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Abertura

“Uma morte é uma tragédia; um milhão 
de mortes, um dado estatístico” - Estaline

Assinala-se neste mês de Setembro, um 
ano em que o Parlamento Europeu aprovou 
uma resolução a condenar o nazismo e o 
comunismo. 

A resolução, intitulada “Importância da 
memória europeia para o futuro da Europa”, 
teve com um dos objectivos relembrar que 
“os regimes nazi e comunista são respon-
sáveis por massacres, pelo genocídio, por 
deportações, pela perda de vidas huma-
nas e pela privação da liberdade no século 
XX numa escala nunca vista na História da 
Humanidade”. A resolução teve os votos 
a favor dos eurodeputados portugueses 
do PS, PSD, CDS e PAN e os votos contra 
do PCP e BE.

Em relação ao fascismo, e à sua forma 
mais extrema, o nazismo, estamos todos, 
basicamente, de acordo. Surgem-nos toda 
uma galeria de personagens sinistras e cri-
minosas, com todos os ditadores de inspi-
ração fascista: Hitler, Mengele, Eichmann, 
Goering, Goebbels, Himmler, Heydrick, 
Mussolini, Pinochet, Videla, Stroessner, 
Gualtieri, Somoza, Franco, Salazar, Laval, 
Quisling, etc. Quando o ex-presidente ira-
niano Mammouhd Harmadinejah sustenta-
va que o Holocausto nunca tinha existido, 
devemos estar atentos e não permitir que 
se apague da memória individual e colec-
tiva.Há alguns anos atrás, estive em Gurs 
(França), num campo de concentração para 
judeus, durante a 2ª Guerra Mundial. Embo-
ra desmantelado, ainda se sente nas ruínas, 
o silêncio opressivo do Horror. 

Na ocasião, foi precisamente através do 
silêncio e do recolhimento que consegui 
expressar os meus sentimentos.     

Com o fascismo e o nazismo, a Huma-
nidade atingiu um dos seus pontos mais 
baixos de sempre. 

Relativamente ao comunismo, e sobre 
uma das suas formas mais extremas, o 
estalinismo, ainda se tem algum constran-
gimento em admitir que o que se passou 
(e ainda passa, nalguns casos) na ex-União 

Parlamento Europeu condena 
regimes nazi e comunista

PENSAR SETÚBAL  

Giovanni Licciardello

Soviética, na ex-RDA, na Roménia, na Albâ-
nia, na Sérvia, na Bósnia, na China, em Cuba, 
no Cambodja, no Vietname, na Etiópia, na 
Coreia do Norte, na Nicarágua, etc. não foi 
apenas um desvio, mas antes a essência de 
uma doutrina. 

E daí que nos surgem também um con-
junto de personalidades igualmente sinis-
tras e criminosas: Estaline, Mao, Pol Pot, 
Nicolai Ceausescu, Enver Hohxa, Fidel 
Castro, Erich Honecker, Menghistu Hailé 
Mariam, Lavrenti Béria, Slobodan Milosevic, 
Radovan Karazic, Félix Dzerjinsky, Daniel 
Ortega, Agostinho Neto, Kim II-Sung, Kim 
Jong II, Kim Jong Un, etc. 

Torna-se, portanto, necessário transpor 
a decisão do Parlamento Europeu para o 
ensino (básico, secundário e superior), co-
mo útil ferramenta para o conhecimento da 
História, o que actualmente não acontece. 

Existe ainda uma tentativa de bran-
queamento dos crimes comunistas, no-
meadamente o Holodomor, ocorrido na 
Ucrânia, entre 1932 e 1933, em que cerca 
sete milhões de pessoas morreram, ou o 
Grande Salto em Frente, ocorrido na China, 
entre 1958 e 1962, em que cerca quaren-
ta milhões de pessoas morreram, com as 
grandes fomes, criminosamente planeadas 
por Estaline e Mao. Temos ainda os “Cam-
pos da Morte”, no Cambodja, entre 1975 e 
1978, em que cerca dois milhões de pessoas 
morreram às mãos dos Khmers Vermelhos 
de Pol Pot; 

Não esquecer o que se passa na Coreia do 
Norte, desde 1948 até à actualidade. Veja-
-se o mais recente caso de um oficial sul-
-coreano que foi assassinado e incinerado 
pelos norte-coreanos, o que obrigou Kim 
Jong Un a pedir desculpa.  Quase nada dis-
so vem mencionado nos livros de História, 
onde a palavra comunismo é normalmente 
ocultada ou suavizada.  Ser fascista e co-
munista num país livre é fácil; difícil mesmo 
é ser livre num país fascista e comunista.

Aplaude-se, portanto, a resolução apro-
vada pelo Parlamento Europeu.
Professor

Os alunos do Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal aderiram, 
na sexta-feira passada, à mobilização global para uma greve 
climática estudantil. Oito jovens, em representação daquele 
agrupamento, "munidos de cartazes, permaneceram sentados 
em silêncio durante cerca de 30 minutos". E só interromperam o 
silêncio para lerem o seu manifesto, revelou a Câmara de Alcácer 
do Sal.  O presidente da autarquia, Vítor Proença, incentivou-os a 
continuarem a lutar por uma causa que é de todos.

O REPARO 

Alunos de 
Alcácer fizeram 
30 minutos de 
silêncio contra a 
crise climática
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  O Instituto Politécnico de Setúbal continua a 
  crescer no número de estudantes que coloca 

através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino 
Superior. Este ano foram mais 125. O presidente do 
IPS afirma (com razão) que o aumento é fruto da 
notoriedade que o instituto tem vindo a alcançar 
junto da classe estudantil (ver págs. 8 e 9).

A FIGURA
Pedro 
Dominguinhos

Degradação do rio Sado

Depois de ler a última revista publi-
cada com o jornal O SETUBALENSE, 
dedicada à cidade de Setúbal, pensei 
“mas estas vistas publicadas são da 
Baía do rio Sado e este não aparece 
inserido na revista”.
Este não aparece porque se apare-
cesse até os setubalenses com mais 
de 50 ou 60 anos, que o conhece-
ram como ele antigamente era, e 
muito bem, até meados dos anos 
60, ficavam surpreendidos como 
se encontra actualmente o grande 
rio Sado. 
Desde o local onde se mistura com a 
água salgada até às zonas de semen-
teira de arroz. Sim, porque foi a par-
tir das sementeiras de arroz que o rio 
Sado começou a ficar prejudicado. 
Eu próprio só comecei a reparar 
neste facto quando, por motivos 
familiares, me tive de deslocar a 
algumas partes da cidade, às quais 

CARTAS DO LEITOR

faço referência. 
Já falei sobre este assunto numa 
carta redigida ao presidente da Câ-
mara Municipal de Alcácer do Sal e 
também já escrevi há mais de dois 
anos para a nossa Assembleia da Re-
pública. Levantei o caso também à 
Agência Portuguesa do Ambiente. 
Não estou a dizer que a culpa é nos-
sa porque a maioria de nós não vai 
para a zona, mas, se perguntarem a 
quem por lá faz vida seria ‘ouro sobre 
o azul’. 
Sinto-me indignado porque apren-
di a nadar na margem esquerda do 
rio Sado, frente a Alcácer do Sal, de 
onde sou natural. 
Lembro-me muito bem quando, nos 
Verões do final dos anos 40, até mui-
to perto do final dos anos 50, eu e 
muitas pessoas da zona íamos para 
cima da muralha para vermos os gol-
finhos a nadar. 
António Domingos Tavares, 
Setúbal

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua 
carta ou comentário para 
correiodoleitor@osetubalense.com, 
para a morada Travessa Gaspar 
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os 
750 caracteres e o jornal reserva-se o 
direito de seleccionar ou cortar. 
Não devolvemos originais.
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do Mar, Ricardo Serrão Santos, 
que esteve entre os participantes.
Durante a semana comemorativa 
do Dia Internacional da Limpeza 
Costeira, que contou com mais 
de 170 acções de limpeza, foram 
recolhidas cerca de 19 toneladas 
de lixo marinho. Em comunicado, 

a Fundação Oceano Azul anunciou 
que o total das acções contou com 
o envolvimento de 1 250 pessoas, 
que limparam perto de 130 
quilómetros de costa portuguesa. 
As cerca de 19 toneladas de lixo 
foram recolhidas em acções 
subaquáticas e ao longo da costa.

Ministro entre os mais 
de 200 voluntários 
que limparam lixo 
marinho em Sesimbra

Onze das mais de 170 acções 
de limpeza de lixo na costa 
portuguesa decorreram, no 
sábado, 26, em Sesimbra, no 
Parque Marinho Luís Saldanha. 
E juntaram mais de 200 
mergulhadores amadores 
voluntários, incluindo o ministro 

Surto de Covid-19 no lar Villa Máryah 
atinge 36 utentes e funcionários

Foi confirmado, na última quarta-fei-
ra, um surto de Covid-19 no lar Villa 
Máryah, em Palmela, e na sexta-feira 
o número de infectados já ascendia 
a 36. Seis utentes necessitaram de 
internamento hospitalar.

Das 36 pessoas que testaram po-
sitivo para o novo coronavírus, “25 
são residentes e 11 são funcionários”, 
confirmou a O SETUBALENSE fonte 
da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

A mesma fonte adiantou que “seis” 
dos 25 idosos infectados com SARS-
-CoV-2 estão internados em unidade 
hospitalar.

Mário Rui Sobral 

Seis idosos foram 
internados no hospital 
e 19 ficaram isolados no 
lar. Onze funcionários 
estão infectados

PALMELA

“até à determinação da cura (exame 
laboratorial com resultado negativo 
para a infecção por SARS-CoV-2)”, 
indicou a mesma fonte.

Os utentes infectados devem 
ter acompanhamento clínico “diá-
rio”. Em caso de agravamento de 
sintomas, “deve ser contactado o 
112 para encaminhamento e assis-
tência hospitalar”, revelou a fonte 
da ARSLVT.

Foi ainda imposto, entre as medi-
das determinadas pelas autoridades 
de saúde pública, que seja garantida 
“a monitorização, duas vezes por dia, 
da temperatura ou de sintomas” aos 
residentes que testaram negativo. 
A desinfecção do estabelecimento 
foi outra das medidas transmitidas à 
administração do lar.

O concelho de Palmela registava 
ontem, segundo os dados revelados 
pela Câmara Municipal, um total de 
99 casos activos e 118 recuperados. 
Desde o início da pandemia, já fale-
ceram 11 pessoas vítimas de Covid-19 
no concelho palmelense.

Até sexta-feira, já tinham sido “reali-
zadas duas visitas ao local pela equipa 
de saúde pública para diagnóstico de 
situação e determinação das medidas 
de prevenção” à transmissão do vírus.

Os “80 utentes” que residem no lar 

naram que no Villa Máryah fossem 
“delineados espaços para o isola-
mento dos casos confirmados, se-
parados dos restantes residentes, 
e com profissionais dedicados ex-
clusivamente a esses doentes”. Isto 

Maria Carolina Coelho

Espaço conta agora com 
centro interpretativo 
sobre gastronomia e 
vinhos, loja de produtos 
regionais e cafetaria 
com terraço

ANTIGO CLUBE MILITAR DE OFICIAIS

Casa do Turismo de Setúbal inaugurada ontem pela autarquia no coração da cidade

O Dia Mundial do Turismo, celebrado 
ontem, foi assinalado em Setúbal com 
a inauguração da nova Casa do Turismo 
da cidade, instalada no edifício do anti-
go Clube Militar de Oficiais, junto à Pra-
ça de Bocage. Adquirido ao Estado pela 
autarquia por cerca de meio milhão de 
euros, o novo espaço representa “mais 

um investimento feito pelo município 
no sector do turismo, actividade que 
não custa reconhecer e que tem gera-
do muitos postos de trabalho”, come-
çou por afirmar Maria das Dores Meira, 
presidente da Câmara Municipal.

Depois de ter “acolhido durante 
séculos funções castrenses”, a requa-
lificada construção renasce agora no 
coração da cidade como “polo de pro-
moção e de informação sobre Setúbal”. 
“Em horário alargado, nos meses de 
maior procura, a Casa do Turismo con-
tará, além do atendimento turístico, 
com um centro interpretativo sobre 
gastronomia e vinhos, uma loja de 
produtos regionais e cafetaria com ter-
raço”, indicou Maria das Dores Meira.

No momento da reabertura da “an-
tiga Casa do Corpo da Guarda”, esti-
veram no local dezenas de pessoas, 

que marcaram presença para ficar a 
conhecer os trabalhos de requalifica-
ção efectuados. “Vizinho do edifício 
dos Paços do Concelho, e com ele 
exteriormente se assimilando, foi 
esta a edificação que, em tempos, se 
destinou ao alojamento do regimen-
to militar local. Foi mandada construir 
por volta de 1650, por João Nunes da 
Cunha, então governador das Armas 
da Comarca de Setúbal”, lembrou a 
presidente da autarquia.

Depois de ter resistido a diversos 
momentos históricos, incluindo “ao 
sismo de 1755”, o imóvel assistiu ao 
“recrutamento militar da cidade até 
1993 e passou a ser, em 1997, a sede 
do Clube Militar dos Oficiais de Setú-
bal, que continuará a ter nesta ‘velha 
casa’ espaço para desenvolver as suas 
actividades”, concluiu a autarca. Dores Meira frisou aposta no sector turístico

O SETUBALENSE

bem como os “37 funcionários” que 
ali desempenham funções foram já 
“todos testados”.

