória de 
percursos

BarreiroDesde esta terça-feira, a 
circulação rodoviária está 
condicionada junto à Rua Miguel 
Pais, no Barreiro, no âmbito 
da empreitada de reabilitação 
ambiental e paisagística daquela 
área de frente ribeirinha do 
Barreiro. 

Condicionamento de 
trânsito junto à Rua 
Miguel Pais

Segundo a autarquia, vão ser 
anulados, temporariamente, a 
maior parte dos lugares 
de estacionamento ali 
existentes, estando, no entanto, 
“garantidas” outras bolsas 
reservadas ao parqueamento de 
veículos.
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Luís Geirinhas

Cerimónia ao ar livre, 
junto ao Clube de Vela 
do Barreiro, contou com 
presença do Secretário 
de Estado da Juventude 
e Desporto

AVENIDA BENTO GONÇALVES

Protocolos de cooperação fomentam 
prática de desportos náuticos

A Câmara do Barreiro assinou na últi-
ma quinta-feira, um conjunto de pro-

DR

Educação (DGE), com o Instituto 
Português do Desporto e Juventu-
de, tendo realçado a cooperação com 
os municípios e os diversos agrupa-
mentos de escolas para a promoção 
do “desenvolvimento desportivo”, 
nomeadamente, através do reforço 
dos apoios aos desportos náuticos 
e de um maior número de Centros 
de Formação Desportiva (73), que 
estão associados a este tipo de mo-
dalidades.

Na ocasião, foi ainda anunciada a 
aquisição de 18 embarcações do tipo 
Laser Pico e sete Semirrígidos pela 

DGE, destinadas aos agrupamentos 
que têm realizado trabalho no âm-
bito daquela formação desportiva, 
para iniciação e treino em Canoagem 
e Vela.

A cerimónia contou, neste âmbito, 
com a assinatura de protocolos para o 
desenvolvimento de actividades náu-
ticas com o Clube de Vela do Barreiro 
e o Centro de Formação Desportivo 
dos Ferroviários do Barreiro, para 
além da “cedência de embarcações” 
entre a Direcção-Geral de Educação 
e os 13 Agrupamentos de Escolas de 
todo o país.

A partir desta quarta-feira reabre a 
circulação rodoviária na Rua Miguel 
Bombarda, no centro da cidade do 
Barreiro, depois da conclusão das 
obras de substituição das redes mu-
nicipais de abastecimento de água e 
saneamento, assim como os trabalhos 
referentes à construção de uma ro-
tunda naquela zona do concelho. As 
obras, que têm estado a decorrer de 
forma faseada, permitiram requalificar 
o espaço público, substituir as refe-
ridas infraestruturas, que já tinham 

OBRAS JUNTO AO ANTIGO CAMPO DO LUSO

Circulação rodoviária retomada hoje na Rua Miguel Bombarda

mais de 80 anos, para promover uma 
“maior mobilidade para peões” e, em 
breve, dar início à construção do novo 
Mercado 25 de Abril.

Com o restabelecimento da cir-
culação naquela artéria da União de 
Freguesias do Alto do Seixalinho, 
Santo André e Verderena, no troço 
compreendido entre a Rua João de 
Deus e a Rua Dr. Manuel de Arriaga, 
e com a conclusão dos trabalhos de 
execução da rotunda no cruzamento 
da Miguel Bombarda com o Largo da 

Quinta Grande, a Câmara do Barreiro 
tem por objectivo “garantir uma sig-
nificativa melhoria da circulação, com 
destaque para o transporte público”.

Inicialmente, o município alerta que 
as condições de circulação “não serão 
ainda as definitivas”, estando, provi-
soriamente, o “pavimento em maca-
dame e a sinalização no eixo da via” 
a ser efectuada “através de PMP’s de 
plástico”. A autarquia acrescenta que, 
aquando da necessidade de execução 
de trabalhos que impeçam a passa-

gem de duas viaturas, em simultâneo, 
serão “utilizados semáforos, de forma 
a gerir o tráfego automóvel”.

A partir desta data, será também 
“desactivado o percurso alternativo, 
acessível através do antigo Campo do 
Luso, retomando-se a circulação nor-
mal para acesso ao túnel” ali situado, 
o que permitirá “avançar com a cons-
trução do novo Mercado 25 de Abril e 
respectivos arranjos exteriores, na sua 
zona envolvente”, revelou a autarquia.
L.G.

EXPOSIÇÃO

Hospital 
inaugura 
obras 
recuperadas 
de René 
Bertholo

As seis esculturas da autoria de René 
Bertholo, que fazem parte do patri-
mónio cultural do Hospital Nossa Se-
nhora do Rosário, no Barreiro, foram 
inauguradas de forma simbólica esta 
semana, estando agora visíveis, pa-
ra que possam ser apreciadas pelos 
profissionais, utentes e comunidade 
em geral.

Instaladas em 1983, em quatro 
pátios interiores daquele estabe-
lecimento, as esculturas coloridas 
e feitas de cimento “apresentavam 
intenso desgaste, fraturas e perdas 
de cor”, situação que motivou a sua 
recuperação.

Com o apoio do jornalista e crítico 
de arte português Alexandre Pomar, 
da Fundação Carmona e Costa, Fun-
dação Oriente, Galeria Ratton e da 
Liga de Amigos do Hospital Distrital 
do Barreiro foi agora “possível reali-
zar a intervenção para conservação 
deste património”, tendo o próprio 
Centro Hospitalar contribuído para 
o restauro de uma das peças.

Recorde-se que René Bertholo foi 
um artista plástico português, com 
“uma longa e multifacetada carreira 
centrada, sobretudo, na pintura e na 
escultura”. 

Para além das suas obras, no Hos-
pital do Barreiro existe ainda uma 
escultura criada por Artur Rosa, no 
exterior da instituição, uma pintura 
de Carlos Calvet, junto à entrada prin-
cipal, e um vitral de Sá Nogueira, na 
zona da Capela.

Luís Geirinhas

tocolos de cooperação de cedência de 
utilização de bens, entre aquele mu-
nicípio e o Agrupamento de Escolas 
Augusto Cabrita, numa cerimónia que 
decorreu ao ar livre, junto ao Clube de 
Vela do Barreiro, na Avenida Bento 
Gonçalves, que contou, entre outros, 
com as presenças do Secretário de 
Estado da Juventude e do Desporto, 
João Paulo Rebelo, e do presidente da 
autarquia, Frederico Rosa.

Na altura, o membro do Governo 
sublinhou a importância da parceria 
existente entre a divisão do Des-
porto Escolar da Direcção-Geral da 

Barreiro
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SesimbraO novo posto de turismo da vila já 
está em funcionamento. O Posto 
Yes Sesimbra abriu portas na 
Praça da Califórnia, de frente para 
a maior praia da baía sesimbrense, 
e tem como principal missão 
disponibilizar informação turística 
sobre o município. O espaço está 

Novo posto de turismo 
abre portas na Praça da 
Califórnia

ainda equipado com uma loja na 
qual estão disponíveis materiais 
promocionais relacionados com 
as tradições locais, a arte de rua 
e a marca “Sesimbra”,  tais como 
acessórios, postais, peças de 
vestuário e sacos de praia, entre 
outros.

