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A comunidade ortodoxa de Setúbal celebrou
a chegada do Ano Novo, de acordo com o calen-
dário juliano, no passado dia 14 com um momento
musical na escadaria dos Paços do Concelho.
"A celebração é a mesma [dos católicos]. O que
muda é apenas o calendário. O ano velho termina
a 13 de Janeiro", disse o padre Oleg, da Comu-
nidade Ortodoxa Santo Apóstolo Andrei. A comitiva

da Comunidade Ortodoxa Santo Apóstolo Andrei,
oriunda da Moldávia, interpretou quatro temas,
em romeno, de saudação ao novo ano. O grupo
ortodoxo local foi recebido pela presidente da
Câmara Municipal, Maria das Dores Meira, que
em nome da autarquia deu as boas-vindas aos
elementos da comunidade e agradeceu as sau-
dações de bom Ano Novo.

Ano Novo ortodoxo soa na Câmara de Setúbal

Gostava de saber como consegue o mi-
nistro envolver os serviços no esforço de
negar os direitos das pessoas para que o
Estado possa fugir e poupar

Hoje os serviços da Segurança Social em Portugal
servem mais para o Estado fugir às suas responsabilidades
do que para identificar os casos de necessidade ou
injustiça. Só não tem essa percepção quem não contacta
com os serviços ou não conhece quem o faça.

O atendimento tem vindo a ser reduzido quase até à
inexistência, não respondem devidamente às cartas que
recebem, quando respondem não esclarecem as pessoas,
não corrigem ou alteram irregularidades ou omissões que
podiam fazer oficiosamente, etc, etc, sempre com efeito
a favor do Estado e contra o particular.

Os idosos não têm um efectivo acesso ao direito de es-
clarecimento por parte da Segurança Social, que, escu-
dando-se atrás de números de atendimento e de atendi-
mento digital, foge à sua correspondente obrigação de
esclarecer e se aproveita da iliteracia de muitos milhares
de pessoas para não reconhecer situações e direitos. É
um escândalo!

O estranho é como uma conduta destas, que tem o
óbvio interesse de poupar dinheiro ao Estado, é assumida
de forma genérica pelos serviços, pelos funcionários.
Confesso que gostava de saber como consegue a cúpula
do sistema, o ministro por exemplo, envolver todos os
níveis de serviço nesse esforço de negar os direitos
das pessoas para que a Segurança Social possa fugir e
poupar.

Haverá orientações nesse sentido? Há prémios de de-
sempenho para garantir o envolvimento de quase todos?

Com as devidas diferenças, isto faz-me lembrar a ba-
nalização do mal com que Hannah Arendt explicou o Ho-
locausto. O extermínio de judeus não teria sido possível
se o único imoral fosse Hitler. Por exemplo, não seria
possível o transporte por comboio se o maquinista não
participasse, e por ai fora. O que aconteceu, nesse caso,
é que quase todo um país aceitou fazer o impensável
porque o mal tonou-se banal.

REPARO DO DIAFIGURA DO DIA

COSTINHA

O médio transferiu-se do Vitória para o
Chaves, após três anos e meio em Setúbal, e
deixou 170 mil euros nos cofres do Bonfim. O
jogador, que estava em fim de contrato, seguiu
o caminho que pretendia sem impor a saída
a custo zero que seria pior para o Vitória.
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NOTA DO DIA

OPINIÃO

Em defesa do Serviço Nacional de Saúde

Nos últimos tempos têm-se acen-
tuado as críticas ao Serviço Nacional
de Saúde (SNS). «É o caos»; «Uma
desgraça» …Um dos meus vizinhos
afirmou recentemente: «Até tenho
medo de ficar doente!» Sim, o medo
de adoecer é comum a muitos por-
tugueses, devido a comentários, nem
sempre justos, feitos na comunicação
social. É preciso recordar que se de-
bate a Lei de Bases da Saúde; é pre-
ciso não esquecer que, no passado
recente-tempos da troika-, o orça-
mento para a saúde foi reduzido
cerca de 15%; mais recentemente
os cortes, embora menores, manti-
veram-se através das cativações, o
que, obviamente, tem prejudicado
os cidadãos e os profissionais da
saúde. Contudo, ao «caos»; à «des-
graça», deve contrapor-se que qual-
quer português, rico, pobre ou re-
mediado, a qualquer hora, em qual-
quer dia da semana, em qualquer

região de Portugal onde se encontre,
tem acesso a serviços de saúde. Nin-
guém no nosso país é expulso de
um hospital por não poder pagar, ao
contrário do que acontece em países
chamados de muito desenvolvidos.

As poucas experiências que vivi
nos últimos tempos com o SNS foram
francamente positivas: em fins de
semana, dirigi-me, por duas vezes,
ao centro de saúde de Montemor-o-
Novo, tendo sido imediatamente aten-
dido; para fazer uma ecografia num
hospital privado de Sacavém, esperei
duas horas, o mesmo tem acontecido
com consultas médicas. Perante o
«caos», a «desgraça», tenho estado
atento a situações de amigos que
têm recorrido com assiduidade aos
hospitais, não devido a gripes e cons-
tipações, mas por causa de doenças
muito graves.  Mando SMS para saber
o estado de uma amiga, recebo a
resposta: «Estou no IPO do Porto.
Tem muito boas condições materiais
e humanas; vê lá que até me tratam
por princesa; como vivo em Lisboa e
faço alguns exames no Porto, nem
sempre consigo chegar a horas, pois
sempre fiz os exames e nunca ouvi
qualquer crítica; vamos ver se estes
tratamentos que estou a fazer vão
resultar; tenho esperanças, pois re-
presentam o mais moderno que há
para este tipo de cancro.» Outra
amiga tem acompanhado vários fa-
miliares a diferentes hospitais, ouço-

a: «Acompanhei o meu irmão en-
quanto fez tratamentos no IPO de
Lisboa: que grande profissionalismo;
acompanhei o meu sogro e uma vizi-
nha ao Hospital de S. José, e posso
repetir: que grande profissionalismo.
Pedi o livro de elogios; acompanhei
a minha sogra   numa urgência ao
hospital de Setúbal, foi um pesadelo:
falta de humanidade, de educação
e até desinteresse. Claro que pedi o
livro de reclamações. Na resposta
que recebi, dizia-se que tinha sido
«um fim de semana caótico.»

O SNS deve ter em vista, como
qualquer outro serviço público, me-
lhorar os serviços prestados, contudo
o facto de, atualmente, se discutir a
futura Lei de Bases da Saúde, pode
não ser alheio a parte do chinfrim
que se verifica na comunicação social,
o que faz com que alguns portugueses
temam adoecer. O que tem causado
mais polémica? Na proposta da lei
de bases de saúde prevê-se que a
contratualização com privados fique
condicionada «à avaliação da sua
necessidade». «Questão ideológica»
ou questão de bom senso? Parece
que há quem defenda para a saúde
algo semelhante ao que se passa na
banca: que os serviços de saúde pri-
vados sejam públicos no que respeita
a prejuízos e privados quanto aos lu-
cros. Outro assunto que muitos Por-
tugueses não entendem é «a greve
cirúrgica» dos enfermeiros. Se outros

profissionais seguissem o exemplo,
como os polícias recusarem-se a
prender ladrões; os juízes fazerem
greve aos julgamentos…como reagiria
o português comum? Sem discutir o
direito à greve-indiscutível em regimes
democráticos- não é fácil para o ci-
dadão comum compreender que mi-
lhares de pessoas sejam privadas
de intervenções cirúrgicas, pelas
quais esperaram, por vezes, longo
tempo. Claro que quem tem dinheiro
vai ao privado; são os pobres que
mais sofrem. Também é difícil com-
preender que alguns profissionais
de saúde apenas façam valer o direito
à greve nos serviços de saúde pública
e nunca no privado, uma vez que,
na generalidade, os horários são
mais longos e os vencimentos infe-
riores precisamente no privado.

Defende Constantino Sakellarides,
antigo presidente da Escola de Saúde
Pública, que é urgente   fazer uma
reforma profunda no SNS, nomea-
damente através de maior autonomia
e da alteração do modelo de gestão.
Veja-se que o modelo de governação
da saúde continua como há décadas:
ministro, secretários de estado, di-
reções gerais, administrações regio-
nais, hospitais, centros de saúde. Só
através de maior autonomia, inte-
gração de serviços e nova forma de
administração se poderá implementar
«saúde de proximidade» indispensável
ao bem-estar dos cidadãos.

FRANCISCO CANTANHEDE 
Professor

FRANCISCO ALVES RITO
Director
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Obras na Morgado de Setúbal cortam circulação
Um troço da Rua do Morgado

de Setúbal vai estar encerrado
ao trânsito automóvel esta quin-
ta-feira, das 08h30 às 17h00,

devido a obras na via pública.
Operações de reparação da

rede de saneamento motivam
a interdição daquela via no

troço compreendido entre as
ruas Augusto Costa e Gonçalo
Pinheiro.

Segundo indicação da Câ-

mara Municipal de Setúbal,
como alternativa, os automo-
bilistas devem utilizar a Avenida
Jaime Cortesão.