Utentes isolados e monitorizados
As autoridades de saúde determi-

O lar Villa Máryah tem 80 residentes e conta com 37 funcionários

DR
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Setúbal

Ana Martins Ventura

Empresa esclarece que 
ampliação da pedreira 
é apenas uma das 
variantes em estudo, tal 
como a sua manutenção 
ou até redução

PROJECTO VISA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E EMPRESARIAL

Secil quer redesenhar exploração na Arrábida mas 
garante que expansão é só uma das hipóteses

Após as noticias de que a SECIL tem 
um curso um estudo para aumento 
da área de exploração da pedreira 
da Arrábida, em declarações a O SE-
TUBALENSE, Nuno Maia, director 
da área de Relações Institucionais 
e Sustentabilidade da empresa, ga-
rante que “não está em causa apenas 
um possível ou impossível aumento 
da superfície da pedreira mas, sim, 
redesenhá-la, para optimizar o es-
paço e os recursos”. Plano que pode 
implicar “passar da actual exploração 
afunilada, para uma exploração em 
formato quadrado. E talvez essa nova 
estrutura até leve a uma redução da 
exploração”.

A acompanhar o novo plano e o 
Estudo de Impacte Ambiental, Nu-
no Maia expõe que a SECIL está a fa-
zer um “amplo conjunto de estudos 
de possibilidades de alteração, cuja 
data precisa de conclusão não está 
ainda totalmente definida, sendo 
uma eventual ampliação da pedrei-
ra apenas uma das variantes do es-
tudo, tal como a sua manutenção ou 
até redução”. 

Motivos pelos quais o director 
afirma que, “tampouco a empresa 
estará no terreno, daqui a dois me-
ses”. Afinal, o Estudo de Impacte 
Ambiental “apenas estará concluído 
no decorrer de 2021, ainda sem data 
certa”. Depois será sujeito a consulta 
pública. Trâmites que apenas levarão 
a SECIL a intervir na pedreira, “talvez, 
em 2022”.

Isto porque, apenas após as conclu-
sões técnicas do estudo será possível 
“considerar o respectivo enquadra-
mento legal”. Neste caso o Plano de 
Ordenamento do Parque Natural 
da Arrábida (POPNA), que abrange 

Nuno Maia diz que a SECIL está a planear o futuro a mais de 50 anos 

DR

rantindo a sua recuperação ambiental 
e paisagística”. E específica, no seu 
artigo 8.º, uma lista de actividades 
interditas na qual consta a “instala-
ção de novas explorações de recursos 
geológicos, nomeadamente pedrei-
ras, e a ampliação das existentes, por 
aumento de área licenciada”.

Com esta delimitação, no Parque 
Natural da Arrábida, instituido em 
1976 e cujas definições legais foram 
reavaliadas ao longo de quase três 
décadas, até ao resultado final do 
POPNA, aprovado em 2005, a legis-
lação actual impossibilita a SECIL de 
aumentar a exploração em superfície, 
através do aumento da área licencia-
da, mas também em interior, com o 
redesenho da exploração da pedrei-
ra em profundidade. Também em 
relação ao enquadramento legal do 
plano da SECIL, a Câmara Municipal 
de Setúbal remete a sua posição pa-
ra o disposto no POPNA e no Plano 
Director Munipal.

Uma delcaração emitida pelo Ga-
binete de Apoio à Presidência indica 
que “a Câmara Municipal de Setúbal 
tem conhecimento da intenção da 
SECIL de ampliar a área de exploração 
de pedreiras. Segundo informação 
da empresa, sabe também que está 
em curso a realização do estudo de 
impacto ambiental para o efeito”. 
Contudo, a autarquia ressalva que “os 
diferentes instrumentos de gestão 
territorial em vigor no concelho de 
Setúbal (POPNA e PDM) não conside-
ram o licenciamento de novas explo-
rações de recursos geológicos e/ou a 
ampliação das existentes no Parque 
Natural da Arrábida”.

“Precisamos planear o futuro 
da Arrábida e da SECIL a mais do 
que 50 anos”
Nuno Maia destaca que o objectivo 
do plano da SECIL é manter “o firme 
compromisso de procurar ser cada vez 
mais sustentável”. Isto porque as pe-
dreiras da Serra da Arrábida têm uma 
estimativa de exploração de recursos 
para mais 50 anos, até ser atingido o 
esgotamento. “Mas precisamos pla-
near o futuro da Arrábida e da SECIL 
a mais do que 50 anos”, afirma.

Processo que a SECIL tem procu-
rado manter em curso através do 
investimento de “milhões de euros” 
para a “a diminuição significativa dos 
impactos ambientais, com a reflo-
restação com espécies autóctones, 
assim como na eficiência da fábrica”.

Mas, agora, “já não está só em 
causa reflorestar, é preciso redese-
nhar a forma de explorar para que, 
no futuro, quando a pedreira estiver 
esgotada, seja possível reutilizar 
aquela área”.

É neste contexto que Nuno Maia 
refere que estão a ser dados “os pri-
meiros passos para adoptar um no-
vo processo produtivo” estando em 
curso o referido “estudo de alteração 
da exploração da pedreira que visa 
melhorar a configuração final desse 
espaço”.

Propostas que serão “oportuna-
mente discutidas” e “apresentadas 
às entidades oficiais e partilhadas, em 
sede de discussão pública”, garante 
Nuno Maia.

os concelhos de Setúbal, Palmela e 
Sesimbra.

Entretanto, em declarações a O 
SETUBALENSE o Instituto de Con-
servação da Natureza e das Flores-
tas (ICNF) confirma que “não existe, 
actualmente, nenhum pedido formal 
de ampliação de pedreiras existen-
tes, por aumento de área licenciada 
nestes serviços”. E recorda que, de 
acordo com o POPNA, aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 141/2005 de 23/8, também “não 
há enquadramento nas disposições 
do mesmo”.

Garantias do Plano de 
Ordenamento aprovado para  
a Arrábida em 2005
Através da resolução aprovada em 
2005 pelo Conselho de Ministros, o 
Governo incluiu nos principais ob-
jectivos do POPNA a promoção de 
“acções que potenciem o encerra-
mento das pedreiras existentes, ga-

OBRAS PÚBLICAS
Freguesia de 
São Sebastião 
conclui 
requalificação 
da Avenida 
António Sérgio

A Junta de Freguesia de São Sebastião 
terminou recentemente os trabalhos 
de requalificação que tinha em curso 
desde a primeira semana de Agosto na 
Avenida António Sérgio, com o objec-
tivo de “tornar o espaço mais acessível 
e mais aprazível, melhorando as con-
dições de mobilidade e de usufruto do 
território para os residentes”, explica a 
autarquia em nota de imprensa. 

A empreitada, executada “numa 
parceria com a Câmara Municipal 
de Setúbal” no espaço público com-
preendido “entre o Parque Sant’Iago 
e a Rua do Barreiro”, foi “aprovada 
pelos moradores no final de 2018 
em reunião descentralizada com 
autarcas e técnicos”. Primeiramen-
te procedeu-se à transformação de 
“uma área expectante numa zona 
de circulação pedonal”, assim como 
“à recolocação de uma faixa de pavê 
existente ao longo da área de terreno e 
à pavimentação da área lateral entre o 
Parque Sant’Iago e o Bairro da Coope-
rativa das Manteigadas e de um troço 
da Rua de Sesimbra”.

Segundo a mesma nota, “o novo pa-
vimento, colocado em substituição do 
anterior piso em terra batida, manteve 
a linha paisagística e estética que ca-
racteriza aquela artéria, intercalando 
pedra de calçada com pavê”. Efec-
tuou-se, “igualmente, o rebaixamento 
do pavimento junto à passadeira, de-
vidamente assinalado com mosaicos 
pitonados, e da área de entrada para o 
estacionamento no Parque Sant’Iago, 
na Rua de Sesimbra”.

A Junta de Freguesia de São Sebas-
tião, “em resposta às reivindicações 
dos moradores sobre a carência de 
estacionamento para viaturas”, avan-
çou também com “a criação de duas 
bolsas de estacionamento automóvel 
junto às Travessas de Azeitão e de S. 
Lourenço, pavimentadas em grelhas 
de enrelvamento e delimitadas por 
pilaretes, para impedir a utilização 
indevida da zona pedonal”.

Maria Carolina Coelho
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e a segurança, além de ser uma 
solução com maior durabilidade, 
que facilita a manutenção e 
limpeza”, explica a autarquia em 
comunicado.
Também as “fissuras no tecto e 
paredes” foram reparadas através 
da aplicação de “argamassas 

específicas para esse fim”, 
finalizando-se a obra com a 
sua pintura. “Em virtude de se 
tratar de um local com alguns 
equipamentos informáticos, houve 
a necessidade de instalar quinze 
tomadas eléctricas de parede e no 
pavimento”.

Biblioteca da 
Escola dos 
Pinheirinhos 
recebe obra de 
beneficiação 

A Junta de Freguesia de São Sebastião 
procedeu à requalificação da 
biblioteca da Escola dos Pinheirinhos, 
de forma a dotar o espaço de 
melhores condições. A intervenção 
incluiu a “remoção do pavimento e 
a aplicação de um novo piso vinílico, 
material que favorece o conforto 

PUBLICIDADE

DEFESA DO AMBIENTE

Auditório José Afonso recebeu Mobilização Global pelo Clima
Setúbal foi um dos palcos da nova 
Mobilização Global Pelo Clima. O 
núcleo da Greve Climática Estudantil 
de Setúbal reuniu, na passada sexta-
-feira, no Auditório José Afonso com 
organizações de defesa ambiental. A 
Feel 4 Planet e a SOS Sado deram a 
conhecer as suas iniciativas: a recolha 
de beatas nas praias e na cidade, e a 
luta contra as dragagens no rio Sado, 
respectivamente. 

O encontro contou também com a 
projecção de vídeos, oficina de car-
tazes, discussões sobre o tema da 
protecção ambiental e leitura do ma-
nifesto, onde estão discriminados os 
objectivos a cumprir a nível nacional 
e local para alcançar a neutralidade 
carbónica global até 2030. Natural-
mente, devido à pandemia, o núme-

ro de participantes viu-se reduzido. 
Ao longo do dia, a iniciativa contou 
com um máximo de 25 pessoas, não 
tendo havido qualquer marcha ou 
manifestação. 

Este evento insere-se na nova 
Mobilização Climática Global, uma 
acção de dimensão internacional, e 
continua o trabalho realizado pela ac-
tivista sueca Greta Thunberg, com o 
seu movimento Fridays For Future. 
O principal objectivo do movimento 
é obter a justiça climática, captando 
a atenção dos vários governos para 
que haja um combate às alterações 
climáticas. 

Tendo começado como Greve Cli-
mática Estudantil, pretende-se que o 
combate à degradação ambiental se 
torne uma causa intergeracional, visto 

ser um problema tanto das gerações 
futuras como das gerações actuais.  

Em Portugal, a Mobilização Climá-
tica Global de dia 25 passou pelas re-
giões de Setúbal, Lisboa, Santarém, 
Évora e Caldas da Rainha. As reivindi-
cações e os apelos feitos ao Governo 
passam essencialmente por requali-
ficar e reinserir os trabalhadores das 
indústrias poluentes, promover os 
transportes públicos e a electrificação 
da rede ferroviária, e acabar com as 
novas concessões de exploração de 
combustíveis fósseis. 

No concelho de Setúbal, uma das 
preocupações actuais é a intenção 
apresentada pela Secil de alargar a 
sua área de exploração, bem como o 
projecto das dragagens do rio Sado, 
que irá continuar em Novembro. Devido à pandemia o número de participantes foi reduzido, mas ficou a mensagem

DR
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Setúbal

Ana Martins Ventura (texto)
Mário Romão (fotografia)

Parque Industrial da 
Sapec será a nova casa 
da empresa que se 
encontra sediada em 
Azeitão desde a década 
de 1980

NOVA FÁBRICA COMEÇA A FUNCIONAR EM NOVEMBRO

Carmona abre maior polo de gestão 
de resíduos localizado a sul do País

O Grupo Carmona, dedicado à lim-
peza e gestão de resíduos perigosos, 
não perigosos e valorizáveis para em-
presas de várias indústrias, inaugurou 
“a maior unidade deste tipo localizada 
a sul do País” no Parque Industrial da 
SAPEC, na zona da Mitrena, em Setú-
bal, refere o presidente da empresa, 
Vitor Carmona.

Uma mudança que representa a 
deslocalização da empresa sediada 
em Azeitão desde a década de 1980, 
a partir de um investimento “de 15 mi-
lhões de euros”, numa área de insta-
lação de nove hectares e ocupação 
actual de quatro hectares.

“Este projecto começou a ser pen-
sado em 2005, mas a sua concreti-
zação apenas foi possível agora”, re-
corda Vitor Carmona. “Em Novembro 
grande parte dos serviços localizados 
em Azeitão já vão estar no Parque SA-
PEC”. E a mudança permitirá dar con-

Para além dos responsáveis da empresa, na inauguração estiveram a presidente da Câmara de Setúbal 
e a presidente da Junta de Freguesia de Azeitão

tinuidade aos projectos da Carmona 
e manter “os 200 postos de trabalho 
que a fábrica integra”.

Em declarações a O SETUBALEN-
SE, Luís Semedo, director-geral do 
Grupo Carmona e responsável pela 
área de Serviços de Gestão Ambien-
tal, avança que, entretanto, a unidade 
de Azeitão será desactivada “através 
de um plano de descontaminação da-
quela área, que decorrerá até 2022”.

O plano descontaminação é uma 
obrigação legal das unidades indus-

triais dedicadas à gestão de resíduos 
perigosos e não-perigosos. “Após a 
saída de um local, deve ser analisada 
uma amostragem, para determinar 
a contaminação que poderá existir e 
proceder à necessária remoção dos 
solos, assim como de estruturas de 
betão e sucata”, explica Luís Semedo.