Município empenhado 
na recuperação do 
património edificado. 
Imóvel junto ao 
cemitério vai ser 
totalmente renovado

EDIFÍCIO REMONTA AO SÉCULO XV

Capela de São Sebastião vai ser 
requalificada com autarquia 
a investir 577 mil euros

A Câmara Municipal de Sesimbra 
adjudicou a empreitada para a rea-
bilitação da Capela de São Sebastião, 
situada junto ao cemitério da vila. 
Este é mais um passo numa cami-
nhada da autarquia, que pretende a 
recuperação do património edificado 
do concelho, do qual são bandeiras 
a Fortaleza de Santiago, o Castelo, a 
Casa de Água do Cabo Espichel ou o 
Aqueduto do Cabo Espichel, que está 
também neste momento a ser alvo de 

DR

intervenção.
No total, a operação de requalifica-

ção da capela está orçamentada em 
802 mil euros mas só custará 577 mil 
aos cofres do município, uma vez que 
beneficia de uma comparticipação 
financeira de 225 mil euros ao abri-
go do Fundo Europeu de Desenvol-
vimento Regional, no âmbito de uma 
candidatura apresentada pela Câma-
ra Municipal ao Programa Operacio-
nal Regional de Lisboa 2020.

Com origens no Século XV, a Capela 
de São Sebastião é um dos edifícios 
mais antigos da vila de Sesimbra e 
está na posse da autarquia desde 
1911, pela altura em que entrou em 
vigor a Lei da Separação do Estado 
das Igrejas. As instalações serviram 
de armazém para material utilizado 
no cemitério e em jardinagem e, sem 
qualquer intervenção a nível estrutu-

ral, começaram a degradar-se com o 
passar do tempo. Estão hoje em avan-
çado estado de ruína, sem cobertura 
e quaisquer condições de segurança.

Para a recuperação deste imóvel 
está previsto o reforço da estrutura, 
a consolidação de todas as paredes 
e novos revestimentos, a reposição 
do arco em cantaria, a colocação de 
telha tradicional e de tecto interior 
em madeira, o restauro das canta-
rias do portal e a instalação de no-
vo pavimento. O projecto que visa 
dar uma nova vida à Capela de São 
Sebastião inclui também uma nova 
capela mortuária, que substituirá as 
instalações situadas ao lado da Santa 
Casa da Misericórdia, junto ao Largo 
5 de Outubro. Será ainda criada uma 
área de apoio logístico às actividades 
e um pequeno jardim com vista para 
a vila no logradouro nascente.

MARIA JOÃO ABREU E PAULO MANSO 

OPERAÇÃO COM VÁRIAS FASES

Actores dão voz pelo território

Segurança rodoviária com 
aposta reforçada na Azoia

Maria João Abreu e Paulo Manso fo-
ram os porta-vozes de Sesimbra em 
vídeos promocionais da autarquia. 
A dupla de actores falou sobre a sua 
relação à vila e, entre vários elogios, 
destacaram a importância das visitas 
para a saúde mental. 

“Quando termino um trabalho é 
como se sentisse a perda de alguém 
e fico perturbada durante uns tem-
pos. Sesimbra é o espaço ideal para 
trabalhar esse desapego e para me 
libertar desses fantasmas e tormen-
tos. Este mar é fascinante, incrível 
esta serra e toda esta natureza que 
envolve a vila de Sesimbra, é um 
espaço que nos despe de energias 

Utilizada por moradores mas também 
turistas que viajam para o Cabo Es-
pichel, particularmente aos fins-de-
-semana, a situação da Estrada Muni-
cipal (EM) 569 mereceu a atenção da 
Câmara Municipal. As caraterísticas 
da via criam condições para o excesso 

negativas e nos renova para a vida”, 
disse Maria João Abreu, conhecida 
actriz que fez parte do elenco da 
novela ‘Mar Salgado’, parcialmente 
gravada no município.

Já Paulo Manso, natural de Sesim-
bra, fala de um local que o leva a re-
viver a infância. “Eu consigo fazer um 
‘reset’ aqui. Esta praia é uma piscina 
de água salgada. Sinto-me muito bem 
e seguro aqui. Além de comer bem, 
sinto-me bem. Sesimbra é saúde, 
quer física, quer mental. Sinto-me em 
casa, sinto-me em Sesimbra”, disse o 
actor de ‘Bem-vindos a Beirais’, ‘Amor 
Maior’, ‘Única Mulher’ e, mais recen-
temente, ‘Terra Nova’. M.N.A

de velocidade por parte dos automo-
bilistas e, para inverter este cenário 
e prevenir acidentes, o município ini-
ciou o reforço da segurança em locais 
prioritários. 

Para já, a autarquia pretende ga-
rantir a segurança dos peões com a 
instalação de lombas em borracha 
junto a passadeiras e paragens de 
transportes públicos. Esta é uma so-
lução provisória, que surge depois de, 
há alguns anos, terem sido instaladas 
outras lombas ao longo da via. 

De modo a trazer mais segurança a 
uma estrada também muito utilizada 
por ciclistas e motociclistas, a autar-
quia prevê uma série de alterações 
no futuro, tais como a construção 
de percursos pedonais (enquadra-
da no Plano de Acção de Mobilidade 
Urbana Sustentável) com a colocação 
de passadeiras elevadas em calçada. 
Serão ainda instaladas outras cinco 
passadeiras de iguais caraterísticas 
em zonas nas quais que será feito um 
estreitamento da via. 

Em cima da mesa está ainda a hi-
pótese de serem colocados pilaretes 
de borracha com reflectores entre as 
duas faixas de rodagem para evitar 
ultrapassagens e, por último, toda 
a sinalização será reavaliada e os si-
nais serão substituídos por outros de 
maior dimensão. 

Câmara instalou lombas 
de borracha no piso 
e mais alterações vão 
avançar no futuro na 
EM 509

Miguel Nunes Azevedo
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Quinta
do Conde

Freguesia teve 
como primeiro edifício 
um restaurante e hoje 
é a mais povoada 
do concelho
Vítor Antunes, presidente da Junta, faz retrato de uma 
freguesia hoje central na península

Este ano, a Quinta do Conde come-
mora 25 anos enquanto vila, 35 de 
freguesia e 50 de existência enquan-
to povoado. Vítor Antunes, presiden-
te desta Junta de Freguesia do conce-
lho de Sesimbra, refere que “em 1995, 
a Assembleia da República aprovou a 
elevação da Quinta do Conde à cate-
goria de vila porque reunia as condi-
ções estabelecidas pela lei para essa 
condição”, mas diz que é importante 
recuar no tempo e ter em conta que 
“para chegar a esse momento muito 
trabalho existiu para trás”.

“A Quinta do Conde é um aglome-
rado populacional de constituição 
muito recente. Consideramos que 
este ano está também a celebrar 50 
anos enquanto povoação tendo em 
conta a inauguração do restaurante 
da Quinta do Conde, em 1970, que 
foi o primeiro edifício da localidade 
a dinamizar a zona”, explica, adian-
tando que “o lugar, por si, é mais 
antigo. Temos referências à desig-
nação ‘Quinta do Conde’ no século 
XVIII”. Depois de ter pertencido aos 
Condes de Atouguia e ao Mosteiro de 
S. Vicente, foi José Maria da Fonseca 
quem se tornou proprietário da Quin-
ta do Conde. “O pai, José António da 
Fonseca, adquiriu-a, em Dezembro 
de 1835, para o filho, que nessa altura 
se estava a instalar aqui para a produ-
ção de vinhos”.

A história da génese do território 
mostra que este foi utilizado para vá-
rios fins, nomeadamente agrícolas, 
até que em 1970 António Xavier de 
Lima resolveu então investir naquela 
terra. 

“Adquiriu uns espaços, entre eles 
um celeiro, que transformou em res-
taurante, o Restaurante da Quinta do 
Conde, e que inaugurou em 28 de 
Novembro de 1970 numa visita de 
jornalistas ao local”, recorda.