GRÂNDOLA Investigação em curso

Esqueleto descoberto em Tróia em análise no Instituto de Medicina Legal
Polícia Judiciária já
está em campo. 
Esqueleto não é muito
grande a apresenta
dentição completa. 
Peritagens vão permitir
apurar dados

Um esqueleto encontrado na
segunda-feira de manhã perto
das ruínas de Tróia, concelho

de Grândola, foi transportado para
o Instituto de Medicina Legal, para
ser objecto de peritagens. Segundo

o capitão do porto de Setúbal, Luís
Lavrador, "o esqueleto foi encontrado
por um grupo de arqueólogos em
trabalho de campo, que detectou um
crânio e parte de um osso, e alertou
de imediato a Polícia Marítima".

"Após o alerta, enviámos uma pa-
trulha da Polícia Marítima para o local
e seguimos os procedimentos proto-
colares, avisámos o procurador da
República [em Setúbal] e a Polícia Ju-
diciária", acrescentou Luís Lavrador.

Ainda de acordo com o capitão
do porto de Setúbal, o esqueleto
encontrado pelos arqueólogos "não
é muito grande e tinha a dentição

quase completa", mas só o Instituto
de Medicina Legal poderá dar es-
clarecimentos sobre essa matéria.

"Seria especulação estar a dizer
que o esqueleto estava ali há 10
anos ou há 500 anos, porque não
temos elementos para fazer qual-
quer afirmação nesse sentido", fri-
sou.

As ossadas recolhidas pelas au-
toridades foram posteriormente
transportadas pelos Bombeiros Vo-
luntários de Grândola, sob escolta
da Polícia Marítima, para o Instituído
de Medicina Legal, em Lisboa. 

Lusa

BARREIRO Frederico Rosa diz que investimento permitirá combater problema de 17 mil utentes sem médico de família

Centro de Saúde nos Fidalguinhos com aprovação
da tutela mas a aguardar votação na Câmara
Oposição absteve-se de
votar primeira proposta
apresentada pela ges-
tão socialista. Investi-
mento deverá rondar os
1,2 milhões de euros,
com a autarquia a
ceder o terreno e a su-
portar 50% do financia-
mento da construção

POR MÁRIO RUI SOBRAL

Aumentar a capacidade de res-
posta do concelho para com-
bater o problema de cerca de

17 mil barreirenses sem médico de
família, com a construção de um
novo Centro de Saúde na Quinta dos
Fidalguinhos, é o objectivo da gestão
socialista da Câmara Municipal que,
ao mesmo tempo, quer agarrar com
as duas mãos a oportunidade de um
financiamento a 50% para o efeito
no âmbito da reprogramação do Por-
tugal 2020. A ambição por mais uma
Unidade de Saúde Familiar (USF) no
concelho é antiga e, a concretizar-
se, permitirá fazer face a uma lacuna
tremenda. A autarquia já recebeu luz
verde da tutela mas o processo ainda
tem de ser votado em reunião de câ-

mara para que a candidatura aos
fundos comunitários possa ser sub-
metida.

Frederico Rosa, presidente da Câ-
mara do Barreiro, estima um investi-
mento total “na ordem de 1,2 milhões
de euros” num equipamento que de-
verá contar com “pelo menos seis
médicos”. A gestão socialista quer
garantir a oportunidade de poder be-
neficiar de uma comparticipação de

50% a fundos perdidos e acordou
com a Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
(ARSLVT) ceder o terreno para a cons-
trução e suportar a outra metade do
investimento, cabendo à tutela equi-
par a futura USF e dotá-la dos recursos
humanos necessários. “Não pode ha-
ver maior comprometimento do que
este, para arranjar solução e resposta
para os barreirenses, numa situação

identificada como grande carência.
Mas só é possível fazê-lo cumprindo
estes passos: aprovação do acordo
em reunião de câmara e beneficiar
da candidatura aos fundos comuni-
tários, que o Portugal 2020 possibi-
lita”, disse Frederico Rosa.

“O terreno na Quinta dos Fidalgui-
nhos teve a visita dos nossos técnicos
de urbanismo e também dos técnicos
e arquitectos da ARSLVT, que o apro-

vou [a localização] e até fez o parecer
para podermos avançar com o pro-
cesso a votação em reunião de câ-
mara. Desde logo foi traçada uma
minuta para poder ser votada em
reunião do executivo, que até já foi
apresentada mas os senhores ve-
readores do PSD e da CDU conside-
raram que ainda era necessária mais
informação e abstiveram-se de votar
a proposta”, sublinhou o autarca so-
cialista.

“A nossa intenção é afinar este
acordo com vista à criação da USF
nos Fidalguinbhos em terrenos ca-
marários e que através do mesmo
nos possamos candidatar, junta-
mente com a ARSLVT, aos fundos
[comunitários] agora abertos para
ser possível a construção da unida-
de”, frisou, adiantando que espera
conseguir voltar a apresentar a pro-
posta já na primeira reunião de câ-
mara de Fevereiro.

“Já há muito tempo que se fala na
necessidade de existir mais uma USF
no Barreiro e temos um grande nú-
mero de utentes que continuam sem
médico de família, um problema que
tem de ser combatido. É um investi-
mento com influência na vida de mi-
lhares de barreirenses e que vai ter
impacto extremamente positivo, por-
que é uma resposta necessária no
concelho”, concluiu o socialista.

FIDALGUINHOS. Zona do Barreiro que tem ‘luz verde’ para acolher novo centro de saúde
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SEGUNDA-FEIRA, 16/01/20194 GRÂNDOLA Município quer ideias que contribuam para a economia local

Concurso aberto a jovens empreendedores
Está a decorrer o Prémio Jovem

Empreendedor, até 1 de Março, pro-
movido pela Câmara de Grândola
com o objectivo de premiar propostas
de ideias criativas ou iniciativas em-
presariais para impulsionar o em-

preendedorismo e renovar o tecido
empresarial do concelho. Podem con-
correr os jovens entre os 18 e os 35
anos que queiram concretizar neste
concelho alentejano uma ideia em-
preendedora. Além de um apoio fi-

nanceiro, no valor de 1500 euros, à
melhor ideia empreendedora e ini-
ciativa empresarial, a autarquia as-
sume ainda o apoio e acompanha-
mento na construção e implementa-
ção dos projectos vencedores. “O que

queremos é chamar a atenção dos
jovens para criarem os seus próprios
postos de trabalho e empresas e que
isso tem o reconhecimento do muni-
cípio”, afirma o presidente da autar-
quia, António Figueira Mendes.  

Evento vai decorrer de
28 a 30 de Junho.
'Warm-up', a ter lugar
em cada um dos 11
concelhos da AMRS,
entre Março e Maio, é
novidade e promete
abrir apetites para o
prato forte que será ser-
vido no Centro Equestre
de Santo André, no con-
celho de Santiago do
Cacém

POR MÁRIO RUI SOBRAL

Depois do sucesso alcançado
na edição de 2018 em Alco-
chete, o Festival da Liberdade

– organizado pela Associação de Mu-
nicípios da Região de Setúbal (AMRS)
– conhece este ano nova dimensão,
com o evento a crescer de dois para
três dias. A 7.ª edição do certame
viaja até ao Litoral Alentejano e terá
lugar nos dias 28, 29 e 30 de Junho
próximo, no Centro Equestre de Santo
André, no concelho de Santiago do
Cacém, com a AMRS a prometer mais
novidades.

Além do acréscimo de um dia ao
evento, a organização espera “trans-
formar o Centro Equestre de Santo
André num verdadeiro espaço de con-
vívio, partilha e de encontro da juven-
tude da região com surpreendentes
iniciativas” nas áreas da música, teatro,
cinema, desporto e artes visuais.

“Este ano, com vista à promoção e
divulgação do Festival Liberdade, rea-
lizaremos a iniciativa 'Warm-up Festival
Liberdade', que dará a conhecer a
história, o conceito e os seus objectivos,
bem como os conteúdos e actividades
da edição de 2019”, antecipa a AMRS,
salientando que o aquecimento
(“warm-up”) do certame, destinado
aos jovens entre os 14 e os 25 anos,
“acontecerá em cada um dos conce-
lhos da região, em local de grande
concentração e atractividade para a
juventude, durante os meses de Março,
Abril e Maio”.

Nesta edição, a AMRS sublinha
ainda que aposta no “parque de cam-
pismo gratuito”, que permitirá aos
jovens visitantes “pernoitar e garan-
tir-lhes condições para desfrutarem

em pleno” do Festival Liberdade.
O certame tem como objectivo “co-

memorar os valores da liberdade e a

revolução de Abril, potenciar o envol-
vimento da juventude e do movimento
associativo juvenil na construção do

festival”, dando aos jovens “a oportu-
nidade de dinamizar os espaços, as
iniciativas e os conteúdos” que integram

o evento, desde a música ao teatro,
passando por cinema, desporto, artes
visuais e terminando em encontros e
debates. “Promover um espaço de re-
flexão e partilha sobre as políticas de
juventude no plano da região e do
País” é também, assim, outra das me-
tas a que o festival se propõe.

Vários espaços para
vasta actividade

Esta edição vai contar com vários
espaços para desenvolvimento da
programação. No espaço Mostra As-
sociativa podem ser encontrados os
stands das estruturas de juventude,
com as atividades, os projetos e as
visões de cada uma dessas organi-
zações.

Os principais nomes da música na-
cional vão actuar no Palco Liberdade,
o principal palco do certame, e pelo
Palco Paz vão passar os projectos mu-
sicais que se afirmam como novos va-
lores da música no plano dos conce-
lhos, seleccionados em concurso de
bandas ou mostra dinamizadas pelos
municípios da região. Haverá ainda o
Palco Igualdade, espaço alternativo
com músicos a solo, DJ's e MC’s.