Inovação na gestão de resíduos 
em local único a sul do país
A nova fábrica incluiu sete linhas de 
tratamento de resíduos líquidos, 

“desde águas até hidrocarbonetos”, 
refere Luís Semedo. Um processo que 
assumirá “grande inovação” através 
de reatores com capacidade para 
“evaporação e destilação”.

Para já, nos quatro hectares de ocu-
pação actual e entre as sete linhas de 
tratamento de resíduos, a Carmona 
terá capacidade para “receber qua-
tro mil metros cúbicos de resíduos”. 
E “até dois mil metros cúbicos”, na 
unidade de produtos acabados.

Celestina Neves, presidente da 

Junta de Freguesia de Azeitão, re-
corda “a determinação e orgulho 
da família Carmona” no trabalho 
desenvolvido nesta área, ao longo 
das últimas décadas. E, apesar de 
assumir alguma “pena” por ver sair 
do território gerido por si, “uma em-
presa como esta”, reconhece que “ali 
já não poderia continuar e que o salto 
perante isto é enorme”.

Já a presidente da Câmara Mu-
nicipal de Setúbal, Maria das Dores 
Meira, destacou a “conclusão de um 
longo e complexo processo”, no qual 
tanto a empresa, “como as popula-
ções” tiveram o seu papel, “aguar-
dando por soluções adequadas aos 
problemas que se impuseram”.

Um percurso sobre o qual a autarca 
deixa claro que, “não foi a Carmona 
que invadiu uma zona urbana conso-
lidada, agredindo ambientalmente 
populações próximas. Houve sim, a 
consolidação de aglomerados urbanos 
em torno de uma empresa ali instalada 
em tempos em que nada havia à sua 
volta. Uma empresa responsável e 
cumpridora daquilo que sempre lhe 
foi imposto pelo poder central”.

Contudo, “mesmo com o cumpri-
mento de todas as regras, o funcio-
namento desta unidade industrial na-
quele local deixou de ser adequado”. 
Sendo essa a razão pela qual a autar-
quia, “tomou a iniciativa de apontar à 
Carmona o caminho que a trouxe até 
aqui”, disse.

Com o regresso às aulas a acontecer 
num ano atípico, a Câmara Municipal 
de Setúbal decidiu organizar “visitas 
de trabalho a todas as escolas sede 
de agrupamento e de ensino secun-
dário e profissional do concelho” com 
o objectivo de ficar a conhecer quais 
“as medidas implementadas em cada 
estabelecimento de ensino, no âmbi-
to do cumprimento das directrizes 
de segurança e de saúde pública de-
finidas pela Direcção-Geral da Saúde 
e pelo Ministério da Educação” no 
sentido de prevenir a propagação 
da Covid-19, explica o município em 
comunicado.

COVID-19
Câmara organiza visitas às escolas do concelho para conhecer medidas de prevenção 

As primeiras acções da medida, 
“que terá continuidade ao longo do 
ano lectivo 2020/2021”, arrancaram 
no dia 21 e decorreram até sexta-fei-
ra através da visita de Ricardo Oli-
veira, vereador da Educação, às vá-
rias instalações, “acompanhado de 
técnicos municipais”. “Nas sessões 
realizadas a autarquia constatou 
os esforços que estão a ser desen-
volvidos. No diálogo estabelecido 
com os profissionais e responsáveis 
dos estabelecimentos abordados, o 
vereador da Educação manifestou 
a disponibilidade da Câmara Mu-
nicipal para acompanhar e apoiar 

a comunidade educativa”, revela a 
mesma nota.

Neste sentido, no decorrer do Ve-
rão, a autarquia reuniu “com as direc-
ções dos agrupamentos de escolas e 
com as Associações de Pais e Encar-
regados de Educação que asseguram 
a componente de apoio à família no 
1.º ciclo do ensino básico, de forma 
a garantir as melhores condições 
de higiene e segurança”. Uma outra 
iniciativa executada pelo município 
antes do arranque do novo ano lec-
tivo foi a realização de “operações de 
limpeza e desinfecção em todos os 
estabelecimentos do 1.º ciclo e jar-

dins de infância, nas áreas exteriores 
e interiores”. “No caso dos espaços 
interiores foi utilizado um processo 
de ozonização, que não liberta subs-
tâncias nocivas para a saúde”.

Por sua vez, para “facilitar a or-
ganização dos espaços escolares, a 
Câmara Municipal reforçou o número 
de auxiliares de acção educativa nos 
jardins de infância e nas portarias das 
escolas de 1.º ciclo do ensino básico”. 
Já o “serviço de refeições escolares 
está a ser acompanhado por uma 
equipa constituída por nutricionistas 
e técnicos de educação municipais”, 
de forma a serem realizados “os ajus-

tamentos necessários”.
No que diz respeito aos refeitório 

escolares, “foram tomadas medidas 
como a definição de períodos alar-
gados para que os alunos possam 
almoçar em horários diferentes, a 
diminuição da lotação, o aumento 
do espaçamento entre mesas e a 
marcação de lugares”. Nos trans-
portes escolares “o cumprimento do 
intervalo e da distância de segurança, 
a sinalização dos lugares e a defini-
ção de uma lotação máxima de dois 
terços da capacidade dos veículos” 
foram algumas das acções colocadas 
em prática.
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Academia Sénior de Sarilhos Grandes é inaugurada no Dia do Idoso p11

Humberto Lameiras

Para além de elegerem a 
nova direcção, 
os sindicalistas vão 
abordar questões 
salariais e vincar o novo 
aeroporto no Campo 
de Tiro de Alcochete

NO FORUM LUÍSA TODI A 7 DE OUTUBRO

Emprego e desenvolvimento da 
região vão estar em debate no 
congresso da União dos Sindicatos

A União dos Sindicatos de Setúbal 
(USS), afecta à central sindical co-
munista CGTP-IN, vai reunir no XI 
Congresso a 7 de Outubro, onde, 
para além da eleição da nova direc-
ção, para onde vão entrar 20 novos 
elementos, serão debatidas ques-
tões relativas ao emprego e serviço 
público, sendo ainda apresentadas 
propostas para o desenvolvimento 
da região e do distrito.

Na reunião magna, que vai decor-
rer no Forum Luísa Todi, em Setúbal, 
será também focada a construção do 
novo aeroporto internacional de Lis-
boa. Uma matéria polémica em que o 
Governo defende a opção Base Área 
do Montijo e outros, caso do PCP e 
seus autarcas, insistem que a melhor 
opção é a construção no Campo de 
Tiro de Alcochete.

“Dizemos que o país precisa de um 
novo aeroporto, mas a opção Montijo 
é um remendo, por isso não serve”, 
afirma Luís Leitão, coordenador da 
USS. Para o sindicalista, o executivo 
de António Costa tem colocado em 
cima da mesa um argumento que 
deixou de fazer sentido. “A desculpa 
de não haver tempo para a constru-
ção do aeroporto no Campo de Tiro 
de Alcochete já não serve, porque 
com a actual pandemia há menos 
movimento aéreo e uma baixa mui-
to significativa no turismo. Portanto, 
há mais do que tempo”. E reafirma: “a 
melhor opção é o Campo de Tiro de 
Alcochete”.

Sobre a agenda do XI Congresso – 
Valorizar o Trabalho e o Distrito, Luís 
Leitão adianta que vai ser debatido, 
e exigido, o fim do emprego com 
vínculo precário, mais ainda quan-
do, particularmente na região, “com 

DR

a pandemia temos actualmente 10 
mil trabalhadores que foram dispen-
sados por serem precários”. A esta 
matéria vai ser acrescentada a defesa 
do aumento salarial e a contratação 
colectiva no sector da administração 
pública e também no privado.

Referindo-se ao Salário Mínimo Na-
cional, o sindicalista diz que a propos-
ta da USS passa por um aumento de 
pelo menos, até aos “850 euros”, e o 
“mais rapidamente possível”. Ou seja, 
dentro de dois anos, sendo que para 
2021 aos actuais 650 euros “devem 
ser acrescentado 90 euros”. E não 
tem dúvidas que de que as empre-
sas têm capacidade para responder 
a esta exigência.

“Neste tempo de pandemia as 
empresas tiveram ajudas do Estado, 
nomeadamente através do layoff. De 
facto, terão perdido algum lucro, mas 
pouco, e o que observamos é que a 
distribuição do rendimento ficou ain-
da mais desfasada, e mais afectada 
ficou a situação de muitos trabalha-
dores que perderam rendimento ou 
mesmo o emprego”.

O desenvolvimento da região e do 
distrito vão estar também em debate, 
com os sindicalistas em congresso a 
apontarem os sectores das pescas e 

da agricultura. No caso das pescas, 
para além do reforço do investimento 
do Estado no sector, vão ser questio-
nadas as quotas de apanha. “Tem de 
ser aumenta a permissão à pesca de 
cerco”, diz o sindicalista, que aponta 
particularmente a pesca da sardinha. 
“Concordamos que tem de existir um 
defeso, mas existem dados que con-
tradizem as actuais quotas de pes-
ca; essas podem ser aumentadas”. 
Isto com vantagens a nível nacional, 
e concretamente para a região que 
tem boa parte da sua economia ligada 
a esta arte.

No caso da agricultura, defende 
Luís Leitão que podem ser aplicadas 
as boas práticas da vitivinicultura na 
região, um sector que se “modernizou 
e pode ser um bom exemplo para a 
horticultura e fruticultura”. É o que 
tem acontecido em zonas vitiviníco-
las como, por exemplo, Palmela.

“Tanto a região como o distrito 
têm boas oportunidades através 
dos seus sectores económicos para 
atingirem um sério padrão de desen-
volvimento, para isso o Governo não 
pode passar ao lado; tem de investir 
e contribuir para a garantia do em-
prego e dignamente remunerado”, 
comenta Luís leitão.   

Maria Carolina Coelho

Medida vai incidir 
sobre 48 entidades das 
áreas da acção social, 
desporto e cultura 
e uma dezena 
de artistas locais

O executivo aumentou o apoio financeiro em 50% 

ALIVIAR IMPACTOS DA COVID-19

União das Freguesias atribui 
mais de 40 mil euros ao 
movimento associativo

A União das Freguesias de Setúbal 
tomou a decisão de reforçar em 
mais de 40 mil euros o apoio atri-
buído ao movimento associativo 
local, aumentando em 50% o mon-
tante entregue comparativamente 
ao ano passado. A medida, que vai 
“beneficiar 48 entidades das áreas 
da acção social, do desporto e da 
cultura, assim como uma dezena 
de artistas locais”, surge numa 
tentativa de aliviar “os elevados 
impactos sociais e económicos” 
provocados pela propagação da 
Covid-19 “na sociedade e nas suas 
instituições”, revela a autarquia em 
comunicado.

O auxílio concebido “à rede es-
sencial de organização popular 
através da qual os cidadãos têm 
acesso às actividades culturais, à 

prática desportiva e a apoios so-
ciais diversos”, segundo descreve 
a Junta de Freguesia, encontra-se 
previsto no Plano de Mitigação 
e Recuperação Socioeconómica, 
projecto lançado em Maio no qual 
se encontram compreendidas “53 
medidas para fazer frente aos efei-
tos da pandemia”.

Um mês antes, em Abril, “cons-
ciente desta realidade”, a União 
das Freguesias de Setúbal já tinha 
avançado com “um inquérito junto 
do movimento associativo, com-
plementado por muitas reuniões 
e visitas, para diagnóstico dos im-
pactos da Covid-19 na actividade 
das associações e das dificuldades 
e necessidades daí decorrentes”.

 Por sua vez, “aos apoios maiori-
tariamente financeiros” juntou-se 
o projecto “Há Vida na Colectivi-
dade”, criado com o objectivo “de 
apoiar os artistas e as estruturas 
culturais através da compra de es-
pectáculos”. Para o efeito, a Junta 
de Freguesia “vai promover um 
programa de espectáculos, a reali-
zar nas colectividades”, assumindo 
“integralmente o pagamento dos 
mesmos aos artistas”. “A entrada 
terá um título de solidariedade 
associado, a adquirir pelo público, 
que sob a forma de donativo reverte 
para a instituição”.