Dado o crescimento acelerado 
da localidade, sobretudo depois do 
25 de Abril de 1974, altura em que 
aumentou a construção ilegal, “por-
que não havia condições para emitir 
licenças”, a Quinta do Conde tornou-
-se “um poço de necessidades”. 

Muitos habitantes precisavam 
de ter água e electricidade, a que se 
juntou entretanto todo um conjunto 
de necessidades e, de acordo com 
Vítor Antunes, “as soluções para os 
problemas desta natureza não se 
conseguem resolver da noite para 
o dia. Demoram o seu tempo”.

A primeira referência conhecida 
à eventual criação da freguesia da 
Quinta do Conde remete para uma 
reunião de membros da Comissão 
Administrativa da Câmara de Se-
simbra, a 10 de Novembro de 1974. 
Aurélio de Sousa e Esequiel Lino, 
que então representavam a Câma-
ra, afirmaram que o elevado núme-
ro de construções e de residentes 
justificava para a Quinta do Conde a 
existência de administração própria, 
tornando-se “necessário e urgente a 
criação de uma junta de freguesia”. 
Com as dissoluções da Assembleia 
da República verificadas na altura, só 
a 4 de Outubro de 1985 a publicação 
no Diário da República da lei 83/85 
consumou o objectivo: “é criada no 
concelho de Sesimbra a Freguesia da 
Quinta do Conde.” A lei entrou em 
vigor cinco dias depois, pelo que a 
freguesia quintacondense existe 
oficialmente desde 9 de Outubro 

Inês Antunes Malta (texto)  
Mário Romão (fotografia)

A Quinta do 
Conde está 
no centro da 
Península de 
Setúbal e isso 
faz com que 
tenha hoje uma 
qualidade de 
vida satisfatória 
Vítor Antunes

A elevação da Quinta do Conde a 
vila foi aprovada em Junho mas a 
eficácia pela publicação da lei só se 
registou a 30 de Agosto de 1995. O 
crescimento e o desenvolvimento da 
localidade transformou-a num centro 
aglutinador da região, tanto no sec-
tor comercial como na prestação de 
serviços, e hoje conta com cerca de 
30 mil habitantes, distribuídos entre 
a sede que lhe dá o nome, Casal do 
Sapo, Fontaínhas, Courelas da Brava, 
Ribeira do Marchante e o condomínio 
Quinta do Peru.

Este ano, para comemorar os 25 
anos de elevação, a Junta de Freguesia 
tem planeado inaugurar o Miradouro 
do Cabeço do Melão, um novo sítio de 
lazer para os quintacondenses. 

“Pretendemos inaugurar o espa-
ço, assinalando o momento com o 
descerrar de uma placa que vamos 
colocar no miradouro e onde consta-
rão as três datas marcantes”, revela 
Vítor Antunes, presidente da junta 
de freguesia, adiantando que a obra 

Com a assinatura de contratos 
programa, a Junta de Freguesia da 
Quinta do Conde tem vindo a apoiar 
o movimento associativo local que, 
segundo Vítor Antunes, é dinâmico, 
criativo e jovem: “é uma freguesia 
muito jovem, não só pela data da sua 
criação mas sobretudo pela composi-
ção etária dos cidadãos residentes”.

Desde o concerto de Ano Novo às 
comemorações do 25 de Abril, no 
Parque da Vila, o movimento asso-
ciativo da Quinta do Conde faz me-
xer a freguesia durante todo o ano. 
“Tendo em conta o momento que 
vivemos e a experiência que temos 
face ao que geralmente acontece nes-
tas situações, uma vez que quando 
as autarquias têm dificuldades o pri-
meiro sítio onde cortam é nos apoios 
às associações, estabelecemos como 

Comemorações com 
inauguração do Miradouro 
do Cabeço do Melão 

Junta assina contratos 
programa com movimento 
associativo 

NOVIDADE

APOIOS

“está neste momento em fase de 
conclusão” e “vai ser um símbolo do 
nosso território. As pessoas vão ter 
um local para contemplar a Serra da 
Arrábida, com uma vista agradável, 
sobretudo ao final do dia”.

No âmbito do programa comemo-
rativo das três datas importantes da 
vida da Quinta do Conde, para além 
da inauguração do miradouro, o au-
tarca revela que existem outras ideias 
em carteira: “para além de ir um grupo 
restrito descerrar a placa do miradouro 
e assinalar o momento no domingo, 
dia 30 de Agosto, no sábado anterior 
estamos a contar fazer um concerto no 
Parque da Vila, com os respectivos dis-
tanciamentos e medidas de seguran-
ça”.  Dada a conjuntura que vivemos 
actualmente, Vítor Antunes adianta 
ainda que a festa se fará “eventual-
mente até com intervenções através 
da internet. No entanto, e tendo em 
conta o tempo que ainda temos pela 
frente, vamos ver como as coisas evo-
luem até lá”. I.A.M.

princípio que deveríamos manter, 
quando não ampliar, os apoios ao 
movimento associativo em compa-
ração com o ano passado e é isso 
que temos estado a fazer”, informa o 
presidente da freguesia da Quinta do 
Conde, acrescentando que pretende 
“manter a relação de seriedade com 
as associações”. 

De um total de cinco previstos, já 
foram assinados até ao momento os 
contratos programa com a Liga dos 
Amigos da Quinta do Conde, com 
o Grupo Folclórico de Humanitário 
do Concelho de Sesimbra, em docu-
mento assinado por André Antunes, 
presidente do Grupo Folclórico e Hu-
manitário, e por Carlos Pólvora, em 
representação da Junta de Freguesia, 
e com a Associação Sócio-Cultural e 
de Capoeira Bem Viver. I.A.M.

MEIO SÉCULO COM PICO DE CRESCIMENTO 
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XVIII. Os Condes de Atouguia 
estabeleceram, no século XVI, 
um contrato de aforamento com 
o Mosteiro de S. Vicente de Fora, 
então proprietário da Quinta. Não 
tinham no entanto intenção de 
trabalhar as terras mas sim de as 
ceder a trabalhadores rurais que as 

pretendessem cultivar. Para estes 
trabalhadores, o proprietário era 
o Conde, uma vez que era a ele, 
ou a um representante dele, que 
entregavam a renda - e foi assim 
que o nome Quinta do Conde 
surgiu e se foi estabelecendo, 
mantendo-se até ao presente.

Antes de ser 
do Conde já 
era Quinta

A Quinta do Conde teve, desde o 
século XIII, múltiplas designações: 
Quinta da Ribeira de Coina, 
Herdade da Ribeira de Coina, 
Quinta de Coina, entre outras. As 
primeiras referências ao nome 
tal e qual como o conhecemos 
hoje só surgem no século 

O miradouro 
no Cabeço do 
Melão será 
inaugurado em 
Agosto para 
comemorar 
os três 
aniversários da 
freguesia

de 1985.
Desde a criação da freguesia à sua 

elevação à categoria de vila, passaram 
10 anos. No final de 1993, a elevação 
da Quinta do Conde à categoria de 
vila entrou na agenda política mas só 
a 30 de Agosto de 1995 foi publicada 
a lei que lhe daria o estatuto de vila, 
atingido cinco dias depois, a 4 de Se-
tembro de 1995.

PUBLICIDADE

cionais a maior freguesia do conce-
lho de Sesimbra, também a mais jo-
vem, uma vez que só foi fundada em 
1985, e tenha hoje uma qualidade de 
vida satisfatória”, considera o presi-
dente da freguesia, partilhando que 
teve recentemente conhecimento 
da existência de uma petição que 
defende “a elevação da Quinta do 
Conde a cidade”. 