Os projectos mais intimistas, nas
áreas da música e da dança, vão
estar presentes na Tenda da Juven-
tude. No espaço Arte em Liberdade
estará patente uma mostra de arte,
alicerçada na selecção dos trabalhos
apresentados no quadro do concurso
regional “Arte em Liberdade”, dina-
mizado na vertente das artes visuais
(fotografia, desenho, pintura, gravura,
ilustração, banda desenhada, ins-
talação e escultura), dirigido a jovens
artistas.

A segunda e sétima artes estarão
representadas no espaço Teatro e
Cinema, onde será possível assistir
a apontamentos cénicos e a curtas-
metragens. Haverá ainda o espaço
Desporto, área que permitirá a de-
monstração e a prática de diferentes
modalidades desportivas, e Animação
de Rua, que será intinerante pelo re-
cinto com música, artes circenses,
entre outras.

A AMRS integra, actualmente, 11
dos 13 municípios que compõem o
Distrito de Setúbal – Alcácer do Sal,
Almada, Alcochete, Barreiro, Palmela,
Moita, Montijo, Santiago do Cacém,
Seixal, Sesimbra e Setúbal –, ficando
de fora apenas Grândola e Sines.

Setúbal com recorde de afluência de público

O Festival da Liberdade estreou-se
no Seixal em 1994 e sofreu um inter-
regno imediato de 10 anos. As cinco
edições seguintes realizaram-se com
aumentos consideráveis de público
até à edição do ano passado, em

que esse registo diminuiu, segundo
dados revelados pela AMRS. A edição
mais concorrida teve lugar em Setúbal
em 2017. Em 2014, a Moita acolheu
a 2.ª edição do evento com 20 mil vi-
sitantes; em 2015, regressou ao Sei-

xal, registando 30 mil; em 2016, o
palco foi o Barreiro com 50 mil pes-
soas; em 2017, foi então batido o re-
corde de público em Setúbal com 60
mil visitantes; e em 2018, em Alco-
chete o número baixou para 35 mil.

FESTIVAL DA LIBERDADE. Evento reúne anualmente dezenas de milhares de jovens. Este ano vão ser três dias em Santiago do Cacém

Certame passa de dois para três dias e viaja este ano até ao Litoral Alentejano

Festival da Liberdade cresce na região 
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Transtejo e Soflusa com 2.500 reclamações 
e 55% de operacionalidade em 2018
Número de passageiros
tem vindo a diminuir
nos últimos três anos

ATranstejo e a Soflusa registaram
2.500 reclamações de passa-
geiros em 2018, um ano mar-

cado pela contestação dos utentes,
devido a atrasos e supressões, e em
que a frota registou uma taxa de
operacionalidade de 55%.

Numa resposta enviada à agência
Lusa, fonte das empresas (geridas
pela mesma administração) referiu
que, até 19 de dezembro, só tinham
entrado nos serviços 2.500 reclama-
ções, sem, contudo, especificar os
motivos das mesmas.

Segundo a resposta enviada à Lusa,
a frota atual da Transtejo/Soflusa é
composta por 25 navios e registou,
igualmente até ao dia 19 de dezem-
bro, uma taxa de operacionalidade
de 55%.

Os navios que compõem a “frota
indisponível para serviço público são
navios em reparação (por avaria) e
navios em processo de renovação
de certificado de navegabilidade”,
pode ler-se.

O número de viagens tem vindo a
diminuir desde 2015, ano em que
se realizaram 134.603 viagens diá-
rias, contra as 133.573 em 2016 e
as 130.971 em 2017.

No ano passado, e segundo dados
referentes a outubro fornecidos pelas
empresas, tinham sido efetuadas
109.812 viagens nas diferentes tra-
vessias fluviais.

Quanto aos passageiros transpor-
tados, o ano de 2017 foi aquele em
que se registou um maior número,
com 16.781.042 pessoas a fazerem
a ligação entre as duas margens.

A travessia Barreiro-Terreiro do
Paço, com 7.955.909 passageiros,
foi aquela em que se registou um
maior número de utentes.

Em 2015, 15.583.630 pessoas
utilizaram as ligações fluviais, en-
quanto em 2016 o número subiu
para 16.054.071.

Em relação a 2018, foram trans-
portados, até outubro, 14.700.077
pessoas, igualmente com a ligação
entre o Barreiro-Terreiro do Paço a
registar um maior número de utentes:
6.931.785.

A Soflusa – Sociedade Fluvial de
Transportes é também uma sociedade

anónima de capitais públicos, detida
a 100%, desde 2001, pela Transtejo
– Transportes do Tejo, constituindo-
se, assim, como sua participada.

Atendendo ao facto de a Transtejo
ser detentora da totalidade do capital
social da Soflusa e de ambas as em-

presas se dedicarem à mesma ativi-
dade e de terem sido, desde o pri-
meiro momento, identificados a con-
veniência e benefícios de uma gestão
comum, foi estabelecida a acumula-
ção de cargos, por parte dos membros
do Conselho de Administração da

Transtejo, nomeados pelo acionista
único, nas suas empresas participa-
das.

Desta forma, em 30 de dezembro
de 2016, o Governo nomeou como
membros do conselho de adminis-
tração da Transtejo Marina Ferreira

(presidente) e Sara Murta Ribeiro
(vogal).

José Bagarrão foi até dezembro
passado vogal da administração, com
responsabilidade pela componente
operacional, tendo sido exonerado
do cargo pelo Governo. Lusa

A Comissão de Utentes do Seixal
defendeu ontem, além de mais in-
vestimento na Transtejo e na So-
flusa, o aluguer de navios a portos
europeus para contornar os pro-
blemas existentes nas ligações flu-
viais enquanto não chegam os no-
vos barcos.

Em declarações à agência Lusa,
António Freitas, representante da
comissão, afirmou que aquilo de
que as pessoas precisam é de bar-
cos, considerando que as “soluções
pecam por tardias”: os novos navios
agora anunciados, referiu, são uma
solução “para sair daqui a dois
anos”.

António Freitas considera que,

além do investimento, uma hipótese
que se poderia colocar seria o alu-
guer de navios a “algum porto eu-
ropeu”, permitindo “suster a situação
durante dois anos, até chegarem
os novos barcos".

"Tem de haver uma alternativa,
não conheço cadernos de encargos.
Não posso acreditar que um gover-
nante diga que não há alternativa,
não podemos ficar à espera de um
concurso, se houver um problema
com dois ou três participantes no
concurso podemos ter um problema
para dez anos", referiu.

António Freitas, lembrou que os
tempos de austeridade “levaram a
uma redução de carreiras no Seixal,

Montijo e Cacilhas com destino a
Lisboa”, referindo que a “degradação
culminou há dois anos com falhas
técnicas graves dos navios” e com
“supressões efetivas e totais de car-
reiras”.

“No tempo da ‘troika’ havia veí-
culos de reserva que permitiam o
serviço regular, as coisas foram pas-
sando pelos pingos da chuva. Tudo
o que havia de reserva foi utilizado
e degradou-se a frota”, explicou,
lembrando que na reunião tida com
a administração da Transtejo e da
Soflusa (gestora das duas empresas)
há dois anos a empresa admitiu a
existência de um plano de recupe-
ração, “mas que havia contingências

do ponto de vista financeiro”.
Enquanto utente da Transtejo, An-

tónio Freitas questiona ainda como
é que se ouve dizer que a partir de
abril haverá um novo sistema de
mobilidade para a Grande Lisboa,
com alteração de tarifários e “numa
tentativa de levar mais pessoas a
utilizarem os transportes públicos”,
e a frota entre as duas margens
não sofrerá alteração.

“Pergunto como é possível - não
temos frota a funcionar para as via-
gens diárias, quanto mais funcionar
com um novo fluxo de novos passa-
geiros desejáveis do ponto de vista
ambiental e da mobilidade da cida-
de”, referiu.

Utentes defendem aluguer de navios 
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REGIÃO Governo abriu concurso para aquisição de dez novos navios

Municípios de Setúbal saúdam 
investimento na Transtejo 
mas lamentam “recuperação lenta”
Rui Garcia diz que vai
demorar bastante
tempo até que sejam
repostas condições
aceitáveis na travessia
fluvial

Opresidente da Associação de
Municípios da Região de Setúbal
(AMRS), Rui Garcia, saudou a

aprovação do plano de renovação da
frota da Transtejo anunciado pelo Go-
verno, mas lembrou que se trata de
“uma recuperação muito lenta”.

O Conselho de Ministros aprovou
na semana passada o plano de re-
novação da frota da empresa de
transporte fluvial, que inclui a compra
de dez novos barcos, devendo o pri-
meiro catamarã entrar em circulação
a partir do final do próximo ano.

A Transtejo assegura as ligações
fluviais entre o Seixal, Montijo, Caci-
lhas e Trafaria/Porto Brandão e Lis-
boa, enquanto a Soflusa é responsável
por ligar o Barreiro à capital.

Em declarações à agência Lusa,
Rui Garcia saudou a abertura do con-
curso, lembrando que “era mais do
que tempo de se recuperar o enorme
atraso e os anos de abandono” a
que foram voltados os transportes
fluviais na região de Lisboa, mas la-
mentou a demora do processo.