DR

Paginadora d'O Setubalense de luto 
A nossa colega Marisa Batista, da 
paginação do jornal, está de luto 
pelo falecimento do sogro. Leopol-
do Ascenso faleceu na quinta-feira, 

dia 24, e o funeral realizou-se na 
sexta-feira. À colega enlutada, ao 
marido e restante família, ende-
reçamos sentidas condolências.
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Entrevista

“O IPS tem elevado 
grau de procura e 
notoriedade junto 
dos estudantes”
IPS colocou 1031 alunos na primeira fase do concurso nacional. 
Um aumento de 13% que dura há dois anos. 75% dos jovens 
colocados são do distrito. 18 licenciaturas estão completas

A resposta que 
os docentes 
conseguiram 
construir 
durante o 
semestre 
passado foi 
notável 
Pedro Dominguinhos

Os alunos colocados pelo Instituto 
Politécnico de Setúbal (IPS) nesta 
primeira, e mais forte, vaga do 
Concurso Nacional de Acesso 
ao Ensino Superior são este ano 
mais 125 do que no anterior. 
Pedro Dominguinhos diz que o 
crescimento é fruto da notoriedade 
que o IPS tem vindo a alcançar. 
O presidente do Politécnico 
destaca que 91% dos estudantes 
colocados indicaram Setúbal como 
primeira escolha. Somando os já 
colocados aos que serão admitidos 
nos concursos especiais e nos 
mestrados, o IPS espera ter novos 
2700 estudantes este ano.
Considerando o período 
excecional que vivemos, de 
grande incerteza, como explica 
os resultados obtidos pelo IPS? 
O crescimento significativo 
dos colocados no IPS, 13% de 
crescimento em cada um dos 
últimos dois anos, mais 431 
estudantes, um dos maiores 
crescimentos a nível nacional nos 
últimos anos, explica-se por três 
razões. A primeira radica no reforço 
da notoriedade que o IPS tem 
vindo a alcançar, fruto dos projetos 
de investigação, da prestação 
de serviços e das metodologias 
de ensino e aprendizagem 
desenvolvidos, bem como dos 

projetos de responsabilidade social 
em parceria com a comunidade. 
Três quartos dos estudantes que 
ingressaram no IPS são oriundos 
do distrito de Setúbal. A segunda 
ancora-se na elevada taxa de 
empregabilidade dos diplomados 
do IPS, 97,4%, a segunda mais 
elevada nos politécnicos. Em 
terceiro lugar, o crescimento do 
número de candidatos ao ensino 
superior verificado este ano, que se 
traduziu em mais 6500 colocados 
face a 2019.
Dos candidatos colocados, qual 
o peso dos que escolheram o 
IPS como primeira opção e que 

conclusão é possível retirar 
desses dados? 
A percentagem de candidaturas 
em primeira opção situou-se este 
ano em 1162, 91% do total das 
vagas colocadas a concurso pelo 
IPS. Este valor cresceu 33% desde 
2018, colocando o IPS na quarta 
posição a nível nacional entre 
todos os politécnicos. Este é um 
indicador que revela um elevado 
grau de procura da instituição, 
sinónimo da sua notoriedade junto 
dos estudantes. Está alinhado 
com os resultados das colocações, 
traduzido num número crescente 
de estudantes em todos os ciclos 
de estudo e que já ultrapassam os 
7 mil.
Nesta fase, quantas licenciaturas 
têm já a totalidade das vagas 
preenchidas e quais são as áreas 
que revelaram maior procura? 
São 18 as licenciaturas que 
preencheram todas as vagas, 60% 
do total. Destacam-se as áreas das 
ciências empresariais, da saúde, 
educação, desporto e comunicação 
social, bem como a informática, 
biomédica e biotecnologia. 
Além dos estudantes colocados 
no concurso nacional de acesso, 
o total de novos estudantes 
incluirá os que venham a ser 
admitidos através dos concursos 
locais e formação avançada 
(mestrados e pós-graduações). 
Quais são as expectativas para 

PEDRO DOMINGUINHOS PRESIDENTE DO IPS

essas outras entradas?  
São muito elevadas. Em mais de 
50% dos mestrados as vagas estão 
totalmente preenchidas, estando a 
decorrer neste momento as últimas 
fases de candidatura. As matrículas 
e colocações efetuadas fazem-nos 
acreditar que iremos ultrapassar 
os 500 novos estudantes em 
mestrado.
Em traços gerais, que IPS 
vão encontrar estes novos 
estudantes? O que mudará 
neste novo ano, em termos de 
funcionamento das actividades 
lectivas, considerando o 

contexto de pandemia? 
Em primeiro lugar, vão encontrar 
uma comunidade académica 
empenhada, solidária e pronta 
a construir laços duradouros, de 
forma a promover a integração de 
qualidade na transição do ensino 
secundário para o ensino superior. 
A pandemia veio impor novas 
formas de interacção pessoal, a 
que o ensino superior não é alheio. 
A Direcção Geral de Saúde criou 
normas sanitárias que todas as IES 
devem cumprir. Isso significa menos 
estudantes, em simultâneo nas 
salas de aulas, presença alternada 

Francisco Alves Rito
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nas escolas e em casa, necessidade 
de utilização de máscara nos 
campus do IPS, deslocação 
por circuitos pré-definidos nas 
instalações e utilização frequente 
de álcool gel, como forma de 
prevenir o Sars-Cov-2. Isto significa 
que a responsabilização de cada 
um de nós é essencial para reduzir 
os riscos de contágio e mitigar 
a propagação do vírus, por isso 
recomendamos a instalação da app 
Stayaway  Covid.
A experiência de adaptação 
em tempo recorde ao ensino 
à distância, em Março, trouxe 
ensinamentos para o futuro? Há 
uma mudança nas metodologias 
de ensino que foi precipitada? 
A resposta que os docentes 
conseguiram construir durante 
o semestre passado foi notável. 
Desenvolveram capacidades 
relevantes no ensino à distância 
e também o IPS renovou a sua 
aposta na formação pedagógica, 
permitindo o reforço de 
competências do seu corpo 
docente. O regresso às aulas 
presenciais, com estudantes 
em sala de aula e em casa, em 
simultâneo, lança novos desafios, 
quer nas metodologias a utilizar 
quer no envolvimento e autonomia 
dos estudantes. É por isso que 
desde há alguns anos utilizamos 
cada vez mais metodologias 
que implicam a interacção dos 
estudantes com o território, 
empresas e demais organizações, 
ajudando-as a encontrar soluções 
para os seus desafios. A cooperação 
com a Laser Performance, com a 
Câmara de Setúbal no projeto Nosso 
Bairro Nossa Cidade, são apenas 
dois exemplos. Durante este Verão, 
no âmbito do programa Verão com 
Ciência, apoiados pela Faculdade 
de Ciência e Tecnologia, dezenas 
de estudantes estão a desenvolver 

projetos concretos, em parceria 
com empresas, devidamente 
coordenados pelos docentes, 
recorrendo a metodologias activas 
como problem based learning ou 
project based research. Esta será 
uma tendência que se intensificará 
nos próximos anos.
O IPS está entre as sete 
instituições de ensino 
superior nacionais que viram 
recentemente aprovados 
projetos para constituição 
de universidades europeias, 
alianças transnacionais 
financiadas pela Comissão 
Europeia. Em que consiste 
o projeto em que o IPS está 
envolvido e o que mudará na 
instituição com a oferta de um 
campus europeu? 
O projeto E³UDRES³, sigla de 
Engaged European Entrepreneurial 
University as Driver for European 
Smart and Sustainable Regions, 
reúne seis instituições de ensino 
superior da Áustria, Bélgica, 
Hungria, Letónia e Roménia, 
além de Portugal, e baseia a sua 
proposta na constatação de que 
a maioria da população europeia 
se concentra em cidades de 
pequena e média dimensão e 
áreas rurais circundantes, cabendo 
às IES aí instaladas o papel de 
alavanca dos ecossistemas de 
inovação. Transformar as regiões 
em autênticos laboratórios vivos, 
onde se produzem soluções 
para problemas concretos e com 
verdadeiro impacto na sociedade, 
ao mesmo tempo que se qualificam 
jovens profissionais preparados 
para os desafios de um mundo 
em mudança, é o grande objetivo 
deste projeto, que se propõe assim 
imprimir uma nova dinâmica no 
panorama do ensino superior 
europeu. O consórcio projecta criar 
um grande “campus” resultante da 
partilha de conhecimento, boas 
práticas, competências e recursos, 
com o objetivo último de actuar 
localmente, nas respectivas regiões 
de influência, mas sem perder de 
vista uma perspectiva globalmente 
europeia, como refere o lema 
adotado: “Da Europa – Para a 
Europa”.
Mais do que um projeto do IPS, 
este é um projeto da região, 
onde as autarquias, empresas, 
organizações sociais e culturais, 
instituições de saúde e os cidadãos, 
desempenham um papel crucial, 
para transformarmos a região numa 
região mais coesa e competitiva.

Equipamento do IPS vai servir 
para testar não só professores 
e alunos mas também lares da 
região 

Quais os investimentos na 
preparação deste novo ano lectivo, 
em matéria de tecnologia e outros 
para garantir o cumprimento das 
regras sanitárias e de segurança? 

Para além dos investimentos 
necessários para garantir 
as condições sanitárias e de 

Certificação Laboratório para testes à Covid-19 está quase pronto 
Covid, em fase de certificação 
neste momento, e que permite 
a testagem à comunidade 
académica, bem como aos 
lares da região, para além 
de reforçar a capacidade de 
investigação do IPS. Iremos 
testar, de forma aleatória e 
regular a nossa comunidade, 
reforçando a política de 
prevenção e mitigação da Covid, 
para além de possibilitar o 
desenvolvimento de projetos de 

higiene, como aquisição de 
equipamentos de protecção 
individual, para o regular 
funcionamento das aulas e dos 
ensinos clínicos, acrílicos de 
protecção para o atendimento 
ao público e separação nos 
laboratórios, existem dois 
outros que merecem destaque, 
pela relevância e inovação 
que demonstram. O primeiro 
relaciona-se com a criação de 
um laboratório de testagem à 

investigação. O segundo prende-
se com a instalação de sistemas 
tecnológicos interactivos, em 
72 salas de aulas e reuniões, nas 
várias escolas, com transmissão 
de som e imagem, permitindo 
que quem está em casa, ou 
noutro local, possa assistir, 
em directo, às aulas, para além 
das mesmas poderem ser 
gravadas e constituírem-se 
como importantes recursos 
pedagógicos para os estudantes.

18 licenciaturas, 60% do total, preencheram todas as vagas, com 
destaque para as ciências empresariais, saúde, educação, desporto, 
comunicação social, informática, biomédica e biotecnologia
Pedro Dominguinhos
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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

Os autarcas das câmaras 
municipais, das assem-
bleias municipais e os 
presidentes das juntas 

de freguesias foram convocados 
para votar, no próximo dia 13 de 
outubro, para a eleição dos presi-
dentes das CCDR’S - comissões de 
coordenação e desenvolvimento 
regional. 

As CCDR’s são órgãos desconcen-
trados da administração central e, 
como tal, os seus presidentes têm 
sido nomeados pelo Governo, co-
mo acontece com qualquer diretor-
-geral. 

Não se percebe agora que o go-
verno queira que os presidentes 
destas comissões sejam eleitos pe-
los autarcas, quando se sabe que as 
CCDR’s prosseguem as orientações 
dos Governos. 

Aliás, na legislação aprovada so-
bre esta matéria estabelece-se que 
o Governo pode demitir, já depois 
de eleitos pelos autarcas, os presi-
dentes das comissões de coordena-
ção que não cumpram os planos de 
atividades, elaborados segundo as 
orientações governamentais. 

Se já não se compreende o por-
quê de convocar os autarcas para 
a eleição de alguém que vai ter de 
cumprir o programa de quem está 
no Governo, a situação torna-se ain-
da mais incompreensível  - para não 
dizer ridícula  - quando acabámos 
de saber que o Governo negociou 
antecipadamente com o PSD a dis-
tribuição dos lugares pelos candida-
tos únicos de cada partido às cinco 
CCDR’s. 

Nas do Norte e Centro os candi-
datos são do PSD e em Lisboa e Vale 
do Tejo, Alentejo e Algarve os can-
didatos são do PS (candidatos que, 
antes da eleição, já estão eleitos, 
porque os votos do PSD somados 
aos do PS constituem a maioria).

Os autarcas de Portugal, por tudo 
o que têm dado à democracia e ao 
desenvolvimento do País, deveriam 
merecer mais consideração e não 
serem envolvidos em meros jogos 
partidários do faz de conta. 

Em nome de pretensa “melhor 
administração ao nível regional” e 
de ilusória “legitimidade democrá-
tica ao nível da governação regio-
nal” o Governo tomou a iniciativa, 
a direção do PSD apoiou e o atual 
Presidente da República concordou 
com uma espécie de manobra de 
diversão em que os autarcas são 
envolvidos por determinação legal.

Todos sabemos que as CCDR’s fo-

Os autarcas não merecem 
ser assim tratados

OPINIÃO

André Martins

ram criadas como forma de protelar 
a criação e instituição em concreto 
das regiões administrativas, dota-
das de órgãos próprios eleitos em 
sufrágio direto e universal de acor-
do com o que estabelece a Cons-
tituição da República Portuguesa 
desde 1976. 

Estas autarquias regionais com 
autonomia política e administrativa 
são vistas pela maioria dos autarcas 
como forma de aproximar o poder 
de decisão das populações e das 
realidades e problemas regionais. 

A regionalização como necessi-
dade para o desenvolvimento do 
país tem sido tema recorrente em, 
praticamente, todos os congressos 
da Associação Nacional de Municí-
pios Portugueses. 

Para o XXIV Congresso, que de-
correu em novembro do ano passa-
do, em Vila Real, os autarcas esco-
lheram como lema “Descentralizar, 
Regionalizar, melhor Portugal”. 

Como tive oportunidade de afir-
mar no título do artigo publicado 
neste jornal em 2 de dezembro de 
2019 (“Crónica de um congresso 
anestesiado”), os autarcas deba-
teram e justificaram a urgência da 
regionalização do país, mas, na 
sua intervenção, o Presidente da 
República disse aos eleitos locais 
para não porem o carro à frente 
dos bois. 

A encerrar o Congresso, o pri-
meiro-ministro António Costa que, 
desde há muito, se afirmava como 
defensor da regionalização disse 
aos congressistas que a regionali-
zação não ia avançar e que a opção 
era promover a eleição indireta dos 
presidentes das CCDR’s.

Está tudo dito. 
O Presidente não quer e o Go-

verno não arrisca o confronto po-
lítico. Mas, reafirmo, “embrulhar” 
autarcas neste processo não era 
necessário.

Em democracia, o debate e o con-
fronto político são o próprio sal da 
vida democrática. 

Pode haver quem não goste e até 
quem ainda tenha dúvidas, mas, 
num regime democrático, o Povo 
é quem mais ordena.

Com a regionalização daremos 
um passo para o aprofundamento 
da nossa democracia e para um de-
senvolvimento mais equilibrado do 
nosso País.