Em 50 anos, a Quinta do Conde 
teve, nas suas palavras, “um cresci-
mento muito acelerado, sobretudo 
nas décadas de 1990 e 2010”. Exem-
plo disto é o caso do centro de saúde 
local, que quando foi inaugurado em 
2012 “já era insuficiente, tendo em 
conta o número de pessoas que a fre-
guesia tem” e por isso o edil avança 
que “está em vias de concretização 
a criação de um segundo centro de 
saúde”.

Na educação, Vítor Antunes des-
taca a falta de resposta ao nível do 
ensino secundário. “Avaliamos em 
mil jovens aqueles que diariamente 

daqui saem para procurar resposta, a 
um grau de ensino que é obrigatório, 
nos concelhos limítrofes. Não temos 
resposta aqui e a resposta que temos 
no concelho de Sesimbra está esgo-
tada, já não chega”, declara. Estava 
marcada para 16 de Março uma reu-
nião com os secretários de Estado da 
Educação, mas devido à pandemia 
foi adiada. “Já renovei o pedido. Pre-
cisamos de uma resposta”, adianta.

Das necessidades locais faz tam-
bém parte a criação de um lar de ido-
sos, que “seria muito bom para dis-
ciplinar a quantidade de lares ilegais 
que por aí proliferam, para contagiar 
positivamente e responder às neces-
sidades das pessoas”. O centro de ac-
tividades ocupacionais para utentes 
da Cercizimbra e a construção de um 
quartel para a GNR são ainda obras a 
destacar, sem esquecer o desejo da 
criação de “uma rotunda, a partir da 
Ponte de Negreiros, que dê acesso à 
Quinta do Conde e ligação directa à 
auto-estrada”.

Centralidade e respostas   
para o território
“A Quinta do Conde está no centro 
da Península de Setúbal, no cruza-
mento da linha ferroviária, perto da 
auto-estrada. A localização geográ-
fica e a acessibilidade foram factores 
que contribuíram para o desenvolvi-
mento local e para que a Quinta do 
Conde seja hoje em termos popula-
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. 
Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos de alguém 
que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar numa nova fase 
profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com muita 
vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer bem 
as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições familiares 
para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter a calma 
em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. Carta da 
semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas 
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de 
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define 
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu 
coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano profis-
sional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que estruturados e 
calculados darão bons resultados. Carta da semana – O IMPERADOR – está muito lúcido, 
objetivo e eficaz marcando pontos em todas as situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de 
vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de vida; 
pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas situações 
podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de tomar uma posição. 
Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite conduzir a sua vida de forma 
objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de dece-
ções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profissional – dê 
atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, procure novos 
apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo dos sonhos em que 
é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão ou 
fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão solitária e 
amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em proveito próprio 
e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da semana – A PAPISA – a 
semana promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição de 
sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão sofrer 
alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá compreender 
alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida financeira sujeita 
a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos acontecimentos. Carta da 
semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante pródiga em acontecimentos 
importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

TARÓLOGO e ASTRÓLOGO FRANCISCO GUERREIRO
Resolva todos os seus problemas sentimentais, profissionais, 
financeiros e de saúde, marcando uma consulta pelo número 
96 377 05 04. Após a 1.ª consulta efectua tratamentos espiri-
tuais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo
E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com

Na bibliografia de Luiz 
Pacheco (1925-2008) 
constam vários títulos 
que reúnem parte da 

sua epistolografia, área em que foi 
pródigo, talvez por constituir esse 
género um espaço de liberdade e 
de autenticidade (à mistura com 
alguma teatralidade e com alguma 
preocupação em deixar obra), valo-
res que o nortearam. Entre 1990 (19 
de Dezembro) e 2003 (9 de Abril), 
em Setúbal, o livreiro e alfarrabista 
João Carlos Raposo Nunes recebeu 
22 missivas do seu amigo Pacheco, 
conjunto que, em 2005, foi publica-
do sob o título de “Cartas ao Léu”, 
agora republicado (Lisboa: Maldo-
ror, 2020).

Organizador das edições foi 
António Cândido Franco, que as-
sume este reaparecimento como 
uma oportunidade para “revisitar” 
aquilo que considera “o retrato de 
uma geração fim de século que se 
reuniu à volta de Raposo Nunes 
entre 1989 e 2000”. Com efei-
to, o destinatário destas cartas, 
responsável pela livraria setuba-
lense Uni-Verso, fomentou, nesse 
tempo, um grupo que tinha como 
características mais evidentes o 
amor ao pensamento e à poesia, 
muitos dos seus elementos parti-
cipantes na página “Arca do Ver-
bo”, que Raposo Nunes animou 
no periódico “O Setubalense” ao 
longo de quase uma década (362 
números, entre 1988 e 1997), por 
onde passaram cerca de 350 au-
tores, incluindo Luiz Pacheco (em 
cinco números).

Este conjunto de dezassete pos-
tais e cinco cartas tem a primeira 
mensagem datada de 1990, estan-
do as outras registadas entre 1999 
e 2003. O hiato de nove anos na 
escrita explica-se por ter sido esse o 
tempo em que Pacheco viveu entre 
Setúbal e Palmela, propício a muitos 
encontros entre os dois amigos; em 
1999, ao mudar-se para o Montijo (e, 
depois, para Lisboa), Pacheco recor-
reu às cartas para o convívio com o 
amigo de Setúbal.

Não são longas as comunicações; 
mas são povoadas por muita gente 
e por uma forma de pensar que põe 
a descoberto o espírito do emissor. 
O fascínio de Pacheco pelo estabe-

Quando Luiz Pacheco
escreveu a Raposo Nunes

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

dele), os amigos, a opinião sobre 
algumas obras, desabafos sobre a 
vivência nas residências por onde 
passou -, sempre numa escrita de 
impulso, rápida, eficaz na brevi-
dade, povoada por um sentido de 
humor à maneira pachequiana - al-
ternando entre o irónico e o terno, 
o humano e o satisfeito com a vida.

Esta nova edição de “Cartas 
ao Léu” apresenta os textos que 
constavam na anterior (a corres-
pondência amplamente anotada, 
alguns ensaios sobre a epistolo-
grafia e a crítica de Pacheco e um 
roteiro cronológico de contextuali-
zação, assinados pelo organizador; 
dois textos de Luiz Pacheco saídos 
no suplemento “Arca do Verbo”;  e 
apreciações sobre a obra Raposo 
Nunes assinadas por António Ca-
brita, Avelino de Sousa e Agostinho 
da Silva), acrescidos de dois curtos 
textos que actualizam a obra em 
termos de bibliografia aparecida 
nos 15 anos que medeiam as duas 
edições e justificam a reedição e 
de fotografias.

Obra a (re)ler. Sobretudo porque 
revivemos o tempo feliz (apesar de 
tudo) que Luiz Pacheco passou, à sua 
maneira, em Setúbal.

lecimento do amigo é vivamente 
demonstrado logo no postal de 
1990: “Isso não é uma livraria; is-
so não é um alfarrabista; isso não 
é para vender selos da Indonésia. 
(...) Isso é o Olim-
po.” A partir 
de  1999,  o 
destinatário é 
referido como 
“ R a p o s ã o ” , 
“ S e n h o r  R a -
posão”, “Poeta 
editor,  l ivrei-
ro”, “Dr.”, “Sr. 
Raposão-Mor”, 
“Dr. Raposão”, 
“Poeta”, “Poe-
ta e Amigão” e 
“Mister Raposão”, 
formas de trata-
mento que de-
monstram a proxi-
midade, o afecto, a 
criatividade e a vi-
vacidade discursiva 
do subscritor.