“É um investimento que é anun-
ciado agora, mas que se vai estender
ao longo de vários anos. Vai demorar
bastante tempo até que sejam re-
postas condições aceitáveis da ope-
ração da Transtejo”, afirmou.

Segundo Rui Garcia, os problemas
a curto prazo não ficam resolvidos,
já que “a perspetiva que o Governo
aponta é para uma entrega de barcos
que se vai prolongar ao longo de
cinco, seis anos”.

Apesar de considerar que se trata
de “um passo na direção certa”, há a
necessidade de “rapidamente se tomar
medidas, quer de aquisição de barcos,
quer na sua entrega, para que seja
[feita] o mais rápido possível”.

O presidente da Associação de Mu-
nicípios de Setúbal lembrou ainda
que os 33 milhões de euros progra-

mados para a reparação e manuten-
ção são também fundamentais para
que “ocorram menos paragens, que
têm sido tão frequentes”.

Apesar “da boa notícia”, Rui Garcia
lembrou que o anúncio agora feito
ainda significa que “a empresa con-
tinuará a enfrentar graves dificuldades
por um longo período” e desejou que

o investimento “se concretizasse mais
rapidamente”.

Em abril do ano passado, o mi-
nistro do Ambiente e da Transição
Energética, Matos Fernandes, que
tutela os transportes urbanos, anun-
ciava que iria ser lançado até ao fi-
nal do verão o concurso para aqui-
sição dos navios, que deveriam es-

tar disponíveis até 2022.
Na semana passada, o secretário

de Estado Adjunto e da Mobilidade,
José Mendes, disse à Lusa que o Go-
verno está a projetar a entrega do
primeiro navio “no final de 2020 ou
no início de 2021, em princípio no
final de 2020”.

“Em 2021 a entrega de três navios

e, depois, os seis seguintes serão ao
ritmo de dois a cada ano. Significa
que, em 2024, teremos os dez navios
entregues”, referiu.

O concurso será lançado nas pró-
ximas semanas, acrescentou José
Mendes, apontando para um investi-
mento de 57 milhões de euros para
a aquisição dos barcos e mais de
cerca de 33 milhões para a “grande
manutenção”, sendo um “investimen-
to global que será da ordem dos 90
milhões de euros”.

Catamarãs a gás natural

Os novos catamarãs, com capaci-
dade para transportar entre 400 e
450 passageiros, serão movidos a
gás natural, estimando-se uma dimi-
nuição para metade das emissões
de dióxido de carbono, uma descida
de mais de 5 mil toneladas de dióxido
de carbono por ano.

A compra das novas embarcações
será acompanhada pelas “grandes
reparações” de manutenção até
2035, permitindo “que um novo ciclo
de serviço público de mobilidade na
travessia do Tejo seja um ciclo de
qualidade e de eficiência”, assinalou
o secretário de Estado.

“Esta é uma decisão histórica por-
que, se excluirmos dois ‘ferry-boats’,
há cerca de 20 anos que não se
compravam navios. A retoma deste
investimento é histórica”, declarou.

RUI GARCIA. Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal

Para o deputado social-demo-
crata Bruno Vitorino a estratégia
do Governo é evidente e tem his-
tória, pelo que lembra o ano de
2017 quando o ministro da tutela
anunciou o lançamento de um
concurso para a aquisição de dez
novos navios para reforço da frota
da Transtejo, afirmando que estes
deveriam estar todos disponíveis
até 2022.

“Não nos podemos esquecer que
em 2017, também em vésperas de
eleições, o primeiro-ministro esteve
no Barreiro a prometer a resolução

dos problemas da Soflusa. E nada
foi feito”, realça Bruno Vitorino.

Barreiro de fora

As novas embarcações são para
as travessias fluviais entre o Seixal,
Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto
Brandão e Lisboa, ficando o Barreiro
de fora.

Para Bruno Vitorino não há dúvidas
que, “novamente o PS continua a
adiar a resolução do problema da
Soflusa, empresa responsável por
fazer a ligação entre o Barreiro e

Lisboa”, considerando que a traves-
sia que movimenta mais passageiros
entre as duas margens do Tejo, não
entende porque tem sido “constan-
temente ignorada”. Mais do que
isso, lamenta que “das dez embar-
cações prometidas, não exista sequer
uma” para o Barreiro. 

“Apesar do Governo ter dado a
entender que haveria um reforço
da frota para a Soflusa, tal não se
concretiza. Será que o que se passa
no Barreiro não merece a atenção
do Governo?”, questiona. 
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Bruno Vitorino suspeita de manobra eleitoral   

BRUNO VITORINO. Deputado do PSD
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A Câmara Municipal do Barrei-
ro (CMB) e o ISCTE – Institu-
to Universitário de Lisboa es-

tão a promover um projeto pionei-
ro de Pós-Graduação. Desenhado 
para responder a desafios identi-
ficados pela autarquia, no que diz 
respeito à qualificação dos seus 
quadros técnicos, a Pós-Gradua-
ção em Desafios Autárquicos e De-
senvolvimento Local formará 30 
funcionários por ano, com bolsas 
atribuídas pela autarquia.

Uma formação inovadora, que 
pela primeira vez será ministrada 
fora do campus universitário, ten-
do o concelho como espaço aca-
démico. No âmbito desta parceria 

será ainda desenvolvido um Ciclo 
de Seminários ao longo de 2019, 
abertos à população, que versa-
rá temas como mobilidade, água, 
resíduos, espaço público, comu-
nicação, entre outros temas.

Frederico Rosa, presidente da 
Câmara Municipal assume este 
projecto como “fundamental 
para formar os trabalhadores e 
reforçar a cultura organizacional 
da autarquia”.

Para Frederico Rosa é determi-
nante a autarquia estar na van-
guarda do conhecimento “e é exa-
tamente por isso que nos unimos 
ao IPPS-ISCTE ao fazer esta Pós-
-Graduação inovadora, que todos 

os anos, irá permitir formar cerca 
de 30 quadros do município, nas 
mais diversas áreas”, desde téc-
nicos a dirigentes.

Para o presidente da Direção 
do IPPS-ISCTE, Ricardo Paes Ma-
mede, esta Pós-Graduação vai 
ao encontro de um vasto conjun-
to de desafios que as autarquias 
enfrentam nos dias de hoje, que 
incluem a incidência em terri-
tórios específicos, assim como 
grandes tendências contempo-
râneas como as alterações cli-
máticas, migrações, envelheci-
mento geográfico, mudança tec-
nológica, concorrência interna-
cional, deslocalização de em-

presas, instabilidade financei-
ra, desigualdades sociais e ter-
ritoriais, restrições orçamentais 
e o aumento de responsabilida-
des, fruto da delegação de com-
petências.

BARREIRO Pós-Graduação inovadora no ISCTE

Autarquia barreirense aposta 
na qualificação de funcionários
A Câmara Municipal 
do Barreiro está a 
organizar, em conjunto 
com o Instituto 
Universitário de Lisboa, 
a Pós-Graduação 
em Desafios Autárquicos 
e Desenvolvimento
Local, com o objectivo
de formar os seus 
funcionários para os 
desafios do futuro

BARREIRO Devido a obras na Urbanização das Cordoarias

BARREIRO Na categoria de ‘Best Small Festival’

Corte de trânsito na Rua Miguel 
Bombarda implica alteração
de percurso dos TCB

OUT.FEST sabe hoje
se triunfa nos European 
Festival Awards

O troço da Rua Miguel Bom-
barda compreendido en-
tre a passagem desnive-

lada e a Avenida da República 
está, desde ontem, cortado ao 
trânsito automóvel devido à exe-
cução da 2.ª fase das obras de 
conclusão das infra-estruturas 
da Urbanização das Cordoarias, 
informou a Câmara Municipal do 
Barreiro.

“Durante a intervenção, a cir-
culação rodoviária, no sentido Tú-
nel/Barreiro, será desviada para 
a Rua da Estação do Barreiro A e 
será efectuada a sua ligação com a 
Rua Stara Zagora. A circulação far-
-se-á, de resto, nos dois sentidos, 
possibilitando, assim, que o trânsi-
to no centro da cidade se desenvol-
va sem constrangimentos”, indicou 
a autarquia.

O corte de trânsito implicará, as-
sim, uma alteração provisória de 
percurso dos Transportes Colecti-
vos do Barreiro (TCB). Em nota de 
Imprensa, os TCB reforçam que “to-
das as carreiras circulam em am-
bos os sentidos e efectuam todas 
as paragens, através da Rua Sta-
ra Zagora, por tempo indetermina-
do”, face à interdição de trânsito 
na Rua Miguel Bombarda. O OUT.FEST – Festival Internacio-

nal de Música Exploratória do 
Barreiro fica hoje a saber se 

é um dos vencedores dos European 
Festival Awards, depois de integrar 
pelo terceiro ano consecutivo a lis-
ta de finalistas do prestigiado certa-
me criado em 2009 para distinguir o 
trabalho árduo, a visão e a criativida-
de da indústria dos festivais realiza-
dos na Europa. A cerimónia de anún-
cio dos vencedores dos prémios de-
corre esta quarta-feira em Gronin-
gen, Holanda, e o festival do Barreiro 
apresenta-se como um dos dois úni-
cos festivais nacionais – o outro é o 
EDP Coll Jazz Festival – a figurar no 
lote dos candidatos a prémios.