Presidente da Assembleia 
Municipal de Setúbal

Os autarcas 
de Portugal, 

por tudo o que 
têm dado à 

democracia e 
ao desenvolvi-

mento do 
País, deveriam 
merecer mais 
consideração 
e não serem 

envolvidos em 
meros jogos 

partidários do 
faz de conta
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SenioresO CDS-PP vai apresentar, no âmbito 
da discussão do Orçamento do Estado 
2021, uma proposta para a criação 
de um vale farmácia para ajudar os 
idosos a adquirirem medicamentos, 
adiantou o presidente do partido. 
“O Estado não pode continuar de 
braços cruzados quando muitos 

CDS propõe vale 
farmácia para ajudar 
idosos a comprar 
medicamentos 

idosos têm de escolher entre comprar 
um medicamento ou comprar 
um pão para comer”, afirmou 
Francisco Rodrigues dos Santos, 
adiantando que o partido vai propor 
no parlamento a criação de “um 
vale farmácia que ajude os idosos a 
comprar os seus medicamentos”.

A dificuldade financeira é uma 
das mossas que a pandemia está 
a causar à UNISETI que, para 
além do necessário investimento 
em mais meios tecnológicos, 
olha para a possibilidade de ter 
menos alunos por ter reduzido 
os serviços e também porque 
decidiu baixar o valor das 
propinas. Contabiliza ainda o 
acréscimo de despesas com 
as necessárias medidas de 
higienização.

“Vivemos daquilo que os 
alunos pagam e de alguns 
contributos de entidades como a 
autarquia, e já sabemos que este 
ano vamos ter prejuízo”, avança 
o presidente do conselho de 
administração da Universidade 
Sénior de Setúbal.

Finanças Universidade prepara-se 
para um ano de prejuízo

Feitas as contas, a gestão 
concluiu que este ano a 
universidade ainda tem 
condições orçamentais para 
funcionar, mas se a situação 
epidemiológica se mantiver, 
ou aumentar, “não vamos 
conseguir suportar mais um 
ano”, diz Arlindo Mota. Esta é 
uma perspectiva negra, mas 
para o professor é mais do que 
certo que “é preciso manter a 
comunidade”.

O quadro do seu pensamento 
diz-lhe que “as dificuldades 
resolvem-se; só para os 
problemas ainda não temos 
resolução”. A perspectiva 
de Arlindo Mota não é de 
resignação, mas sim de 
resiliência.

Humberto Lameiras

A UNISETI está 
preparada para mais 
um ano lectivo. As 
inscrições ainda estão 
a decorrer e as aulas 
começam em Outubro

UNIVERSIDADE SÉNIOR DE SETÚBAL

Aulas avançam com novas regras à medida 
de uma população de alto risco à Covid-19

Mesmo com uma população mais 
sensível à Covid-19, as universida-
des seniores pretendem manter-
-se de portas abertas, é o caso da 
UNISETI - Universidade Sénior de 
Setúbal, em que as aulas começam 
a 1 e 7 Outubro, progressivamente, 
mas com novas regras. “É uma situa-
ção complicada porque esta é uma 
população de risco, mas que não 
quer ficar em casa, e muito menos 
em lares. São pessoas activas que 
pretendem conviver e aprender”, 
comenta Arlindo Mota, presidente 
da administração desta instituição.

“Introduzimos várias medidas de 
higienização e cumprimos as direc-
trizes da Direcção-Geral da Saúde. 
Para além disso, o processo de fre-
quência das aulas também foi adap-
tado”, avança o também professor, 
que aponta a complexidade deste 
sistema de adaptação uma vez que, 
perante os números da pandemia, 
“as condições estão constantemente 
a alterar”.

Para já, a administração da UNISE-
TI aprovou turmas com apenas dez 
alunos, os restantes vão assistir a ca-
da aula através de vídeo chamada, 
ou seja, síncronas. Isto num sistema 
rotativo para que todos os alunos 
tenham acesso a aulas presenciais.

“Estamos a adquirir câmaras ví-
deo para transmitir as aulas, e as-
sim abranger todos os alunos”, diz 
Arlindo Mota.

Outra alteração é o tempo de cada 
aula, que passou de hora e meia para 
quarenta e cinco minutos, e os inter-
valos entre quinze e vinte minutos.

No conjunto, a UNISETI neste 
ano lectivo vai proporcionar aulas 
presenciais, mistas (presenciais e 
síncronas) e apenas por vídeo con-

Arlindo Mota diz que a UNISETI envolve uma comunidade com mais de 500 pessoas, e não pode parar de crescer

O SETUBALENSE

de actividade e com o sucesso de 
termos uma comunidade com mais 
de 500 pessoas. Não se pode perder 
esta ligação; as pessoas não podem 
perder a possibilidade conviverem 
e alargarem o sentimento de comu-
nidade”.

Diz Arlindo Mota que as pessoas, 
“a nível intelectual, já estão conta-
minadas por este vírus. Cerca de 
85% do seu pensamento diário es-
tá ocupado com a preocupação de 
evitar o contágio, mas também não 
querem fica presas em casa. Por isso, 
proporcionamos condições a esta 
comunidade que olha para a UNISE-
TI com um sentimento de pertença, 
isto garantindo todas as condições 
de higienização e regras de distan-
ciamento”.

Neste momento a universidade 
já reuniu mais de 200 inscrições, 
um número ainda abaixo dos 450 
alunos que teve o ano passado, mas 
as inscrições ainda estão a decorrer. 
Considera o administrador que este 
ano haverá menos alunos, até por-
que o número de serviços prestados 
diminuiu. A sua satisfação é que, 
todos os contactos que a UNISETI 
tem feito com os alunos, “75% de-
les dizem que querem voltar às aulas 
presenciais.  

ferência.
Também tendo em atenção como 

vai evoluir a pandemia, a Universida-
de Sénior de Setúbal está a conside-
rar a possibilidade de organizar pa-
lestras, entre outras acções, em es-

paços que poderão ser cedidos pela 
Câmara Municipal de Setúbal, mas 
sempre com limitação de presenças. 
Estão também pensados eventos a 
decorrerem apenas online.

“A UNISETI está a cumprir 18 anos 

MONTIJO

Academia 
Sénior de 
Sarilhos 
Grandes 
é inaugurada 
no Dia 
do Idoso

A Câmara Municipal do Montijo es-
colheu o Dia Internacional da Pessoa 
Idosa, 1 de Outubro, para inaugurar 
oficialmente a Academia Sénior de 
Sarilhos Grandes, nas instalações da 
Academia Musical União e Trabalho 
(AMUT). 

A cerimónia, agendada para as 
15h00, “vai contar com um momen-
to de poesia pela Academia Sénior 
de Pegões e Canha e com um apon-
tamento de fado pela Academia Sé-
nior de Atalaia e Alto Estanqueiro-
-Jardia”, anunciou a autarquia.

A Academia Sénior de Sarilhos 
Grandes, lembra a edilidade, “já está 
no terreno desde finais de Junho”. 
E tem vindo “a desenvolver as suas 
actividades e aulas em parceria com 
a junta de freguesia local, a Associa-
ção de Reformados e Pensionistas 
de Sarilhos Grandes, a AMUT e as 
escolas da freguesia”.

Co-financiado pelo Programa 
Operacional Regional de Lisboa 
2020, o projecto é destinado “a pes-
soas com idade igual ou superior a 
55 anos, que residam na freguesia”, 
explica o município. 

“Combater o isolamento, esti-
mular a participação cívica, o enve-
lhecimento activo e a promoção de 
encontros entre gerações” é, ainda 
de acordo com a autarquia, o prin-
cipal objectivo da Academia Sénior 
de Sarilhos Grandes.

O projecto contempla “uma inter-
venção global ao nível psico-social, 
disponibilizando um acompanha-
mento individualizado e de grupo”. 
Permite desenvolver “actividades 
de nível físico, cognitivo, artístico e 
cultural e aulas de diversas discipli-
nas em regime de ensino não for-
mal, como, por exemplo, ginástica, 
informática, artes, música, danças, 
cidadania, língua portuguesa (alfa-
betização), entre outras”. M.R.S.
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15 
Euros

Não perca, compre já!
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Direcção Técnica de:
Dr. Valter Manuel C. Gomes
De Segunda a Sexta 
das 9h00 às 19h00
Sábado das 9h00 às 13h00

Rua Arronches Junqueiro,
109 - Setúbal

Tel.: 265 522 783
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Seniores

Aprender e conviver não tem idade

Professor e aluno na UNICA - Uni-
versidade Intergeracional do Conce-
lho de Almada, Francisco Ramalho 
comenta os polos de ensino sénior 
como espaços de vasta aquisição de 
conhecimentos, e também de par-
tilha de experiências e de convívio. 
Sobre os alunos, diz ser “uma popu-
lação com experiência de vida, mui-
to curiosa e interessada em discutir 
assuntos para saber ainda mais”.

Pelo seu lado, depois de uma vida 
profissional como bancário, sindi-

Humberto Lameiras

Para Francisco Ramalho, 
transmitir e receber 
conhecimentos é um 
desafio. Expressões 
como idosos, velhos 
ou terceira idade são 
apenas pormenores

PROFESSOR E ALUNO

partilhar conhecimentos. Querem 
continuar a aprender”. 

Aliás, sobre a melhor expressão 
para definir a população de idade 
mais avança, diz que “idosos, velhos 
ou terceira idade são apenas porme-
nores. Depende muito do conceito 
que cada um tem de si próprio”, e 
adapta a expressão do político e 
teórico russo Vladimir Lenine (1870 
– 1924) ao momento; “Aprender, 
aprender, aprender, sempre”.

É nesta estrutura de viver que fala 
de pessoas que “questionam tendo 
por base a experiência”, e ele mes-
mo também toma o lugar de aluno; 
este ano vai frequentar a Oficina de 
Escrita e Literatura, leccionada pelo 
escritor Jerónimo Jarmelo- pseu-
dónimo de Jerónimo Pereira dos 
Santos.

“Por causa da pandemia, este ano 
não terei alunos, mas aproveito para 
continuar a adquirir conhecimentos. 
A literatura interessa-me bastante, 
e também não dispenso o convívio 
e troca de ideias”, diz.

REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO É A MAIS COMPLEXA

Mais de 1 300 lares de idosos já foram visitados 
por equipas multidisciplinares

Mais de 1 300 lares de idosos já rece-
beram a visita de equipas multidiscipli-
nares, mas a sua distribuição tem sido 
“bastante assimétrica”, disse a ministra 
da Saúde no parlamento.

Marta Temido assegurou que já fo-
ram realizadas visitas a metade das 2 
628 instituições que estão recenseadas 
na base de dados para visitas, num total 
de 1 323 instituições, adiantando que a 
distribuição dessas visitas foi “bastante 
assimétrica”, explicando que nas estru-
turas do Alentejo e do Algarve há “uma 
situação completa” e nas regiões Norte 
e Centro foram realizadas “pouco mais 
de 30% de visitas”.

Mais complexa para o cumprimento 
das visitas tem sido, segundo a ministra, 
a região de Lisboa e Vale do Tejo, situa-
ção que “se compreende pelo período 
de análise que estamos a focar” em que 
esta região “viveu uma situação pandé-
mica que exigiu um esforço acrescido 
dos profissionais para outras áreas”.

Marta Temido respondia assim à 
questão levantada pelo deputado do 
Bloco de Esquerda José Soeiro durante 
uma audição das ministras da Saúde e da 
Segurança Social e sobre se “as equipas 
multidisciplinares da Saúde, Seguran-
ça social Protecção Civil, que estão no 
terreno, estão a visitar todos os lares”, 
incluindo os ilegais e os clandestinos”.

A ministra da Saúde esclareceu ainda 
que estas visitas “são apenas uma das 
várias modalidades de acompanha-
mento” das estruturas residenciais 
para idosos.

Segundo Marta Temido o acompa-
nhamento dos lares é feito por estas 
equipas, mas também por outros 
meios e avançou que está a ser desen-
volvido um processo de articulação 
entre a Segurança Social e a Saúde pa-
ra desenvolver “uma metodologia de 
monitorização e intervenção integrada 
que permite um modelo de registo e 
monitorização”. Lusa

Francisco Ramalho entende o ensino nas universidades seniores como 
uma partilha de conhecimentos em que tanto professores como alunos 
adquirem mais saberes  

DR

calista e ter exercido funções como 
autarca, hoje aos 72 anos, mantém-
-se também activo como colunista 
na imprensa regional, inclusive é um 
dos doze nomes referenciados no li-
vro “Os leitores também escrevem”. 
É com esta experiência de vida que 
escolheu o tema “Portugal e o Mun-
do” para transmitir conhecimentos 
aos seus alunos.

“Exponho assuntos gerais da ac-
tualidade como a vida de institui-
ções, questões relacionadas com a 
ecologia, sindicalismo ou até mesmo 
da relação da sociedade para com os 
animais”, isto num processo “dinâ-
mico” em que “muitas vezes desafio 
os alunos para sugerirem temas e, 
depois, numa aula seguinte falamos 
sobre o mesmo”, conta.

Com alunos entre os 50 e os 80 
anos, uns apenas com a antiga 4.ª 
Classe e outros com ensino superior, 
Francisco Ramalho refere-se a pes-
soas que a idade não lhes deu vonta-
de de ficarem sentados no sofá. “São 
bastante activas, querem adquirir e 

Marta Temido diz que as visitas das equipas multidisciplinares são uma das várias modalidades de acompanhamento

DR
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Campanha de vacinação contra a gripe começa hoje p17

A caminho de uma década a ensinar 
conhecimentos com séculos de história

Aos 73 anos, prepara-se para iniciar 
mais uma caminhada que lhe permiti-
rá completar uma década a leccionar 
na Universidade Sénior do Montijo. 
“Heráldica”, “Calendários e Relógios” 
e “Números são Números” são as três 
disciplinas ministradas pelo tenente-
-coronel Pedroso da Silva.