Os assuntos abor-
dados são diversos 
- a vida editorial, 
pedido de livros, o 
dinheiro (ou a falta 

 Isso não é uma 
livraria; is
so não é um 
alfarrabista; 
isso não é para 
vender selos da 
Indonésia. (...) 
Isso é o Olim po.
Luiz Pacheco 
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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

Classificados
VENDO GARAGEM EM SETÚBAL - SITUADO NAS COLINAS DE SÃO FRANCISCO

CARACTERISTICAS: • ÁREA UTIL DE 48M2; • GARAGEM / BOX FECHADA;
• PORTÃO DE ACESSO ÀS GARAGEM COM COMANDO À DISTANCIA;

• QUADRO ELÉTRICO INDEPENDENTE;
• DUAS GRANDES JANELAS PARA  A RUA O QUE LHE PROPORCIONA MUITA LUZ NATURAL;

• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS
VALOR: 28.000€ (baixa de preço) -  CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

ANUNCIE NO SEU 
DIÁRIO DA REGIÃO

PUBLICIDADEPUBLICIDADE

MARIA JOSÉ 
CARUJA COELHO

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Maria José Caruja Coelho. A 
família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar 
o funeral ou que, de qualquer outra forma, 
manifestaram as suas condolências.

(1935 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

JOSÉ SILVA
POMBO

ANA PAULA 
BAPTISTA RÔLO

SR.PADRE
MANUEL VIEIRA

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de José Silva Pombo. A família vem 
por esta via agradecer a todas as pessoas 
que se dignaram a acompanhar o funeral ou 
que, de qualquer outra forma, manifestaram 
as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o 
falecimento de Ana Paula Baptista Rôlo. A 
família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar 
o funeral ou que, de qualquer outra forma, 
manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Manuel Vieira. A família vem por 
esta via agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram a acompanhar o funeral ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram as suas 
condolências.

(1939 – 2020) (1965 – 2020) (1922 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

FALECEU A 28/06/2020

HEDVIGES MARIA SANTANA 
FERNANDES 

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Seu esposo, filhos, netos, bisnetos e restante familia 
têm o doloroso dever de participar o falecimento da sua 
ente muito querida e de agradecer reconhecidamente 
a todos os que se dignaram acompanhá-la à sua 
última morada, bem como aos que das mais diversas 
formas, lhes manifestaram pesar. 

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF:  265 718 605 - 934782861 - 966479242

(1922-2020)

PADRE MANUEL VIEIRA    
AGRADECIMENTO

A família do Padre Manuel Vieira agradece
a todos os que em vida o apoiaram,

a todos os que o acompanharam à sua 
última morada e a todos que rezam por ele.

Em nome da família, a irmã
Maria Augusta Vieira Nunes Brites

Necrologia

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228
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Região

O SEU ESTABELECIMENTO
ESTÁ ABERTO

ANÚNCIE AQUI - 265 520 716

# Fique em casa
Tudo o que precisa perto de si... 
 Apoie o comércio local

D. TERESA
PARAPSICÓLOGA - MÉDIA

Trata de problemas: Espirituais, 
Curas, Invejas, Bruxedos, Saúde, 

Amor, Justiça

40 Anos de Experiência 
em Portugal

Telf: 211 566 838 / 920 194 790 / 914 544 601 

Nuno Mascarenhas 
reuniu com a EDP 
e diz que é preciso 
salvaguardar futuro dos 
trabalhadores. Governo 
fala em boa notícia mas 
admite inquitações

TERMOELÉCTRICA ENCERRA EM MENOS DE SEIS MESES

Fecho da central de Sines gera preocupação 
na autarquia e satisfação entre ambientalistas

A EDP decidiu antecipar para 2021 o 
encerramento das centrais a carvão na 
Península Ibérica, entre as quais a de 
Sines (já no início de Janeiro próximo), 
o que representa um custo extraor-
dinário de cerca de 100 milhões de 
euros (antes de impostos) em 2020. 
O anúncio, feito ontem, gerou preocu-
pação na Câmara Municipal de Sines, 
por um lado, e satisfação, por outro, 
junto de ambientalistas e Governo.

A decisão de antecipar o fecho 
em dois anos (estava previsto para 
2023) levou mesmo o presidente 
da autarquia, Nuno Mascarenhas, 
a reunir pela manhã de ontem com 
a EDP Produção na tentativa de se 
“encontrar soluções que minimizem 
os impactes” sócio-económicos na 
região, revelou a autarquia, em nota 
de Imprensa.

Entre as principais preocupações 
do autarca estão os postos de traba-
lho que podem estar em causa com 
esta decisão. “É necessário salva-
guardar o futuro de centenas de tra-
balhadores, não só dos que operam 
directamente na central, mas tam-
bém de muitos outros, que trabalham 
nos sectores de actividade que lhe 
estão associados”, considerou Nuno 
Mascarenhas, citado na mesma nota.

Na reunião de ontem de manhã 
participaram “Miguel Mateus, ad-
ministrador da EDP Produção, João 

A central a carvão de Sines fecha portas no início de Janeiro do próximo ano

DR

Amaral, director da central de Sines, 
e Adília Pereira, directora de Recur-
sos Humanos da empresa”, indicou a 
edilidade, adiantando que, durante 
o encontro, o autarca “teve ainda a 
oportunidade de falar com o CEO da 
EDP Produção, Miguel Setas”, o qual 
“demonstrou total abertura por parte 
da empresa na procura de soluções”.

De acordo com o município, ficou 
“acordada uma reunião, a realizar 
com carácter de urgência, entre to-
das as entidades que possam contri-
buir para a elaboração de medidas 
de política pública que minimizem 
os impactes sociais e económicos” 
provocados pelo fecho antecipado 
da termoeléctrica.

Nuno Mascarenhas, de resto, ape-
lou para um “compromisso firme” do 
Governo, no sentido de ser encontra-
da uma solução para os trabalhadores 
afectados com o fecho da central.

Satisfeita com a decisão ficou a as-
sociação ambientalista Zero, que se 
congratulou com o anúncio da EDP 
em antecipar o encerramento da cen-
tral a carvão de Sines para daqui a me-
nos de seis meses. Ao mesmo tempo, 
a associação ambientalista considera 
que o fecho da termoeléctrica tem de 
ser compensado com o investimento 
em fontes renováveis.

Emissão de gases com efeito     
de estufa com enorme redução

“É uma notícia excelente. Já tinha 
sido a antecipação de 2030 para 
2023, mas antecipar em mais dois 
anos é uma boa notícia”, disse à Lusa 
Francisco Ferreira,  presidente da Zero.

De acordo com o responsável, além 
de excelente, a notícia é também um 
desafio em termos de descarbonização.

“Nós estamos já com um longo pe-
ríodo em que quer a central de Sines, 

quer a do Pego, que será à partida a 
última a encerrar em Novembro de 
2021, não estão praticamente a fun-
cionar e isso tem significado uma re-
dução enorme em termos de emissões 
de dióxido de carbono para a atmosfe-
ra e um contributo significativo no que 
respeita à redução das emissões de 
gases com efeito de estufa e, portanto, 
a favor de combatermos as alterações 
climáticas”, concluiu.