“O festival barreirense, que ce-
lebrou em Outubro passado a 15.ª 
edição, é o único festival nacional 
a atingir, pelo terceiro ano consecu-
tivo, as shortlists finais, tendo por 
isso a hipótese de obter o galardão 
respeitante a ‘Best Small Festival’, 
que distingue festivais com uma 
capacidade de público diária infe-
rior às 10 mil pessoas”, salienta a 
OUT.RA – Associação Cultural.

Segundo a associação, a chega-
da do OUT.FEST ao lote de finalistas 
“resulta de uma ponderação entre 
os votos do público e de um júri in-
ternacional afecto à organização 
do certame, a Yourope - European 
Festivals Association”.

SENTIDO DO TRÂNSITO

TROÇO EM OBRAS
local com circulação
automóvel interdita

TROÇO RODOVIÁRIO
PROVISÓRIO
ligação provisória entre
a Rua da Estação do
Barreiro A e a Rua Stara
Zagoda
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BARREIRO Autarquia mantém aposta na requalificação urbana

Passagem Desnivelada estará em manutenção
Entre os dias 24 e 25 de Ja-

neiro, das 22h00 às 05h00, 
a Câmara Municipal do Bar-
reiro efectua a lavagem da 

Passagem Desnivelada.
Em comunicado, a Câma-

ra Municipal do Barreiro in-
forma que a circulação no tú-

nel vai estar condicionada, 
motivo pelo qual será efec-
tuada de forma alternada. A 
autarquia agradece ainda a 

compreensão dos munícipes 
face a incómodos eventual-
mente causados durante o 
decorrer dos trabalhos.

POR ANA MARTINS VENTURA
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Sabores de Setúbal

Especialidades: Peixe Assado, Cataplana de Peixe e Fondue de Vitela
Morada: Rua da Saúde, 34 • 2900-633 Setúbal
Contacto: 265 237 738 
tascadasmarés@hotmail.com

Especialidades:  Refeições económicas a partir de 7,50€
Morada: Av. D. Manuel I, 47-B
Contacto: 265402571
Aberto todos os dias

Especialidades:  Os nossos Bifes com diferentes molhos, Bife Tárta-
ro, Bacalhau à Narcisa, Caril de Tamboril c/ Gambas, e outros.
Morada: Rua da Eurocerâmica nº 5 B - Brejos de Azeitão
Contacto: 21 218 03 04 - 96 460 65 84

Especialidades: Peixe e Carne Grelhados. De terça a domingo há 
pratos do dia.
Morada: Praça do Quebedo, nº 17 e nº 12 – Setúbal
Contacto: 919 753 114 – 917 045 457

Especialidades: Tábua de Carnes, Choco Frito, Camarão à Braz, Petiscos, 
Hambúrguers. Contacto: Rua 5 de Outubro, nº100 - Cajados | 962 465 120
Horário – Casa de Chá 5ª e 6ª 18h às 24h, Sáb. e Dom. 12h às 24h • Restaurante 5ª 19h às 23h, 6ª 
a Dom. 12h às 15h e das 19h às 23h | 5ª e 6ª das 18 às 24h, Sáb. das 12 às 24, Dom. das 10h às 24h

Especialidades: Choco Frito, Petiscos, Mariscos,Peixe Assado  
Morada: Av. Luisa Todi 374/376 Setúbal
Contacto: 265 409 986 
Aberto 12h às 02h

Restaurante 
O Cantinho dos Petiscos 

30 Setubalenses

“Expressão do movimen-
to. Procura. Desejo de cres-
cer mais, artisticamente”, 
estas são as palavras que 

a professora, bailarina e co-
reógrafa, Sheila Pereira, tra-
duz frente à imagem cap-
tada pela objectiva de Alex 
Gaspar, no projecto “30 Se-
tubalenses, 30 Artistas”.

A dança sempre fez par-
te da vida de Sheila Pereira. 
Aos 16 anos começou a “le-
var a dança um pouco mais 
a sério”, como gosta de re-
ferir. “Foi nessa época que 
procurei uma melhor forma-
ção do corpo”, conta a bai-
larina. “O mesmo momen-
to da vida em que me cru-
zei com as danças urbanas. 
O estilo com o qual sempre 
me identifiquei mais e que 
hoje se reflete com mais in-
tensidade no meu trabalho”.

No contexto das danças ur-
banas surgiu assim a oportu-
nidade de Sheila Pereira co-
meçar a dar aulas, em Se-
túbal. E foi deste modo que, 
em 2014, o projecto Noisy 
Crew, com inspiração nos 
sons e movimentos do Hi-
-Hop, não parou mais.

“Ainda existe 
muito preconceito em 

relação à dança”

Através da cultura do Hi-
p-Hop, tendo como base de 
trabalho os Noisy Crew, Shei-
la Pereira quer colocar Se-
túbal no mapa da dança com 
inspiração urbana. Passando 
os valores da amizade e en-
treajuda aos jovens a quem 
dá aulas, no Complexo Des-
portivo do Bocage. “Um per-
curso que há 4 anos atrás 
não começou de forma fá-
cil”, assume. “Hoje há mais 
formação, mas ainda exis-
te muito preconceito em re-
lação à dança. E contra o Hi-
p-Hop, em especial”, explica.

Sheila recorda, “nessa 
época foi difícil acreditar 
que era possível seguir em 
frente com a minha arte”. 
Faltavam os apoios, um lo-
cal fixo para dar aulas. Fal-
tava divulgação. Sobreviveu, 
essencialmente, “pela ami-
zade de quem cedia o pouco 

Sheila Pereira 
“Uma expressão do 
movimento”
A bailarina, 
coreógrafa 
e professora 
de dança, Sheila 
Pereira deixou livre
o movimento 
da sua alma para 
ser captado, num 
momento único

30 Artistas
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que tinha para ajudar o pro-
jecto a continuar”.

Ao entrar no “mundo da 
dança”, Sheila destaca que 
muitas vezes sentiu uma “fal-
ta de visão e credibilidade 

por parte de quem estava do 
outro lado. No público.”

Agora, “depois de muitas 
batalhas”, a professora e 
bailarina dá passos cada vez 
mais firmes na dança e na 

sua cidade. Setúbal.
Para Sheila, dançar é “es-

tar fora do corpo, num con-
tacto natural, universal. 
Algo mágico”. Uma arte que 
para a bailarina “vale ouro”.

Especialidades: Sanduiches e saladas variadas, todos os dias um prato diferente
Morada: Rua Dr. António Joaquim Granjo, nº22 - Setúbal
Contacto: 265525121 | 965683236 • Encerra ao Domingo e 2ª feira de manhã 
Horário: 2ª - 12h às 20h | 3ª a 5ª - 10h às 22h | 6ª e Sábado - 10h às 22h

NO FADO
Lina

Almeida

NA GUITARRA
Manuel Carlos

Carlos Pinto

Menu Jantar: 15 EUROS

Reservas : 961 821 333 | 265 234 398

HÁ FADO
NO

PRAXEDES
Sexta-Feira 18 Janeiro

Segue-nos em :

Especialidades:  Peixe Assado no Carvão, Caldeirada, Fritada de 
Peixe, Diversos Pratos de Carne, Pratos do Dia
Morada: Rua Faustino José Santana, 4 – 2900-362 Setúbal
Contacto: 265 234 398 – 961 821 333
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BLOCO CLÍNICOCLASSIFICADOS HORÓSCOPO
Pelo Astrológo
Tarólogo e Guia Espiritual
Francisco Guerreiro
Consultório:
96 377 05 04
MONTIJO
E-mail: francisco_astrologo@hotmail.com

E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com

O SEGREDO DAS CARTAS

Pelo 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

CARNEIRO 21/03 a 20/04 
No plano amoroso –  tendência para se sentir sozinho, mesmo que esteja acompanhado por
várias pessoas. Tente desempenhar um papel mais ativo no contato com outras pessoas, seja
mais sociável. No plano profissional – os gastos supérfluos, devem ser controlados, pois tem
que cobrir todas as despesas que tem. Carta da semana –  O EREMITA – esta carta mostra
que deve afastar-se da realidade por um curto espaço de tempo para que consiga recuperar
energias.

TOURO 21/04 a 21/05
No plano amoroso – seja racional pois irá sentir-se confuso face a sentimentos. Insatabilidade
emocional. No plano profissional – deve tratar de todos os assuntos pessoalmente para não
sair lesado. Carta da semana – O LOUCO – esta carta mostra que esta semana não haverão
dificuldades.

GÉMEOS 22/05 a 21/06
No plano amoroso – para que possa receber as manifestações que há tanto espera, deve tomar
iniciativas românticas, para que possa receber tem que dar. No plano profissional – não se
acomode neste plano para que possa ser recompensado da forma que quer deve dedicar-se e
empenhar-se mais na sua atividade. Carta da semana – O PAPA – esta carta mostra que terá
mais tendência para resolver os problemas dos outros do que os seus.

CARANGUEJO 22/ 06 a 22/07
No plano amoroso – sente-se indeciso, confuso, não saberá que rumo tomar. Novo interesse
sentimental. No plano profissional – terá toda a atenção virada para si, a sua calma e prudência
é que farão com que consiga conduzir todos os acontecimentos de uma forma bastante positiva.
Carta da semana – O JULGAMENTO – esta carta mostra que a conjuntura é propicia ao seu de-
senvolvimento pessoal.