Alicerçado num conhecimento pro-
fundo sobre estas e inúmeras outras 
matérias – qual enciclopédia aberta –, 
o professor cativa e, talvez também 
por isso, tem vindo a despertar o in-
teresse em cerca de 45 alunos, quase 
15 por cada disciplina.

“Este ano com as restrições, face à 
pandemia, estou convencido de que 
serão menos”, diz, quando se prepara 
para o arranque do novo ano lectivo, 
que na sua agenda tem assinalado o 
próximo dia 6. “Com uma aula de nú-
meros, pela manhã, e uma outra de 
calendários, à tarde.” 

E quando a matéria passa por alga-
rismos, deixa de imediato um alerta: 
“As pessoas têm uma certa aversão à 
Matemática, muito em função de os 
professores não cativarem os alunos.” 
Um exemplo surge logo depois e até 
tem barbas. “Na minha infância, os 
professores proibiam os alunos de 
contar pelos dedos, quando os de-
dos até são o primeiro instrumento 
de contagem”, atira. Ao mesmo 
tempo, desconstrói a ideia antiga e 
mostra como pode motivar quem o 
ouve dissertar sobre… a disciplina de 
números.

“Há povos que contam apenas pe-
los dedos de uma mão, como o povo 
macua, do norte de Moçambique. Uti-
lizam um sistema de base 5”, faz notar. 
E adianta: “Mas há outros que contam 
com um sistema de base 20. Neste 
caso, há uma reminiscência no povo 
balanta, na Guiné-Bissau, em que 40 
se diz da mesma forma que se diz ‘duas 
pessoas'. Eles contam pelos dedos das 
mãos e dos pés, logo um homem vale 
20 e dois homens é igual a 40.”

Mário Rui Sobral

O tenente-coronel 
prepara-se para mais 
um ano lectivo na 
Universidade Sénior do 
Montijo. O estilo cativa

PEDROSO DA SILVA LECCIONA HERÁLDICA, CALENDÁRIOS E NÚMEROS

DR

“Nós utilizamos o calendário grego-
riano, a que todo o mundo aderiu para 
efeitos administrativos. Para ques-
tões religiosas ainda usam outros, 
como o calendário muçulmano…”, 
explica, para de seguida lançar mão 
de um episódio. Uma lição de História, 
mas calendarizada. “Curioso é o facto 
de o calendário gregoriano provir de 
um acerto feito pelo Papa Gregório 
XIII, que do dia 4 de Outubro de 1582 
fez com que se passasse  para dia 15. 
Logo a seguir a 4 veio o dia 15. Isso fez 
com que nem todos os países tives-
sem aderido à reforma”, conta. 

E essa adesão, prossegue, “demo-
rou até ao Século XX (1923, em rigor), 
para países não subordinados ao 
poder do Papa”. Acompanhada, de 
resto, por uma questão: “Com que 
direito Sua Santidade nos está 
a roubar 10 dias que não vive-
mos e que queremos viver?”

O ‘mito’ dos escudos   
heráldicos 
Já a Heráldica “transmite 
o conhecimento sobre a 
identificação, nos combates 
da Idade Média, que era 
feita por pinturas nos es-
cudos, arma de defesa por 

excelência, e que permanece até aos 
nossos dias como linguagem muito 
vigorosa”. 

Aos alunos, Pedroso da Silva des-
mistifica sempre “o preconceito 
de que os escudos heráldicos são 
apenas para certas elites da socie-
dade”. Qualquer pessoa, garante, 
“pode ter o seu emblema heráldico, 
desde que não seja igual a outros já 
existentes”. Nesta disciplina, “cada 
aluno vai apresentar um projecto 
do seu próprio emblema pessoal”, 
que “não terá obrigatoriamente ex-

pressão heráldica”. Poderá ser “um 
monograma ou um desenho alegó-
rico”, antecipa o professor.

Além das turmas da Universidade  
Sénior do Montijo, Pedroso da Silva 
prepara-se também para chegar a 
mais alunos, já que foi convidado 
a leccionar as disciplinas de Herál-
dica e Calendários nas academias 
seniores do Alto Estanqueiro e de 
Pegões. Uma caminhada nova a 
engrandecer a entrada para a con-
clusão de uma década, que começa 
já na próxima semana.

Ao longo do ano, nesta disciplina os 
alunos de Pedroso da Silva vão, po-
rém, aprender muito mais. No progra-
ma do professor figuram “operações 
matemáticas” e “lógica matemática”. 
Haverá ainda “análise combinatória, 
que, embora seja um tema dado nos 
últimos anos do secundário ou nos 
primeiros anos de universidade, 
não exige grandes conhecimentos 
prévios”. Sobre esta última matéria, 
aponta uma forma de abordagem em 
contexto de aula, que aguça a curiosi-
dade. “Tenho dois anéis. De quantas 
formas os posso distribuir pelos cinco 
dedos da mão esquerda?” A questão 
fica no ar, para se passar à disciplina 
de calendários. 

O acerto de 10 dias do Papa 
“O homem primitivo começou a ve-
rificar que havia épocas de frio e de 
calor, épocas para semear e para co-
lher, que havia o dia e a noite e com 
as necessidades de medir o tempo 
verificou que estas não podiam ser 
arbitrárias. Fê-las corresponder ao 
movimento dos astros. Assim surgi-
ram os conceitos de dia, mês, ano...”, 
começa por lembrar. Vários povos, 
sublinha, “organizaram-se segundo 
determinadas eras e determinados 
calendários”. 

O professor não se fica pelas três 
disciplinas que assegura. Tem 
realizado também várias aulas 
abertas na Universidade Sénior 
do Montijo. 

A fisiografia e caligrafia 
chinesas foram matérias 
explanadas por Pedroso da 
Silva, que se confessa “um 
apaixonado” pela cultura 
oriental.

“Mas também já falei de 
Malacologia, ciência que estuda 
os moluscos”, revela, antes de 
contar outro episódio curioso.

“Há uma conchinha que 
inspirou o emblema da 
Universidade Sénior do Montijo. 
Este elemento identitário foi 
concretizado com a participação 

Elementos Da caligrafia chinesa 
à conchinha da universidade 

dos alunos nas aulas da 
disciplina de Heráldica no 
ano lectivo de 2016-2017.” 
Essa conchinha “era utilizada 
pelos pescadores como 
lucerna”. Como a universidade 
se destina “a abrir a luz do 
espírito”, então professor 
e alunos recorreram “à lucerna 
primitiva que, por um lado, 
indica a ligação ao meio 
aquático e, por outro, a 
capacidade de improviso 
dos pescadores que, sem 
recursos económicos para 
ter as verdadeiras lucernas 
romanas, recorriam 
a esse método 
expedito”, desvenda, 
a concluir.
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Seniores

As circunstâncias da vida, nomeada-
mente a nível do trabalho e da famí-
lia, fizeram com que Francisco Josué 
Coelho precisasse de aprender a ma-
nusear um computador há cerca de 
duas décadas. Actualmente, perto de 
completar 81 anos, não deixa passar 

FRANCISCO JOSUÉ COELHO

“Gosto de mexer na internet para 
não me sentir ultrapassado pelas 
gerações mais novas”

um dia sem se sentar à secretária e 
sem seguir “as notícias do país e do 
mundo através da internet”. Com o au-
xílio “dos netos e do filho mais novo”, 
tem conseguido integrar-se “numa so-
ciedade cada vez mais tecnológica”, 
acompanhando “nos últimos anos o 
avançar dos tempos”.

Apesar da idade avançada, afirma 
que gosta de “manter este hábito 
para conseguir estar sempre actuali-
zado sobre os assuntos que surgem 
diariamente”. Não se considera um 
especialista, mas diz que “nunca se é 
velho para aprender quando a vontade 
é muita”. Segundo explica, “o necessá-

Quase a completar 
81 anos, revela que 
não passa um dia sem 
estar “online” para 
“acompanhar as notícias 
do país e do mundo”

rio é ter muita força de conhecer” pois 
é “um processo demoroso e algo que 
complicado”. Quer seja sobre “econo-
mia, política ou até mesmo sobre te-
mas mais gerais como o reino animal”, 
Francisco Josué Coelho revela que tem 
dias em que se perde no tempo e que 
esta nova rotina faz com que não se 
“sinta ultrapassado pelas gerações 
mais novas”, mas sim que as “consiga 
acompanhar”.

As dificuldades iniciais, no entanto, 
não o travaram de tentar saber mais, 
pois quem tem “experiência na vida”, 
referindo-se às pessoas “com mais 
idade”, “consegue adaptar-se às coi-

sas novas que vão surgindo”. “Se eu 
souber um pouco sobre determinado 
assunto já não sou totalmente igno-
rante sobre o mesmo”, refere. 

Com uma forte ligação à Igreja Ma-
ná, na qual é Pastor, é também “online” 
que comunica com as pessoas ligadas 
ao movimento religioso, trocando 
“ideias, opiniões e esclarecendo dúvi-
das através do e-mail”. “Nas igrejas os 
computadores surgiram quase quan-
do foram criados e eu, na qualidade de 
responsável por uma Igreja, tinha de 
ter um e tinha de saber lidar com ele. 
Desde aí que acompanho muitas das 
coisas a nível da Igreja através do com- Francisco Josué Coelho
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Grupo empresarial com sede no Montijo vai construir a maior obra de Bragança p20

A campanha de vacinação para a 
gripe vai ser antecipada este ano, 
começando hoje pelas faixas da 
população prioritárias, que incluem 
idosos e grávidas, revelou a directora-
-geral da Saúde. Na conferência de 
imprensa de acompanhamento da 
pandemia da Covid-19, Graça Freitas 
afirmou que a campanha de vacina-
ção do Serviço Nacional de Saúde, 
que começa habitualmente em 15 de 
Outubro, começará mais cedo com 
uma primeira fase para a qual há 350 
mil vacinas disponíveis.

PROTECÇÃO

Campanha de vacinação contra a gripe começa 
hoje pela população mais  vulnerável

Residentes em lares de idosos, pro-
fissionais de saúde, profissionais do 
sector social que prestam cuidados e 
grávidas estão entre os sectores vul-
neráveis e serão, por este motivo, os 
primeiros a poder ser vacinados, afir-
mou. Na segunda fase, que começará 
em 19 de Outubro, estão incluídos ou-
tros grupos de risco como pessoas 
com 65 ou mais anos e pessoas com 
doenças crónicas.

“Queremos vacinar o mais depres-
sa possível e estamos a fazer planea-
mento com as administrações regio-
nais de saúde para, se for necessário, 
ampliar os pontos de vacinação para 
outras estruturas da comunidade” 
além dos centros de saúde, afirmou 
a responsável da Direcção-Geral da 
Saúde. Graça Freitas apelou a todas 
as pessoas que tiverem indicação 
médica para que se vacinem, salien-
tando que este ano com a pandemia é 

“ainda mais importante que o façam”.
Com a propagação da Covid-19, 

“convém não ter outras infecções res-
piratórias que se possam confundir e 
que obriguem a fazer um diagnóstico 
para ver se as pessoas têm Covid-19 
ou gripe”, referiu.

Além das vacinas gratuitas para as 
pessoas incluídas nos grupos de risco, 
haverá também à venda vacinas nas 
farmácias, que podem ser compradas 
com receita médica e são compartici-
padas. No total, o SNS comprou este 
ano mais de dois milhões de vacinas 
da gripe a duas empresas diferentes, 
por concurso público, mas todas com 
o mesmo propósito. Uma das em-
presas entregou já 150 mil doses, 
a distribuir pelas administrações e 
“muito rapidamente” chegará mais 
uma tranche, para permitir começar 
a vacinação mais cedo.
Lusa

Primeira fase tem 
disponíveis cerca 
de 350 mil vacinas, 
iniciando-se nos 
residentes em lares de 
idosos

putador. Desde conversas, reuniões 
e vídeos, gosto de estar sempre a par 
das novidades”, acrescenta. 

O seu primeiro computador de 
secretária, adquirido “há quase 20 
anos”, foi comprado “também pelo 
fascínio da nova tecnologia”. No te-
lemóvel, por sua vez, esclarece que 
não se sente confortável, “apesar de 
também saber mexer e ir à internet”. 
“O ecrã é mais pequenino e os meus 
olhos não ajudam muito”, explica. 

As suas mais “recentes aprendiza-
gens” foram “começar a receber as 
facturas no e-mail e conseguir mexer 
no Facebook”. “Recebo as contas, 
anoto-as num papel e vou pagá-las ao 
multibanco. Só não pago pelo compu-
tador porque ainda não o sei fazer, mas 
sei que também já é possível. Decidi 
também criar um perfil na rede social 
para ir acompanhando a minha família 
que reside noutras localidades e até 
mesmo no estrangeiro”.  Sabe, ainda, 
“usar o word e o excel”, ferramentas 
“que facilitam a vida moderna”. “A única 
coisa que não consigo fazer é proceder 
à sua manutenção, como, por exemplo, 
limpar o disco ou a memória ou instalar 
um antivírus, pelo que entrego essas 
tarefas ao meu filho”, conclui.Francisco Josué Coelho

DR
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Bloco Clínico

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
Rua Augusto da Costa, nº 1 - 1 A - 2910-410 Setubal

265 239 390 | 265 419 488 | e-mail: medisete@gmail.com

Dra. Anabela Nabais - Neurocirurgia
Dra. Nélia Alegria - Medicina Geral e Familiar
Dra. Teresa Bertolo - Medicina Geral e Familiar

Dra. Maria José Leitão - Psicologia | Hipnoterapia (Acordos)
Dra. Estefânia Campos - Tratamentos de Incontinência Urinária e Fecal

Dr. Norberto Gomes - Medicina Desportiva 
Tratamento Não Cirúrgico de Varizes (Derrames)  - Esclerose, Laser Co2, Laser Vascular, Carboxiterapia

Dr. Carlos Góis - Psiquiatria 
Dr. Norberto Gomes e Dr. V. Pedro Correia - Tratamento de Obesidade

Medisete - Centro Médico, Lda.
Direcção Clinica – Dr. Norberto Gomes

         Farmácia Marques
   DIRECÇÃO TÉCNICA

                Dr. Valter Manuel C. Gomes

Rua Arronches Junqueiro ,  109
Tel .  265 522 783 •  Setúbal

De Segunda a Sexta das 9h às 19h
Sábado das 9h às 13h

          OPORTUNIDADE 
Créditos de 5.000,00 a 1.500,00€
Empresas e Pessoal 
Compre Casa, Viaturas, Reforme ou Construa.
Amplie sua empresa, Faça Capital
prazo de 12 meses a 360 meses
tan :1,23% Taeg: 1.58% * a partir.
5,000,00€ em 60 meses de 99,99 mtic:5.999.40
Créditos a todos em até 72 horas.
Contatos: site - www.auxifip.co
Tel: 005-531-998734320 ou 005-531-971113425
EMAILS:  contact@auxifip.co
REGISTADA E AUTORIZADA.