Entretanto, o ministro do Ambien-
te, João Pedro Matos Fernandes, 
também considerou, numa audição 
regimental na Assembleia da Repúbli-
ca, que a decisão representa “sem dú-
vida uma boa notícia”. Mas, admitiu, 
“suscita inquietações”. Recorde-se 
que nesta unidade, a empresa tem 
vindo a desenvolver, em consórcio, 
um projecto de produção de hidro-
génio verde com possibilidade de ex-
portação por via marítima. Com Lusa

PUBLICIDADE

BREVES

O município de Alcácer do 
Sal identificou um défice de 
intervenções por parte da 
Águas Públicas do Alentejo 
na Conduta Adutora da 
Herdade dos Frades (Sistema 
de Abastecimento de Água 
do Torrão) e nos Sistemas de 
Abastecimento da Comporta, 
Casebres, Vale de Guizo, 
Barrancão e Ameira 1, além da 
manutenção na envolvente 
das ETAR. Vítor Proença, 
presidente da autarquia, 
solicitou uma reunião à 
empresa para exigir a rápida 
resolução dos problemas.

A piloto montijense Elisabete 
Jacinto, principal figura 
do desporto motorizado 
em Portugal e uma 
das mais conceituadas 
internacionalmente, aceitou 
o convite da Câmara para ser 
madrinha da candidatura 
da Festa em Honra de Nossa 
Senhora da Atalaia ao concurso 
“7 Maravilhas da Cultura 
Popular”. A conhecida Festa 
Grande está entre as finalistas 
regionais e Elisabete Jacinto 
deixa um apelo: “Para vencer 
precisamos do seu voto. Ligue 
760 207 815”.

ALCÁCER
Vítor Proença 
exige reunir com
Águas do Alentejo

MONTIJO
Elisabete 
Jacinto é 
madrinha da 
Festa Grande 

Mário Rui Sobral



Arranca hoje, e prolonga-se até 
30 de Novembro próximo, o 
programa “EuComproEmGrândola”, 
concurso promovido em conjunto 
pelo município grandolense e pela 
Associação de Comércio, Indústria, 
Serviços e Turismo do Distrito de 
Setúbal.

“Incentivar a compra no comércio 
e restauração do concelho e 
dinamizar a economia local é o 
principal objectivo do concurso que 
será composto por cinco sorteios 
mensais, realizados no primeiro dia 
útil de cada mês e abertos ao público, 
num valor total de cinco mil euros”, 

revelou a autarquia. Para sorteio 
“serão utilizados cupões de compra 
consoante o valor consumido pelo 
cliente”, sendo que “um cupão 
corresponde a 15 euros de compras”. 
São entregues “cupões por cada 
múltiplo de 15 até um valor máximo 
de 300 euros”.
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Grândola apoia 
comércio local 
com concurso

PUBLICIDADE

SANTIAGO DO CACÉM

Município vai oferecer cadernos
de fichas a todos os alunos do 1.º ciclo
A Câmara de Santiago do Cacém 
anunciou que vai entregar a todos os 
alunos do 1.º ciclo, gratuitamente, os 
Cadernos de Fichas de Actividades, 
no início do próximo ano leCtivo, não 
sendo necessária qualquer inscrição.

A medida já foi decidida em reu-
nião camarária, indicou o município, 
explicando ter aprovado também o 
reforço das medidas de Acção Social 

Escolar e Sócio-educativas para o ano 
lectivo 2020/2021.

As actividades de animação e apoio 
à família vão ser mantidas, “com o pro-
longamento de horário, garantindo de 
forma gratuita a frequência deste apoio 
às crianças inscritas no pré-escolar da 
rede pública”, referiu, frisando que a 
medida abrange “cerca de 500 crian-
ças” e que as inscrições devem ser 

efectuadas até 30 de Julho. Refeições 
escolares gratuitas e apoio para aqui-
sição de material escolar, no valor de 
25 euros, e uma ajuda de 20 euros nas 
visitas de estudo para os alunos com es-
calão A, ou a comparticipação de 50% 
nas refeições, um apoio de 12,5 euros 
para material escolar e de 10 euros para 
visitas de estudo para os alunos do Es-
calão B são outras das medidas. Lusa

Não se pode continuar a assis-
tir a mais um atropelo, que 
não é pequeno, à conserva-
ção da Natureza, à proteção 

do Litoral, à adaptação às alterações 
climáticas, sem condenar, interrogar 
e pressionar para travar.

No passado dia 9 de junho a Câmara 
de Almada iniciou o alcatroamento dos 
acessos às casas, restaurantes e praias 
da Fonte da Telha, em plena duna primá-
ria, aumentando a impermeabilização 
dos solos e aumentando a vulnerabili-
dade da zona às alterações climáticas e à 
subida do nível médio das águas do mar.

A autarquia, gerida pela coligação PS/
PSD, está a levar a cabo uma obra que 
desafia qualquer estratégia de gestão do 
litoral e de Conservação da Natureza e 
coloca em risco uma estrutura natural de 
vital importância para a proteção da orla 
costeira como são as dunas primárias.

Com efeito, esta obra está, não só a 
contribuir para a impermeabilização 
e aumentar a pressão sobre o siste-
ma dunar, como irá contribuir para o 
aumento caótico rodoviário do local, 
quando o que seria sensato era reduzir 
a pressão automóvel.

A Fonte da Telha tem um núcleo habi-
tacional fortemente desordenado com 
cerca de 600 edifícios, muitos deles de-
gradados ou de génese ilegal, pouco ou 
nada integrados na paisagem protegida 
da Arriba Fóssil da Costa da Caparica.

Toda esta zona carece de uma inter-
venção estruturada cujo POOC Sintra 
Sado e Plano de Pormenor previam a 
relocalização, reabilitação ou demolição 
assim como dos equipamentos existen-
tes, acessos e regularização do estaciona-
mento, de forma integrada e recorrendo 

Fonte da Telha, crónica de 
uma destruição anunciada

OPINIÃO

José Luís Ferreira

Deputado do PEV

a pavimento com elevada permeabilida-
de, nomeadamente calçada grossa.

Mas nada disso está a acontecer e o 
Executivo Camarário optou pela solu-
ção fácil e rápida de potenciar o acesso 
automóvel, reduzir o pó da estrada de 
terra batida existente e descurar por 
completo as normas básicas de orde-
namento da Orla Costeira.

A descentralização e municipali-
zação de competências e respon-
sabilidades que o Governo do PS, 
tem vindo a protagonizar, e que este 
executivo autárquico tão bem abra-
çou, tem levado à desestruturação 
de importantes áreas que perdem o 
seu enquadramento nas estratégias 
nacionais passando a retalhos de von-
tades circunstanciais como é o caso do 
ordenamento da Orla Costeira ou da 
gestão das áreas protegidas.

A orla costeira do nosso país está 
cada vez mais vulnerável às incons-
tâncias climáticas e à gradual subida 
do nível médio das águas do mar, do 
qual a Costa da Caparica e Fonte da 
Telha não são exceção, como de resto 
todos temos testemunhado nos últi-
mos anos com a violência de invernos 
que levam parte das praias e destroem 
e inundam áreas construídas, obrigam 
a uma constante reposição artificial 
das areias e à construção de pesados 
muros de betão de proteção.