LEÃO 23/ 07 a 23/08
No plano amoroso – deve pensar mais em si, também deve clarificar e definir a sua situação
atual. Não deve ceder a exigências. No plano profissional – mesmo que se sinta incomodado
com algumas situações, neste plano, em vez de se pronunciar deve abster-se. Economias es-
táveis. Carta da semana – O DEPENDURADO – esta carta mostra que tem que sacrificar alguns
aspetos da sua vida por outros.

VIRGEM 24/08 a 23/09
No plano amoroso – se não se sente feliz, se está incomodado com a sua situação atual, li-
berte-se, só assim poderá deixar o coração livre para a sua cara metade entrar. No plano pro-
fissional – semana de bem estar não só neste plano, mas também a nível económico. Carta
da semana – A MORTE – esta carta mostra que a sua vida vai começar por outros caminhos.
É como que a morte do seu quotidiano e o inicio de uma nova época. 

BALANÇA 24/09 a 23/10
No plano amoroso – apesar das manifestações e das investidas do seu parceiro a sua tendência
é o desinteresse. No plano profissional – alguns obstáculos, que conseguirá contornar situações
e seguir por caminhos favoráveis à sua ascenção. Carta da semana – A FORÇA – esta carta
mostra que terá muitas energias e que deve controlá-las, para que as consiga usar em proveito
próprio.

ESCORPIÃO 24/10 a 22/11
No plano amoroso – mesmo que esteja apaixonado e com grande entusiasmo, tenha calma e
não espalhe aos quatro ventos a sua felicidade. Guarde-a para si. No plano profissional – me-
lhorias neste setor bem como no setor económico. Todos os projetos que iniciar terão êxito ga-
rantido. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra que terá muitas decisões para
tomar e alguns problemas para solucionar.

SAGITÁRIO 23/11 a 20/12
No plano amoroso – não esconda nada a quem está consigo e se dedica a si. Deve promover
o diálogo. No plano profissional – algumas respostas que já há muito esperava são-lhe agora
divulgadas.
Carta da semana – A JUSTIÇA – esta carta mostra que conseguirá definir alguns aspetos da
sua vida  que o irão ajudar a escolher os melhores caminhos.

CAPRICÓRNIO 21/12 a 20/01
No plano amoroso – novos conhecimentos favoráveis, no entanto, não crie imensas expetativas.
No plano profissional – estará um pouco stressado e desiludido com alguns aspetos, por isso,
não é altura indicada para agarrar novos projetos. Carta da semana – O MAGO – esta carta
mostra que deve usar a sua versatibilidade para atingir os seus objetivos.

AQUÁRIO 21/01 a 19/02
No plano amoroso – não esconda os seus sentimentos pois o momento é propicio para o bom
entendimento a dois. No plano profissional – boa altura para negócios relacionados com bens
imóveis. Faça algumas poupanças para o futuro. Carta da semana – O CARRO – esta carta
mostra que a determinação é a chave para ultrapassar qualquer obstáculo.

PEIXES – 21/02 a 20/03
No plano amoroso – os seus desejos e vontades são respeitados pelo seu parceiro, encontrou
a pessoa certa. Deve pensar num compromisso mais sério. No plano profissional – bons con-
tatos, guarde-os, pois servirão para os usar em projetos futuros.  Carta da semana – O MUNDO
– esta carta mostra que vai encontrar o equilíbrio que necessita para se sentir realizado em
paz com a sua vida.
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PRECISA-SE 
FUNCIONÁRIA

Churrasqueira
em Setúbal

Tlm: 935 505 009

PROBLEMAS?
ESPIRITA MÉDIUM, 

COM LARGOS ANOS DE EXPERIÊNCIA 
AMOR, SAÚDE, TRABALHO 

E DINHEIRO
TELM: 96 356 18 83

PRECISA-SE
MOTORISTA DE PESADOS 

ARTICULADOS PARA SERVIÇO
NACIONAL. 

TELEMÓVEL: 917 231 514

PRECISA-SE
EM SETÚBAL

COPEIRA E ASSADOR 
P/ RESTAURANTE 

CONTACTO 918 167 391

SETÚBAL 
PRECISA-SE PIZZEIRO/A 

E EMPREGADO/A DE MESA 
A TEMPO INTEIRO.

CV - cafeancora@hotmail.com
Tlm.: 934 101 034

A PRAVI declara que angariou, 
em Coimbra, no período de 24, 

de 26 a 30 de dezembro e 13 de
janeiro, o valor de 101€. 

Agradecemos a todos os que
colaboraram nesta ação

Por motivos de doença, 
vendo apartamento 

2º andar, alugado a render 
7%, por 45 mil euros. 

Contacto 926 447 472
Setúbal

Empresário pretende
companheira 
até 50 anos. 

Contacto 919 701 360

ADMITE PARA VENDAS
Jovens (M/F)

EXIGE-SE:
9.º ano de escolaridade mínima
Experiencia de condução veículos ligeiros (mínimo de 2 anos)
Apresentação, facilidade de argumentação
Residência no concelho do Barreiro/Moita
Vontade de trabalhar

OFERECE-SE:
Formação
Ordenado Base + Subsidio Alimentação
Comissão sobre vendas após estágio

Resposta por email para o endereço electrónico pabel.lda@sapo.pt
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AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
SETÚBAL 265 523 496

www.funerariacosta.com

RAQUEL TAVARES FAVA
FALECEU A 13/01/2019

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Os sobrinhos, têm o doloroso dever de parti-
cipar o falecimento do seu ente muito querido
e de agradecer reconhecidamente a todos os
que se dignaram acompanhá-lo à sua última
morada, bem como aos que das mais diver-
sas formas, lhes manifestarem pesar.

JOAQUIM JOSÉ 
CARVALHO DA SILVA

(QUIXA)
(1940 – 2018)
Participação e
Agradecimento

1 Ano de Eterna Saudade de sua
esposa, filha e netas e restante fa-
mília.

MARIA DE LURDES
MARTINS CALDAS

(1926 – 2018)

Participação e
Agradecimento

A funerária Armindo lamenta informar o faleci-
mento de Maria de Lurdes Martins Caldas. A fa-
mília vem por esta via agradecer a todas as
pessoas que se dignaram a acompanhar o fune-
ral ou que, de qualquer outra forma, manifesta-
ram as suas condolências.

MARGARIDA MARIA
FRANCISCA PASSOS

(1937 – 2018)

Participação e
Agradecimento

A funerária Armindo lamenta informar o faleci-
mento de Margarida Maria Francisca Passos. A
família vem por esta via agradecer a todas as
pessoas que se dignaram a acompanhar o fu-
neral ou que, de qualquer outra forma, manifes-
taram as suas condolências.

ANTÓNIO CARLOS 
DA COSTA

(1951 – 2019)

Participação e
Agradecimento

A funerária Armindo lamenta informar o faleci-
mento de António Carlos da Costa. 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 con-
dolências.
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Debater o património ferro-
viário actual e defender a 
criação de um Núcleo Mu-

seológico Ferroviário são dois dos 
grandes objectivos da sessão co-
memorativa dos 160 anos de 
comboios no Barreiro que se rea-
liza a 2 de Fevereiro, no Espaço L 
– antiga Estação do Lavradio.

A iniciativa promovida pela As-
sociação Barreiro Património Me-
mória e Futuro, está marcada 
para as 15h30 e tem como tema 
o “Complexo Ferroviário do Bar-
reiro, que Futuro?”. Antes da ses-
são realiza-se uma visita guiada 
à exposição sobre o caminho-de-
-ferro nesta cidade.

Adianta a organização que este 
encontro pretende “debater a si-
tuação do património ferroviário 
na actualidade e a sua importân-
cia histórica, enquanto elemen-
to aglutinador da identidade cul-
tural do Barreiro”. Numa primei-
ra linha de opinião avança que a 
“diversidade e a qualidade do pa-
trimónio ferroviário ainda exis-
tente no concelho, pode poten-
ciar-se como uma das âncoras de 
desenvolvimento local”.

Para além da cultura ferroviária, 
da influência social originada pelo 
caminho-de-ferro nos barreirenses 
e do património edificado, o com-
boio assumiu, a partir do Barreiro, 
“um papel preponderante no de-
senvolvimento económico e so-
cial de toda a região Sul e do pró-

prio país, sendo ainda hoje uma 
das mais importantes ligações 
entre territórios, particularmen-
te dentro do distrito de Setúbal e 
Área Metropolitana de Lisboa”.

Património estratégico

Define a associação que a acti-
vidade ferroviária, enquanto pólo 
gerador de emprego e dinamismo 
social, “deve continuar e ser refor-
çada no Barreiro. Só deste modo 
pode contribuir para a riqueza e 
desenvolvimento integrado da re-
gião e do país e para a conserva-
ção de parte significativa deste 
património de arqueologia indus-
trial, em vias de classificação de 

âmbito nacional, como é o caso 
das actuais Oficinas”.

E acrescenta que estas são as 
“razões que levam a considerar o 
Património Ferroviário do Barrei-
ro como um elemento estratégico 
de desenvolvimento económico, 
social e cultural que pode, decisi-
vamente, concorrer, para manter 
vivo um povo, uma cidade, uma 
região”. Dai a importância de criar 
o Núcleo Museológico Ferroviário.