Casa de Acolhimento  
Familiar c/Médico e 

Enfermeiro em Setúbal  
930 603 413.

Classificados

VENDO GARAGEM EM SETÚBAL

SITUADO NAS COLINAS DE SÃO 
FRANCISCO

VALOR: 28.000€
CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

Sito na Avenida 22 de Dezembro n.º 21-D em Setúbal
Certifico, para efeitos de publicação que no dia vinte e cinco de 
setembro de dois mil e vinte, neste Cartório, foi lavrada uma es-
critura de justificação, a folhas 134 do livro 383 - A, de escrituras 
diversas, na qual: _____________________________________
O "Município de Setúbal", pessoa coletiva número 501294104; ___
Justificou a posse, invocando a usucapião, do seguinte imóvel: ___
Prédio Urbano, composto de edificio para armazém com a área 
coberta de cento e sessenta e seis vírgula oitenta metros quadrados, 
sito na Rua do Rio, Vila Fresca de Azeitão (São Lourenço e São 
Simão), concelho de Setúbal, que confronta do norte, do sul e do 
nascente com Artigo 57 da secção C (Prédio pertencente a Bacal-
hôa - Vinhos de Portugal, SA), da União de Freguesias de Azeitão 
(anterior São Simão), e do poente com Rua do Rio, ainda por de-
screver na Primeira Conservatória do Registo Predial de Setúbal, 
inscrito na respectiva matriz sob o artigo 11224._______________
Está Conforme. ________________________________________
Cartório Notarial sito na Avenida 22 de Dezembro número 21-D 
em Setúbal, 25 de setembro de 2020.

A Notaria,

Conta registada sob o número 2079

ALMADA
265 539 691

SETÚBAL
265 520 716

SEIXAL
265 520 716

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

265 520 716
ALCOCHETE
212 318 392

OUTROS CONCELHOS
265 520 716
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FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

ARNALDO 
JOSÉ CANAS 

PENA

MANUEL 
INOCÊNCIO VAZ 

DA COSTA

CARLOS ALBERTO 
TAVIRA

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Fernando Bernardino da Concei-
ção Dias. A família vem por esta via agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Arnaldo José Canas Pena. A fa-
mília vem por esta via agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Manuel Inocêncio Vaz da Costa. Mais se infor-
ma que o corpo se encontra em câmara ardente 
na capela do Socorro, realizando-se o funeral pelas 
12h00 no crematório de Setúbal. A família vem por 
esta via agradecer a todas as pessoas que se digna-
ram a acompanhar o funeral ou que, de qualquer 
outra forma, manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Carlos Alberto Tavira. Mais se informa que o 
corpo se encontra em câmara ardente na capela da 
Anunciada, realizando-se o funeral pelas 13h00 no 
crematório de Setúbal. A família vem por esta via 
agradecer a todas as pessoas que se dignaram a 
acompanhar o funeral ou que, de qualquer outra for-
ma, manifestaram as suas condolências.

(1946 – 2020)(1944 – 2020)(1951 – 2020)(1945 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Necrologia

FALECEU A 24/09/2020

LEOPOLDO MARTINS 
DA SILVA ASCENSO     

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, netos, irmã, cunhado, sobrinhos, 
restante familia e amigos cumprem o doloroso dever de 
participar o falecimento do seu ente querido cujo o funeral se 
realizou  dia 25-09-2020 para o Cemitério da Paz  de Setúbal. 
Na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vem por 
este meio agradece a todas as pessoas que se dignaram a 
acompanhar ou que de outra forma manifestaram o seu pesar.

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

N.22-04-1954 - F.17-09-2020
CARLOS ALBERTO 

MOREIRA DE JESUS     
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o  falecimento do 
seu ente querido. O funeral realizou-se dia 26-09-2020 pelas 10:30 h para 
o Cemitério da Paz em Setúbal. Agradecendo a todos quanto se dignaram 
e participaram em tão piedoso acto, bem como a todos que de qualquer 
outra forma manifestaram o seu pesar. A Gerência e colaboradores 
agradecem a compreensão dos familiares por não se efectuar uma 
despedida digna resultante das regras que temos que respeitar devido 
ao estado de calamidade a que todos estamos sujeitos.BEM HAJAM.  

FUNERÁRIA  SETUBALENSE
265 550 045  /  265 238 528 ( SERVIÇO PERMANENTE )

N.02-10-1931 - F.25-09-2020
GEORGETE DO ROSÁRIO 

PORTELA SOUSA E CASTRO SILVA
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus famíliares cumprem o doloroso dever de participar o  falecimento 
do seu ente querido. O funeral realizou-se dia 27-09-2020 pelas 08:15h  
para o Crematório de Setúbal. Agradecendo a todos quanto se dignaram e 
participaram em tão piedoso acto, bem como a todos que de qualquer outra 
forma manifestaram o seu pesar. A Gerência e colaboradores agradecem a 
compreensão dos familiares e amigos por não se efectuar uma despedida 
digna resultante das regras que temos que respeitar devido ao estado de 
calamidade a que todos estamos sujeitos.BEM HAJAM.

FUNERÁRIA  SETUBALENSE
265 550 045  /  265 238 528 ( SERVIÇO PERMANENTE )
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Região

ESTRATÉGIA 
Distrital do PSD 
cria gabinete 
de coordenação 
política a pensar 
nas autárquicas

O PSD vai criar no distrito de Setú-
bal um gabinete autárquico direc-
cionado para apoiar a coordenação 
da acção dos autarcas do partido na 
região, e efectuar a “avaliação do de-
sempenho” dos mesmos.

Outra das missões deste novo ga-
binete, que foi aprovado por una-
nimidade em reunião da Comissão 
Política Distrital, passa pela “prepa-
ração dos autarcas para os diversos 
combates políticos, seja ao nível 
municipal seja ao nível das fregue-
sias, procurando municiá-los com 
toda a informação imprescindível 
sobretudo sobre a legislação mais 
actualizada possível”, avança a es-
trutura social-democrata.

 Deste gabinete sairá também a 
proposta de estratégia autárquica do 
PSD a seguir no distrito, em sintonia 
com a Comissão Política Distrital, “à 
luz da estratégia nacional aprovada 
nos órgãos próprios, até à realização 
das próximas eleições autárquicas”.

 Em termos de orgânica “o traba-
lho será feito sempre em articulação 
com as comissões políticas de sec-
ção, respeitando as especificidades 
de cada concelho”.

Para Paulo Ribeiro, presidente do 
PSD Distrital de Setúbal, é impera-
tivo “começar desde já a delinear 
o plano para as próximas eleições 
autárquicas”, em 2021, “mas ressal-
vando que este gabinete não se foca 
apenas ao nível eleitoral, até porque 
os nossos autarcas ainda têm um ano 
de mandato a cumprir”.

O novo gabinete será coordenado 
por António Salgueiro, vice-presi-
dente da Comissão Política Distrital, 
que conta já com uma grande expe-
riência nos processos autárquicos. É 
composto por Hugo Cruz e Sónia dos 
Reis, ambos vogais da CPD, por Colin 
Marques em representação dos ASD, 
por Tiago Sousa Santos em repre-
sentação da JSD, e Paulo Sabino da 
concelhia de Almada.

Humberto Lameiras

A Avenida 1.° de Maio, na Baixa da 
Banheira, vai passar a ter duas rotun-
das, vias cicláveis e áreas de estaciona-
mento. A Câmara Municipal da Moita 

BAIXA DA BANHEIRA 
Remodelação da Avenida 1.° de Maio adjudicada por mais de €1,7 milhões

aprovou, na reunião pública de quarta-
-feira, 23, por maioria, a adjudicação 
da obra de remodelação daquele 
corredor urbano pelo valor global de 
1 milhão 775 mil e 500 euros.

A empreitada – de “Estruturação 
de corredor urbano da Avenida 1.º 
de Maio na Baixa da Banheira” – tem 
“um prazo de execução de 450 dias”, 
anunciou a autarquia.

Segundo a edilidade, “trata-se de 
uma grande intervenção em toda a ex-

tensão” da avenida, que “prevê, entre 
outros aspectos, o seu reperfilamento, 
a construção de duas rotundas, de vias 
cicláveis e áreas de estacionamento”. 

Além disso, a obra engloba também 
“a requalificação de áreas públicas pe-
donais, integrando mobiliário urbano, 
plantações e redes de rega”. Vão ser 
igualmente intervencionadas “as re-
des de drenagem de águas pluviais 
e domésticas e de abastecimento de 
água”. A operação contempla ainda 

“a reformulação das infra-estruturas 
eléctricas, de telecomunicações e da 
iluminação pública que colidam com 
a obra viária”, salientou a autarquia.

Ainda de acordo com o município, a 
intervenção “insere-se no âmbito do 
Plano Estratégico de Desenvolvimen-
to Urbano (PEDU), no domínio da mo-
bilidade sustentável, e é co-financiada 
por fundos comunitários, no âmbito 
do Programa Operacional Regional 
de Lisboa (Portugal 2020)”. M.R.S.

Foi a única a candidatar-
-se à construção do 
Museu da Língua 
Portuguesa. Autarquia 
nortenha já aprovou 
adjudicação da obra

EMPREITADA DE M€10 ENTREGUE À ELEVOLUTION

Grupo empresarial com sede no Montijo 
vai construir a maior obra de Bragança 

A construção do Museu da Língua 
Portuguesa, em Bragança, vai ser 
adjudicada por cerca de 10 milhões 
de euros à Elevolution Portugal ACE, 
que está sediada no Montijo. O prazo 
de execução da empreitada é de 18 
meses.

O grupo empresarial com sede no 
número 9 da Rua José Joaquim Mar-
ques foi o único a candidatar-se ao 
concurso público, lançado em Maio 
último pela Câmara Municipal de Bra-
gança, para construção daquela que 
é a maior obra do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano (PEDU) 
do concelho nortenho.

A Elevolution apresentou uma pro-
posta de 9 milhões e 280 mil euros, 
a que acresce IVA, montante abaixo 
do valor base do concurso.

A entrega da empreitada já foi 
aprovada, por unanimidade, em 
reunião de Câmara. De acordo com 
o relatório do júri, “não foi apresen-
tada qualquer objecção” à decisão, 
pelo que se segue, segundo os pres-

O projecto engloba a recuperação dos antigos silos da EPAC, um novo corpo acoplado e conteúdo expositivo

DR

O Museu da Língua Portuguesa de 
Bragança é um equipamento único 
em Portugal, sendo este o segundo 
museu dedicado à Língua Portugue-
sa, depois do existente no Brasil.

O projecto com mais de uma dé-
cada tem sido “complexo”, desde a 
idealização até à aquisição do próprio 
espaço onde vai ficar instalado, nos 
antigos silos da EPAC, em Bragança.

O município levou quase dois anos 
a negociar a compra dos silos à Dire-
ção Geral do Património, concretizan-

do-a com um valor de 613 mil euros.
A ideia da criação deste espaço 

idêntico ao que existe no Brasil sur-
giu, em 2009, nos colóquios da Lu-
sofonia organizados em Bragança.

O projecto contempla a recupera-
ção dos antigos silos, um novo corpo 
acoplado e conteúdo expositivo. O 
Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, garantiu o patrocí-
nio da Presidência ao projecto, numa 
visita a Bragança, em 2016. 
Lusa

Duas rotundas, vias 
cicláveis e áreas para 
estacionar previstas na 
obra que tem prazo de 
execução de 465 dias

supostos do concurso, a habilitação 
da empresa, que tem “10 dias” para 
apresentar os documentos.

A empresa terá também de prestar 
uma caução correspondente a 5% do 
valor do contrato de adjudicação que 
só vai ser formalizado depois do visto 
do Tribunal de Contas.

A expectativa do presidente da 
Câmara de Bragança, Hernâni Dias, 
é a de que, “até ao final de 2020, o 
processo esteja finalizado e pronto 
para avançar para obra”.
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foram realizadas as buscas que 
culminaram com a apreensão 
de “1 047 doses de haxixe, 40 
doses de cocaína e 10 doses de 
heroína”, anunciou a força policial 
em comunicado. Além deste 
produto, os agentes da esquadra 
montijense – que realizaram 

a operação – apreenderam 
ainda “quatro caçadeiras (duas 
delas com os punhos e os canos 
serrados), 62 cartuchos de 12 mm, 
cinco telemóveis, uma balança 
de precisão, uma machete, um 
automóvel da marca BMW e 1 590 
euros”.