As dunas primárias e a sua vegeta-
ção endémica são sistemas naturais de 
prevenção do avanço do mar, pelo que 
a requalificação de zonas como a Fon-
te da Telha deve ser por aí orientada 
e não o estender de um tapete negro 
que nem de arranjo estético serve.
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Desporto

"Ninguém desiste aqui 
e eu não vou desistir nunca"

Com seis derrotas consecutivas e 
14 jornadas sem ganhar na I Liga, os 
números são claros e atestam bem 
a crise que se vive actualmente no 
Vitória FC, que continua a lutar pela 
permanência no principal escalão do 
futebol português. Após a derrota 
(1-2) sofrida anteontem na recepção 
ao sensacional Famalicão, actual 5.º 
classificado, os sadinos podem no fi-
nal da 32.ª jornada ver a sua situação 
complicar-se ainda mais na tabela.

A duas partidas do final da prova, o 
Vitória tem o Portimonense, Tondela 
e Belenenses SAD como adversários 
directos numa discussão pela conti-
nuidade entre os grandes do futebol 
nacional. Na terça-feira, a partir das 
19 horas, no Estádio de Alvalade, 
diante do Sporting, o Vitória volta a 
ter uma nova oportunidade para co-
locar um ponto final nos maus resul-
tados. A tarefa avizinha-se complica-
da, mas no Bonfim há quem acredite 
de que tudo vai terminar bem.

Apesar das duas derrotas que os 
sadinos sofreram desde que assumiu 
a equipa – 1-0 com Aves e 1-2 com 
Famalicão –, o treinador Lito Vidigal 
recusa-se a permitir que os jogadores 
se deem por vencidos. “Ninguém de-
siste aqui e eu não vou desistir nun-
ca”, afirmou logo na sala de imprensa 
após o desaire sofrido aos 89 minu-
tos, altura em que os famalicenses 
chegaram ao golo do triunfo.

O técnico, de 50 anos, admite 
que a forma como a equipa foi der-
rotada foi um murro no estômago, 
mas que isso pode servir de lição. “É 
duro, mas temos de aprender com is-
so e tornarmo-nos fortes. Temos de 
continuar a trabalhar na motivação 
e acreditar no que estamos a fazer”, 

Ricardo Lopes Pereira

“Vamos acreditar até 
ao último segundo que 
vamos ficar na I Liga”, 
diz o treinador

LITO VIDIGAL E O MOMENTO ACTUAL DO VITÓRIA FC

VFC

massa adepta este resultado [der-
rota 1-2 com Famalicão] não teria 
acontecido. No mínimo consegui-
ríamos um ponto. Temos sentido a 
falta deles”, confidenciou.

Questionado sobre a partida com 
os famalicenses, Lito Vidigal foi ca-
tegórico sobre se o oponente foi um 
justo vencedor. “No momento em 
que estamos não interessa muito 
falar em justiça. Mais importante é 
conseguir pontos e não consegui-
mos”, lamentou, apontando a falta 
de eficácia como uma das lacunas 
que é preciso melhorar. “A equipa 
trabalha e cria oportunidades, mas 
não fomos felizes”.

Quem também não foi nada feliz 

O treinador dos sadinos continua a acreditar na manutenção e lembra que ainda há seis pontos em jogo

foi o avançado Guedes, jogador que 
regressou ao onze depoir de cum-
prir dois jogos de castigo. Logo aos 
20 segundos, num choque com um 
adversário, o jogador lesionou-se 
no ombro esquerdo e foi assistido, 
mas o primeiro prognóstico não foi 
nada animador, acabando, depois de 
tentar continuar em jogo junto dos 
companheiros, por não aguentar as 
dores e ser substituído por Berto aos 
20 minutos.

Sobre o infortúnio do avançado, o 
treinador foi peremptório. “Tem-nos 
faltado alguma sorte. No primeiro jo-
go que fizemos não pudemos contar 
com quatro jogadores que têm joga-
do: alguns por lesão, outros por cas-
tigo. Agora não pudemos contar com 
todos, mas já pudemos contar com 
Guedes. Espero que recupere o mais 
depressa possível para fazermos as 
melhores escolhas no próximo jogo”.

Obras do futuro centro de  
treinos arrancaram no KIP
Entretanto, o Vitória anunciou na 
sua página oficial que as obras de 
requalificação daquele que será o 
futuro centro de treinos já estão 
a decorrer, fruto de uma parceria 
com o Kartódromo Internacional 
de Palmela (KIP). “Os trabalhos de 
renovação do relvado para o campo 
principal, pintura, limpeza e sinali-
zação de todos os espaços fazem 
parte desta que será a primeira fase 
deste processo e que resultará num 
moderno Centro de Estágios como 
o nosso Clube tanto merece”, lê-se 
na nota emitida.

Recorde-se que o protocolo com 
o KIP é válido por oito anos e foi 
assinado e tornado público a 19 de 
Junho de 2020 pelo clube da I Liga 
de futebol na sua página oficial. A 
obra, cujas previsões preveem que 
verá a luz do dia já em 2020/21, está 
orçada em cerca os 300 mil euros, 
verba que, com a remodelação das 
infraestruturas já existentes e o 
apoio do Kartódromo será suporta-
da em cerca de 100 mil euros pelo 
Vitória.

disse, mostrando-se optimista na 
permanência. “Sei que vai ser duro 
até ao fim, mas vamos trabalhar e 
acreditar até ao último segundo que 
vamos ficar na I Liga”.

Um factor que dá confiança a Lito 
Vidigal prende-se com a evolução 
que tem sentido no grupo nos pou-
cos dias que leva à sua frente. “Sin-
to que a equipa tem crescido nestes 
poucos dias. Tem-nos faltado um 
pouco de sorte. Temos tido alguns 
jogadores que não podem jogar por 
lesão e melhorámos no sentido de 
não discutir muito”, disse, aludindo 
ao facto de muitos jogadores serem 
alvo de acção disciplinar nas partidas 
anteriores.

Com duas jornadas por disputar, 
o técnico lembra que ainda há pon-
tos para conquistar. “Há seis pontos 
ainda em jogo e vamos acreditar e 
trabalhar muito, porque o nosso ob-
jectivo mantém-se bem definido”, 
disse, referindo que o golo sofrido 
aos 89 minutos fez mossa num gru-
po que, em sua opinião, tem vinco 
a evoluir. “Há esse peso, mas posso 
garantir que a equipa melhorou mui-
to nesse sentido”.

Lito Vidigal admite que a ausência 
de adeptos no estádio tem pesado 
muito no rendimento da sua equipa. 
“O Vitória é um clube enorme, tem 
uma massa adepta grande e sei que 
se tivéssemos jogado com a nossa 
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com passagens pela G-League e 
pelo campeonato mexicano onde 
representou na época passada 
o Ostioneros de Guaymas. Nos 
Estados Unidos jogou no Salt 
Lake City Stars, Pitt Panthers e 
Richmond Spiders.
 Este é o terceiro jogador 

estrangeiro contratado pelo 
Galitos que antes já havia chegado 
a acordo com o também norte-
americano de 26 anos, Derreck 
Brooks (ex-Lusitânia dos Açores) e 
com o canadiano de 24 anos, Otas 
Iyekekpolor que jogava no London 
Lightning, no Canadá. 

Galitos contrata 
mais um 
americano para 
a equipa de 
basquetebol

O Galitos Futebol Clube contratou 
para a sua equipa de basquetebol, 
que disputa a Liga Portuguesa, o 
poste norte-americano, também 
com nacionalidade queniana, 
Alonzo Nelson-Ododa, de 27 anos. 
O jogador, que tem 2,06 metros de 
altura e 107 quilos de peso, conta 

GD FABRIL 
Faustino 
Mestre reeleito 
presidente 
do clube 

Faustino Mestre foi reeleito presiden-
te da direcção do Grupo Desportivo 
Fabril nas eleições realizadas para os 
órgãos sociais que vão gerir os des-
tinos do clube no período de 2020 
a 2023.