Foi em 1855 que a Companhia 
Nacional dos Caminhos-de-Ferro 
ao Sul do Tejo adquiriu terrenos, 
para implantação da rede ferroviá-
ria do Sul, cujo troço inicial Barrei-
ro/Vendas Novas ficou concluído, 
e foi festivamente inaugurado pelo 

rei D. Pedro V e fes-
tejado pela popula-
ção do Barreiro e 
arredores, a 2 de 
Fevereiro de 1859. 

Aberto à circula-
ção comercial no 
dia 1 de Feverei-
ro de 1861, o ca-
minho-de-ferro foi 
portador de ino-
vação e transfor-
mações profun-
das, colocando 
o Barreiro como 
principal eixo de 
ligação entre o 
Norte e o Sul do 
País. 

BARREIRO Espaço L recebe debate sobre a relevância do comboio 

Associação Barreiro defende
Núcleo Museológico Ferroviário
Há quase dois séculos 
que o caminho-de-
ferro marca o ritmo 
do desenvolvimento 
económico, cultural 
e social do Barreiro. 
A ideia de preservar 
essa história 
e o património ferroviário 
está lançada e aguarda 
recolher opiniões 
que a defendam
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BARREIRO   “Memórias” da CUF/Quimigal dia 28 de Janeiro
“Tertúlias no Convento” revelam história local

O Convento da Madre de Deus 
da Verderena é o tema da primei-
ra das várias “Tertúlias no Con-
vento” agendadas para os próxi-
mos meses. O primeiro é dia 28 

de Janeiro, às 15h00. 
O engenheiro Leal da Silva, com 

um vasto currículo académico, liga-
do à Companhia União Fabril/Qui-
migal, será o convidado da sessão. 

A entrada é gratuita, para a pri-
meira edição que tem como tema 
“Memórias da CUF”.

Em Fevereiro, dia 25, pelas 
15h00, o tema é “O Tejo aqui 

tão perto” e tem como convidada 
Lina Soares. Em Março, dia 25, 
também às 15h00, Elvira Carva-
lho vai apresentar o tema “A odis-
seia da pesca do bacalhau”.
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BARREIRO Autarquia e igreja alteram protocolo de dinamização histórica e cultural

Órgão de Tubos da Igreja de Nª. Sª. 
do Rosário com mais concertos

O Órgão de Tubos do sé-
culo XVIII, da Igreja de 
Nossa Senhora do Ro-

sário será ouvido em três 
concertos por ano. O presi-
dente da Câmara do Barrei-
ro, Frederico Rosa, e o padre 
Luís Martins Ferreira, da Fá-
brica da Igreja de Nossa Se-
nhora do Rosário, assinaram 
no dia 12 de Janeiro uma al-

teração ao protocolo celebra-
do em 2008, que vem per-
mitir potenciar e dinamizar 
a utilização do Órgão de Tu-
bos, de modo a enriquecer a 
programação cultural do con-
celho. O município atribuirá 
também, anualmente, o mon-
tante de 2200,00 Euros des-
tinado ao financiamento dos 
concertos.

Integrado no 1.º 
Corta-Mato 
do Centro 
de Convívio 
de Moradores 
da Quinta Marques 
da Costa

Circuito de Atletismo 
do Barreiro regressa 
no próximo dia 27

É já no próximo dia 27 
que a Quinta dos Fidal-
guinhos vai acolher a 

realização do 1.º Corta-Ma-
to do Centro de Convívio de 
Moradores da Quinta Mar-
ques da Costa, prova que in-
tegrará a 4.ª edição do Cir-
cuito de Atletismo do Barrei-
ro, anunciou a Câmara Mu-
nicipal. A prova está agenda-
da para as 9h30 e, de acor-
do com a autarquia, apresen-
ta um “carácter competitivo, 

com inscrição gratuita, dirigi-
da a atletas federados, não 
federados e alunos do des-
porto escolar”, inserindo-se 
no calendário do Circuito de 
Atletismo do Barreiro (CAB). 
Os interessados podem con-
sultar informação sobre ca-
lendário, regulamentos, per-
cursos e classificações sobre 
o CAB no sítio oficial da Câ-
mara Municipal na Internet 
(https://www.cm-barreiro.pt/
pages/1445).
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Calendário ficará definido esta quinta-feira
A Associação de Futebol de Setú-

bal vai realizar esta 5.ª feira, dia 17
de Janeiro, pelas 21 horas, no audi-
tório da sede da instituição, o sorteio
referente aos quartos-de-final da

edição 2018/19 da prova associativa
de futebol sénior.

Oriental Dragon, FC Barreirense,
Monte de Caparica, Cova da Piedade
'B' SAD, Alcochetense, Banheirense,

"O Grandolense" e Palmelense são
as oito equipas envolvidas no sor-
teio.

Os quartos-de-final disputam-se
a 10 de Fevereiro e as meias-finais

no dia 19 de Abril, sexta-feira santa.  
Os jogos têm o seu início pelas

14.30 horas, excepto se o campo
possuir electrificação aprovada pela
AFS.

Tal como o SETUBALENSE – DIÁRIO
DA REGIÃO anunciou na edição
de ontem, o médio Costinha, que

terminava contrato com o Vitória FC no
final da presente época, transferiu-se,
após três anos e meio ao serviço do
clube, para o Chaves. O nosso jornal
sabe que o negócio rendeu aos cofres
sadinos 170 mil euros e, além disso, o
clube garantiu uma percentagem na
mais-valia de uma futura venda.

Apesar de o Vitória ter manifestado
no início de 2017/18 a intenção de re-
novar o contrato e de ter apresentado
posteriormente uma proposta formal
ao representante do jogador, ambas
as partes não chegaram a um entendi-
mento. Apurámos que os valores apre-
sentados pelo clube representavam
uma melhoria significativa do salário
que o médio auferia, colocando-o no
topo salarial do plantel o que significava
um esforço financeiro relevante.

À proposta que tinha em mãos, o em-
presário de Costinha contrapôs com nú-
meros mais elevados que os responsá-
veis vitorianos, por muito que preten-
dessem prolongar o vínculo com o atleta,
entenderam não aceitar devido à política
de redução salarial e custos implemen-
tados desde que a administração, pre-
sidida por Vítor Hugo Valente tomou
posse em finais de Dezembro de 2017.

Afastada a hipótese de renovação,
Costinha encontrava-se em final de
contrato e poderia desde o princípio
deste mês assinar contrato com qual-
quer outro clube para as próximas épo-
cas. Perante este cenário, as negocia-
ções com o Chaves – que culminaram
com a transferência do médio pelo
valor de 170 mil euros – foram iniciadas,
directamente entre os presidentes de
sadinos e flavienses, a 9 de Janeiro [já
depois do embate entre os clubes no
campeonato].

Costinha: «Orgulho e gratidão»

Costinha, que depois de passar ontem
pelo Bonfim se apresentou em Chaves,
deixou uma mensagem a assinalar o
“fim de um ciclo” aos adeptos do Vitória
nas redes sociais. “Nem sei bem por
onde começar. A verdade é que esta
viagem incrível terminou como tudo na

vida, mas foi uma jornada marcante”,
começou por escrever.

O médio não esqueceu o facto de ter

sido o Vitória, que o contratou ao Lusitano
de Vildemoinhos, do Campeonato de
Portugal, a abrir-lhe as portas da I Liga.

“Se no início alguém me dissesse que
seria assim não acreditaria. Três anos e
meio, mais de 100 jogos, muitas alegrias,
algumas tristezas mas acima de tudo o
que fica comigo são as muitas amizades
que levo na bagagem e o reconhecimento
da maioria dos adeptos”.

A finalizar, Costinha escreveu: “Só por
quem lá passa sabe realmente o que é
o Vitória. Duas palavras para com o
clube e adeptos, orgulho e gratidão!
Sempre tentei honrar a camisola da me-
lhor maneira que sabia. Crescemos jun-
tos. Foi um prazer Vitória Futebol Clube”,
lê-se no texto do atleta de 26 anos.

Clube deseja felicidades ao médio

Na sua página oficial, o emblema se-
tubalense deixou também uma mensa-
gem a Costinha. “A SAD do Vitória Futebol
Clube agradece todo o empenho e pro-
fissionalismo demonstrado pelo jogador
ao longo das últimas três épocas e meia,
período em que representou o clube e
deseja ao jogador as maiores felicidades
para a sua carreira desportiva”.

Equipa regressa hoje 
ao Bonfim

Entretanto, após dois dias de folga,
o treinador Lito Vidigal dá hoje, pelas
10 horas, início à preparação do duelo
da 18.ª jornada da I Liga, que marca o
arranque da segunda volta do cam-
peonato, no reduto do Desportivo das
Aves. Após os empates alcançados
diante do Chaves (0-0 no Bonfim) e Rio
Ave (1-1 em Vila do Conde), os sadinos
vão procurar somar no domingo (15
horas) pontos pela terceira jornada con-
secutiva.

À semelhança do que tem acontecido
ao longo da época, o clube está a or-
ganizar uma excursão para apoiar a
equipa em Vila das Aves. Os interessa-
dos em marcar presença no jogo podem
inscrever-se na gestão de sócios do
estádio pelo preço de 20 euros, que
inclui autocarro e ingresso para a par-
tida. O início da viagem tem início às
07:00 horas de domingo em frente ao
Bingo do clube.

RICARDO LOPES PEREIRA

Sadinos evitam saída do jogador a custo zero e garantem percentagem de uma futura venda 

Vitória encaixa 170 mil euros 
com venda de Costinha ao Chaves
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Sadinos perdiam ao intervalo por 2-0 
e vencem aos 90+5 minutos

Sub-23 fazem reviravolta
épica com Belenenses

A equipa de sub-23 do Vitória FC
venceu ontem, por 2-3, o Belenen-
ses em partida da 22.ª jornada da
Liga Revelação. Uma reacção fan-
tástica dos comandados de Chiqui-
nho Conde, que aos 37 minutos
perdiam por 2-0, permitiu aos sadi-
nos operarem uma reviravolta épica
na segunda parte do encontro rea-
lizado em Monte Abraão, Queluz.

O avançado Allef, aos 68 e 71
minutos (o primeiro tento foi na
cobrança de uma grande penali-

dade), e o médio Sávio, na cobrança
de um livre, a cerca de 25 metros
da baliza, quando o cronómetro
marcava 90+5 minutos, foram os
autores dos golos do triunfo do
conjunto setubalense, que está
agora isolado na 8.ª posição do
campeonato, com 31 pontos.

Também ontem de tarde, a outra
equipa da região participante na
Liga Revelação, o Cova da Piedade,
perdeu na sua casa por 0-2 com o
V. Guimarães.
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BASQUETEBOL  Equipas do Barreiro 100% vitoriosas   

Barreirense tem registo 
impressionante na Proliga   
Quando falta disputar
apenas uma jornada
para concluir a primeira
fase da competição a
equipa do Barreiro con-
tinua invencível e segue
em 1.º lugar com três
pontos de vantagem
sobre o segundo classi-
ficado. Fantástico, sem
dúvida!  

POR JOSÉ PINA

OBarreirense continua com um
registo impressionante no
Campeonato da Proliga, com-

petição que lidera só com vitórias,
13 em outros tantos jogos, e com
três pontos de vantagem sobre o
segundo classificado numa altura
em que falta disputar apenas uma
jornada para concluir a primeira
fase.

Na 13.ª jornada a vítima foi o
Benfica B que perdeu no Barreiro
por 76-67 num jogo claramente do-
minado pela equipa da margem sul
do Tejo nos três primeiros períodos.

Os encarnados ganharam alguma
vantagem no último quarto mas
isso de pouco valeu porque a vitória
já estava assegurada.

André Mendes e o norte-ameri-
cano Fuquan Niles foram os me-
lhores marcadores do Barreirense,
cada um com 15 pontos. 

Na última jornada da primeira
fase, a realizar no próximo sábado,
a equipa do Barreiro defronta o Es-
toril pelas 16 horas no Pavilhão
dos Salesianos, em Manique, e no
domingo, às 18 horas, recebe o Il-
liabum para os oitavos-de-final da
Taça de Portugal.

Galitos vence em Albufeira

Extremamente importante foi a
vitória (76-91) obtida pelo Galitos
em Albufeira na partida que disputou
com o Imortal, a contar para a 14.ª
jornada da Liga Placard. Com esta
vitória o Galitos igualou, em termos
pontuais, o Illiabum e o Imortal mas
tem menos um jogo, seguido desta
forma em 9.º lugar na tabela clas-
sificativa. 

A turma da margem sul do Tejo
esteve quase sempre na frente do
marcador, sendo de realçar o de-
sempenho de Christian Mortellite
(17 pontos), Booya Dama (16), Diogo

Ventura (16) Henrique Piedade (14),
Michael Mendes (14) e Diogo Correia
(12). 

No próximo sábado o Galitos re-
cebe a Ovarense no Pavilhão Muni-
cipal Luís de Carvalho, pelas 18
horas.

GDESSA triunfa em Coimbra 

Excelente foi também o resultado
obtido pelo GDESSA na Liga Femi-
nina, em Coimbra, onde derrotou a
equipa local por 78-51. Depois de
algum equilíbrio no primeiro quarto
(13-14), a equipa da cidade do Bar-
reiro tomou conta do jogo e andou
sempre na frente do marcador até
ao final.  

Maianca Umabano (com 14 pon-
tos), Ashunae Durant (13), Ana Faus-
tino (10), Ana Jesus (8) e Catarina
Neves (8) foram as jogadoras que
mais se destacaram, pelo número
de pontos que marcaram.

Na classificação geral o GDESSA
segue em 5.º lugar com 23 pontos,
menos um que o Vagos, que tem
mais um jogo.

O próximo jogo do GDESSA reali-
za-se já este sábado pelas 15 horas
no Pavilhão Municipal Luís de Car-
valho contra o Olivais de Coimbra,
o terceiro classificado.

I DIVISÃO DISTRITAL     Dez vitórias consecutivas
e oito pontos de vantagem 

Desportivo Fabril está imparável

ODesportivo Fabril está impa-
rável no Campeonato Distrital
da 1.ª Divisão. No passado

domingo, a equipa orientada por
Jorge Prazeres deslocou-se ao Vale
da Amoreira para defrontar o Ba-
nheirense e regressou a casa com
uma vitória robusta (5-0), fruto de
uma exibição bem conseguida, que
começou a ser construída bem cedo.

O primeiro golo foi obtido por Rúben
quando estavam decorridos apenas
14 minutos, aos 18 Bruninho também
deixou a sua marca com a obtenção
do segundo golo e aos 23 foi Bruno
Lourenço que fixou o resultado ao
intervalo.

Na segunda parte o cariz do jogo
não se alterou e o Fabril aproveitou
para dilatar a vantagem com um
golo de Nhaga (63’) e outro de Mor-
gado (77’), sendo este de grande
penalidade.

De referir que estes dois últimos
golos foram marcados por jogadores
que começaram o jogo no banco, tal
como Luís Gaspar (o último reforço a
chegar) que entrou aos 75 minutos.

Sobre Luís Gaspar, importa dizer
que se trata de um avançado prove-
niente do Sertanense (Campeonato
de Portugal), para onde se transferiu
no início da época depois de ter pas-
sado pelo Brejos de Azeitão, onde
marcou 29 golos no Distrital da 2.ª
divisão.

Depois de uma falsa partida, com
uma derrota e um empate nas duas
primeiras jornadas, a equipa fabril
estabilizou, começou a ganhar e já
lá vão 10 vitórias seguidas e uma
vantagem de oito pontos sobre o se-
gundo classificado e nove sobre o C.
Piedade B e Barreirense, que seguem
nas posições imediatas.

A superioridade evidenciada pela
equipa está bem patente na classifi-
cação geral mas a juntar a isso há
também que salientar que o Des-
portivo Fabril possui o ataque mais
concretizador do campeonato com
33 golos marcados e a defesa menos
batida com apenas oito golos sofridos. 

Na próxima jornada o Fabril recebe
o Palmelense no Estádio Alfredo da
Silva. JOSÉ PINA

JUNIORES    Barreirense e Amora vão lutar 
pela subida de divisão

Amora garantiu 
apuramento 
na penúltima jornada       
A17.ª jornada do Campeonato

Nacional de Juniores da 2.ª Di-
visão clarificou algumas dúvi-

das que ainda existiam em relação
à segunda equipa a apurar para a
segunda fase da competição que vai
proporcionar a disputa pela subida
de divisão.

Ao Barreirense, que já se encon-
trava apurado, juntou-se agora o
Amora. A vitória obtida em Évora so-
bre o Juventude aliada à derrota so-
frida pelo Farense no Barreiro deixou
o Amora com quatro pontos de van-
tagem sobre o segundo classificado
[que passou a ser o Linda-a-Velha],
quando falta disputar apenas uma
jornada. Portanto, o apuramento está
garantido. 

Barreirense e Amora estão desta
forma de parabéns pelo feito conse-
guido e pela excelente temporada
que estão a realizar. Seria bom que
continuassem assim até ao fim da
época, era sinal que ambos subiriam
ao escalão máximo do futebol na-
cional. 

A outra equipa da região que par-
ticipa na competição, o Pinhalnoven-

se, tem vindo a fazer um campeonato
irregular e por essa razão vai lutar
pela manutenção juntamente com
as restantes equipas do grupo.

Nesta jornada, para além das vi-
tórias do Barreirense e Amora será
também de salientar os êxitos obtidos
pelo Casa Pia em Olhão, do Linda-a-
Velha sobre o Pinhalnovense e do
Oeiras em Loulé.    

Resultados da 17.ª jornada: Juven-
tude 1 Amora 6; Louletano 1 Oeiras
2; Linda-a-Velha 2 Pinhalnovense 1;
Olhanense 2 Casa Pia 3; Barreirense
4 Farense.3  

Classificação: 1.º Barreirense, 41
pontos; 2.º Amora, 36 pontos; 3.º
Linda-a-Velha, 32 pontos; 4.º Farense,
31 pontos; 5.º Oeiras, 30 pontos;
6.º Pinhalnovense e Casa Pia, 16
pontos; 8.º Louletano, 15 pontos;
9.º Olhanense, 13 pontos; 10.º Ju-
ventude de Évora, 8 pontos. 

Última jornada (19 de Janeiro): Fa-
rense – Juventude; Amora – Loule-
tano; Oeiras - Linda-a-Velha; Pinhal-
novense – Olhanense; Casa Pia –
Barreirense.   

JOSÉ PINA
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