No acto eleitoral, que decorreu no 
passado sábado, dia 11 de Julho, no 
pavilhão Vítor Domingos, a Lista A, 
única concorrente, registou 540 vo-
tos a favor. No escrutínio será ainda 
de referir que foram também consi-
derados nulos 40 votos. 

Assim sendo, foram eleitos como 
presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, Ilídio Augusto Vitorino Canas; 
como presidente da Direcção, Faus-
tino Mestre; para a presidência do 
Conselho Fiscal, Francisco José Neves 
Pires Amado e como presidente do 
Conselho Geral, José António Mar-
ques de Oliveira.

A tomada de posse está marcada 
para a próxima sexta-feira, às 21 horas, 
no salão nobre do clube.

Quatro reforços    
para a equipa sénior
Entretanto, no que respeita ao fu-
tebol há a registar a entrada de mais 
quatro reforços: Mário Costa e Fábio 
Delgado (ex-Oriental Dragon), Rony 
(ex-Charneca de Caparica) e Arian 
Semedo (ex-Santa Iria).

Mário Costa é defesa central, tem 
32 anos e uma vasta experiência como 
jogador. Representou o Desp. Portu-
gal, Galitos, Barreirense, Montijo, Al-
cochetense, Progresso Sambizanga e 
1.º Agosto (Angola), Moura, Casa Pia 
e Marinhense.

Fábio Delgado tem 23 anos, é tam-
bém defesa, e na época passada jogou 
no Oriental Dragon. Antes havia pas-
sado pelo Palmelense, Barreirense, 
Linda-a-Velha, Belenenses, Corroios 
e Sporting. 

Rony é médio, cabo-verdiano, tem 
27 anos e em Portugal jogou apenas 
no Charneca de Caparica.

Arian Semedo é defesa, tem 22 
anos e está de regresso ao clube que 
representou na época de 2018/2019. 
Jogou também no St.º António (Lis-
boa), Beira Mar de Almada e Santa 
Iria. 

O Grupo Desportivo de Sesimbra con-
tratou o professor João Cunha e Silva, 
mestre na área da educação física, co-
mo preparador físico da equipa sénior 
de hóquei em patins, completando 
assim a estrutura técnica liderada 
pelo treinador Marco Costa.  

A dupla técnica já está a trabalhar 
em pleno, preparando cuidadosa-
mente a participação da equipa na fa-
se preliminar de acesso à 2.ª Divisão 

HÓQUEI EM PATINS EM FASE DE PREPARAÇÃO
Sesimbra disputa fase preliminar de acesso à 2.ª divisão em Setembro

Nacional, que muito provavelmente 
terá início no dia 12 de Setembro e 
termina a 26 do mesmo mês.  

De acordo com o sorteio realizado 
na passada quinta-feira, o Sesimbra 
ficou a saber que vai efectuar três 
jogos em casa mas o calendário só 
ficará definido após a realização da 
fase pré-preliminar, a disputar só 
com clubes da 3.ª Divisão. Quanto a 
adversários, nesta altura apenas são 

conhecidos o Campo de Ourique e 
do HC Sintra.

De referir que a competição (Fase 
Preliminar) será disputada por seis 
equipas em sistema de campeonato, 
a uma volta, ficando os três primeiros 
classificados apurados para disputar 
o Nacional da 2.ª Divisão na época de 
2020/2021 e os três últimos, o Cam-
peonato Nacional da 3.ª Divisão.  

No que respeita ao plantel, até ao 

momento o Grupo Desportivo de Se-
simbra anunciou cinco reforços, três 
dos quais vindos do Murches (Miguel 
Oliveira, André Raposo e João Chalu-
pa), um da Juventude Salesiana (Ri-
cardo Fonseca) e o outro do Campo 
de Ourique (Rodrigo Raposo). Da 
época passada continuam no clube 
Bruno Fuzeta, Gonçalo Marcelino, 
Paulo Carapinha, Diogo Dias e Miguel 
Serrano. J.P.

José Pina    

Paulo Barradas, Sérgio 
Jesus, David Salvador, 
Pedro Cardador e Sílvia 
Domingos destacaram- 
-se no futebol

COMPETIÇÃO NÃO PROFISSIONAL 

Época 2019/2020 foi bastante positiva 
para a arbitragem setubalense

O Conselho de Arbitragem da Fede-
ração Portuguesa de Futebol tornou 
pública a classificação dos árbitros 
das competições não profissionais 
de futebol e futsal relativas à épo-
ca de 2019 /2020, que foi bastante 
positiva para os representantes da 
região.

Na categoria C2 o melhor classifi-
cado foi Paulo Barradas que termi-
nou a época na sétima posição, João 
Marques classificou-se em 16.º lugar, 
João Bernardo em 20.º lugar e Luís 
Reforço em 23.º, entre os setenta 
árbitros da categoria.

Na C3 Avançado Sérgio Jesus e Da-
vid Salvador foram dignos represen-
tantes da AF Setúbal ao classificarem-
-se respectivamente em quarto e oi-
tavo lugar, posições que deverão ser 
suficientes para serem promovidos.

Na mesma categoria vão continuar 
Pedro Cardador, Pedro Afonso, Tiago 
Rodrigues e Fábio Varanda.

No quadro principal feminino (C1) 
Sílvia Domingos comprovou mais 
uma vez a sua qualidade ao concluir a 
época em quarto lugar e Tatiana Mar-

Em masculinos e femininos a região esteve bem representada 

DR

No futsal os árbitros setubalenses 
também estiveram em bom plano. 
Sérgio Carvalho e Bruno Tavares fi-
caram em 3.º e 5.º lugar na catego-
ria C2, posições que os podem levar 
também à promoção. Na categoria 

C2 o melhor classificado foi Pedro Ra-
mos (49.º) seguido de Pedro Pereira 
(68.º), Nuno Brás (91.º) e Armando 
Veríssimo (104.º). Pedro Prates não 
obteve classificação. E na categoria 
C3 Avançado Wadmilson Costa foi 
oitavo e Cristino Alves terminou em 
22.º lugar. 

Academia de Futsal   
da Margem Sul
Hugo Grilo foi eleito presidente da 
direcção da Academia de Arbitragem 
de Futsal da Margem Sul para o man-
dato de 2020 /2021.

O acto eleitoral, que foi bastante 
concorrido, decorreu no dia 9 de Ju-
lho no pavilhão do Portugal Cultura 
e Recreio, em Arrentela, cumprin-
do as normas da Direcção Geral da 
Saúde.

Na Assembleia Geral foi apresenta-
da apenas uma lista tendo os corpos 
gerentes eleitos tomado posse logo 
a seguir à eleição.  

Para a direcção foram eleitos Hu-
go Grilo (presidente), Telmo Batista 
(vice-presidente), Sérgio Carvalho 
(secretário), Pedro Pereira (tesourei-
ro), Manuel Tomé (vogal) e Rui Diogo 
(suplente).

Para a Assembleia Geral, Artur 
Dias (presidente), Pedro Prates 
(secretário),Bruno Tavares (relator) 
e Rui Paulo (suplente).

Para o Conselho Fiscal, Nuno Brás 
(presidente), Pedro Ramos (secretá-
rio), Ricardo Silva (relator) e Wadmil-
son Costa (suplente). 

tins classificou-se em 9.º lugar. Na 
categoria C2, Sophia Rosa terminou 
em 16.º e Ana Paiva, na sua primeira 
época no Nacional, em 20.º lugar. 

Isabel Ribeiro não obteve classifi-
cação. 
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