PSP detém 
homem de 25 
anos e apreende 
mais de mil 
doses droga

A PSP deteve, na quinta-feira, 24, 
um homem de 25 anos por posse 
de droga e apreendeu mais de mil 
doses de haxixe, quatro caçadeiras 
e um automóvel da marca BMW, 
após efectuar buscas domiciliárias 
em Montijo e Vale da Amoreira. 
Na sequência da detenção 

O PCP é muito crítico ao 
mecanismo do lay-off 
simplif icado não por 
capricho, mas porque se 

estava mesmo a ver que este não 
iria proteger os postos de trabalho, 
como o Governo propagandeou e 
somente beneficiaria as grandes 
empresas, como a Autoeuropa. 

A Autoeuropa recorreu ao lay-off 
e aos apoios dirigidos às empresas 
no âmbito do Plano de Estabiliza-
ção Económica e Social, e como 
contrapartida tinham de manter 
os postos de trabalho. 

Passado o período dos ditos 
apoios, a Autoeuropa vai despe-
dir cerca de 120 trabalhadores com 
contratos a termo que durante os 
últimos três anos desempenharam 
tarefas permanentes.

Nada justifica este despedimen-
to, quando a empresa se prepara 
para aumentar a produção (pre-
vendo já o recurso ao trabalho ex-
traordinário), a não ser o aumento 
do lucro à custa da exploração e da 
destruição de postos de trabalho. 
Mantêm-se os elevados ritmos de 
trabalho, que para além de inacei-
táveis, revelam como estes traba-
lhadores fazem falta.

A empresa arrecadou verbas da 
Segurança Social (diga-se dinheiro 
dos trabalhadores) e no fim, prepa-
ra-se para despedir trabalhadores. 
Infelizmente, não é nada que não 
tivéssemos previsto que pudesse 
acontecer. 

Não o dizemos por satisfação. 
Denunciamos que isto poderia 
ocorrer, e nada foi feito pelo Go-
verno para o evitar. 

Na Assembleia da República pro-
pusemos a proibição dos despedi-
mentos durante a pandemia, com o 
objetivo de efetivamente proteger 
os postos de trabalho, porém foi 
rejeitado por PS, PSD, CDS, IL e CH. 

Entendemos que proteger os 

Proteger os postos de trabalho
é uma prioridade

OPINIÃO

Paula Santos

postos de trabalho era absoluta-
mente prioritário, mas não foi es-
sa a opção política destes partidos 
que em conjunto impediram que o 
emprego e o rendimento dos tra-
balhadores fosse salvaguardado.

Estas forças políticas são as res-
ponsáveis por contribuírem para o 
agravamento da situação económi-
ca e social decorrente, com o au-
mento do desemprego, do ataque 
aos direitos dos trabalhadores e da 
exploração nos locais de trabalho. 
São responsáveis por colocar estes 
trabalhadores e as suas famílias nu-
ma situação extremamente difícil 
no atual contexto.

Deste modo, mais uma vez o Go-
verno PS, não abdica das opções 
de política de direita e na hora de 
optar, opta pela salvaguarda dos 
interesses do capital, em detri-
mento da defesa dos direitos dos 
trabalhadores e da proteção dos 
postos de trabalho.

Confrontaremos o Governo com 
as consequências das suas opções. 
Exigiremos que os direitos dos tra-
balhadores sejam respeitados e 
que ao fim de três anos de contra-
to, sejam integrados na empresa.

O PCP está e estará ao lado dos 
trabalhadores. Não deixaremos 
de intervir para reforçar direitos 
e rendimentos dos trabalhadores 
e para proteger os postos de tra-
balho. A recuperação económica e 
social do país não se faz com cor-
tes nos salários, com a retirada de 
direitos, nem com o aumento do 
desemprego. 

É com a proteção e a criação de 
emprego, o reforço dos direitos 
dos trabalhadores e a valorização 
dos salários que avançamos no 
sentido do desenvolvimento eco-
nómico e social.

Deputada PCP

Mais uma vez 
o Governo PS, 

não abdica 
das opções 

de política de 
direita e na 

hora de optar, 
opta pela 

salvaguarda dos 
interesses do 

capital

DIA 2 DE OUTUBRO

MONTIJO

Turismo do Alentejo lança 
rede de percursos cicláveis 

Carnaval de 2021 cancelado

A Entidade Regional de Turismo 
(ERT) vai lançar, na próxima sexta-
-feira, 2 de Outubro, o projecto da 
rede Cyclin'Alentejo e Ribatejo. 

Na sessão, que será transmitida em 
directo a partir das 14h30 na página 
de Facebook administrada pela Turis-
mo do Alentejo, vão ser apresentados 
os primeiros percursos que compõem 
a maior e a mais diversificada rede de 
caminhos cicláveis do País.

A abertura da sessão estará a cargo 
do presidente da ERT do Alentejo e 
Ribatejo, Ceia da Silva, que apresen-

O Carnaval do Montijo vai a conhecer, 
no próximo ano, novo interregno. A 
Câmara Municipal anunciou, no sá-
bado, 26, o cancelamento das come-
morações.

“A edição de 2021 do Carnaval 
do Montijo não terá lugar devido à 
pandemia de Covid-19”, revelou a 
autarquia, na página que administra 
na rede social Facebook.

Segundo o município, a decisão 
de não levar por diante os habituais 
corsos carnavalescos gratuitos foi 
consensual entre todas as partes 
envolvidas na organização das co-
memorações.

“O presidente da Câmara Municipal 

tará um enquadramento sobre a rede 
de cycling. Seguem-se as interven-
ções de Teresa Ferreira, da Turismo 
de Portugal, e de Delmino Pereira, da 
Federação Portuguesa de Ciclismo. 
Está ainda prevista, durante esta 
mesma sessão, a adesão da Rede 
de Cyclin'Alentejo e Ribatejo ao Res-
ponsible Trails, com explicação das 
funcionalidades e vantagens a cargo 
da A2Z.

Em comunicado, a Entidade Re-
gional de Turismo diz ter entendido 
aderir ao inovador sistema Responsi-
ble Trails para “garantir o sucesso do 
investimento". O Responsible Trails, 
“além de garantir uma monitorização 
permanente”, assegura “o acesso à 
mais moderna tecnologia e a canais 
de distribuição”, adianta a Turismo 
do Alentejo.

A sessão será transmitida em live 
streaming na página  https://www.
facebook.com/turismodoalentejo.

do Montijo, Nuno Canta, reuniu com o 
presidente da Junta da União das Fre-
guesias de Montijo e Afonsoeiro, Fer-
nando Caria, e com as associações que 
encabeçam a organização do Carnaval 
do Montijo e todos foram unânimes na 
decisão de não realização do evento 
em 2021”, avançou a edilidade.

“Dado tratar-se de um evento de 
massas, que obriga a uma preparação 
de largos meses, e tendo em conta a 
actual situação da pandemia, a Câ-
mara Municipal, a junta de freguesia 
e as associações entenderam não ser 
viável a realização do Carnaval do 
Montijo no próximo ano”, explicou 
a autarquia, a concluir.

Primeiros caminhos do 
projecto vão ser dados 
a conhecer. Adesão ao 
sistema Responsible 
Trails “é garantia” de 
sucesso

DR
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Desporto

Kamo-Kamo marca no empate 
vitoriano em Alverca

O empate (1-1) cedido sábado dian-
te do Alverca pôs um ponto final no 
saldo 100% ganhador do Vitória FC 
na pré-temporada. Mais importante 
que o resultado nesta fase é destacar 
o facto de Kamo-Kamo ter sido o au-
tor do golo sadino. O jovem avançado 
moçambicano marcou pelo terceiro 
encontro consecutivo e, numa altura 
em que falta menos de uma semana 
para a estreia oficial da equipa, esse é 
um aspecto a ter em conta na equipa.

O atacante, de 21 anos, que já tinha 
bisado no 4-1 ao Comércio e Indústria 
e marcado um golo no triunfo (5-0) 
sobre o Oriental Dragon, tem mostra-
do argumentos para convencer o trei-
nador Alexandre Santana a dar-lhe 
uma oportunidade na recepção de 
domingo ao Juventude de Évora, ad-
versário dos setubalenses na segunda 
jornada da série H do Campeonato de 
Portugal (CdP).

Kamo-Kamo, que chegou ao Bon-
fim na época transacta, cedo come-
çou a mostrar as suas qualidades na 
Liga Revelação. Na competição de 
sub-23, o africano apontou 12 golos 
em 32 partidas, desempenho que 
permitiu ao jovem ser várias vezes 
chamado a dar o seu contributo à 
Selecção de Moçambique, país onde 
representou o Ferroviário de Maputo 
antes de rumar a Setúbal.

O moçambicano não é o único 
atacante que se tem mostrado nos 
testes realizados na pré-época. O 
veterano Zequinha, de 33 anos, por 
exemplo, tinha, antes do embate de 
sábado em Alverca, facturado nos 
três jogos de preparação anteriores 

Ricardo Lopes Pereira

Depois dos triunfos com 
Comércio e Indústria, 
Belenenses e Oriental 
Dragon, sadinos cedem 
primeiro empate 

JOVEM AVANÇADO MOÇAMBICANO VOLTOU A BRILHAR 

VFC

(Belenenses, Comércio Indústria e 
Oriental Dragon). A experiência do 
setubalense tem-se revelado de ex-
trema utilidade à equipa, bem como 
na transmissão de conhecimentos 
aos mais jovens.

Além de Kamo-Kamo e Zequinha, 
outros dois jogadores inscreveram 
até agora o seu nome na lista de 
marcadores. Foram eles Hachadi, 

marroquino que bisou na partida em 
Pinhal Novo com o Oriental Dragon, e 
Bruno Ventura, que já tinha sido um 
dos marcadores de serviço no duelo 
efectuado no primeiro teste da pré-
-época, a 12 de Setembro, com o Be-
lenenses e, na passada semana com 
o Oriental Dragon.

Entre os 21 atletas utilizados pelo 
Vitória em Alverca, voltaram a actuar 

vários atletas que integravam o plan-
tel que em 2019/20 estavam com a 
equipa na I Liga. Os defesas Mano, 
João Meira, André Sousa e Nuno Pin-
to, os médios José Semedo, André 
Pedrosa e Mathiola e os avançados 
Zequinha, Hachadi e Mendy. Nuno 
Pinto, que já tinha jogado como o 
Oriental Dragon, voltou a fazê-lo pela 
segunda partida seguida.

No duelo de preparação com os 
ribatejanos do Alverca, o treinador 
Alexandre Santana, utilizou, tam-
bém João Valido, Petterson, Alexan-
dre Mendes, Marcos Raposo, João 
Serrão, Bruno Langa, Bruno Ventura, 
João Marouca, Kamo-Kamo, Bruno 
Luz e Sekgota. Indisponíveis esti-
veram Lucas Paes, Josué Duverger, 
Bruno Almeida, Derick Poloni, Ro-
drigo Jorge, Gonçalo Santos, Diogo 
Martins, Tiago Nascimento e Hugo 
Neves.

Trabalho voluntário no Bonfim
Com o objectivo de melhorar a ima-
gem do Estádio do Bonfim, vários 
voluntários realizaram durante os 
últimos dias trabalhos no espaço que 
vai albergar os troféus do clube. A 
intenção passa por conseguir trazer 
a “dignidade e respeito que a história 
do Vitória merece”, escreveram na 
página dos voluntários do VFC no 
Facebook. “Os nossos voluntários 
colaboraram na montagem de estan-
tes que servirão para colocar todas 
as taças do clube, taças essas que 
se encontram a ser restauradas e in-
ventariadas”. Todos os interessados 
em juntar-se ao grupo de voluntários 
podem fazê-lo através de mensagem 
para a página do clube naquela rede 
social ou através de e-mail: (vfc.vo-
luntarios@gmail.com). 

Entretanto, durante o fim-de-sema 
não passou despercebido a quem cir-
culou nas imediações do Estádio do 
Bonfim a colocação de estandartes 
do clube em torno da casa do Vitória. 
O símbolo do clube e frases como “so-
mos Setúbal, somos Vitória” surgem 
nas bandeiras cujas cores dominantes 
são, como não poderia deixar de ser, 
o verde e branco.

Andebol sofre desaire caseiro
A contar para a terceira jornada do 
Campeonato PLACARD Andebol 1, o 
Vitória FC/Restaurante ONovo10 não 
conseguiu no sábado evitar a derrota, 
por 21-26, com o Póvoa Andebol Clu-
be, partida que decorreu no pavilhão 
Antoine Velge, em Setúbal.

Kamo-Kamo chegou ao Bon fim na época transacta e cedo come çou a mostrar as suas qualidades na Liga Revelação 
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parte, período em que desperdiçou 
ainda uma grande penalidade (44’) 
por Roberto. Na segunda parte, 
os piedenses entraram melhor e 
tornaram-se mais perigosos mas 
os flavienses foram aguentando 
a pressão. Depois o jogo ficou 
mais equilibrado, com algumas 

oportunidades de parte a parte, 
mas com o Cova da Piedade a 
mostrar-se mais inconformado. 
Nos minutos finais a equipa 
comandada por Toni Pereira 
pressionou na tentativa de chegar 
ao empate, mas não conseguiu, 
saindo assim derrotada por 1-0.

Cova da Piedade 
perde em 
Chaves com um 
golo sofrido aos 
nove minutos 

O Cova da Piedade sofreu em 
Chaves a segunda derrota no 
Campeonato da II Liga. Um golo 
marcado aos nove minutos por 
Batxia, num remate desferido 
de fora da área, acabou por dar a 
vitória à equipa transmontana que 
foi superior em toda a primeira 

Pinhalnovense e Fabril carimbaram 
passaporte para a 2.ª eliminatória  

Pinhalnovense e Desportivo Fabril, 
as duas únicas equipas da região que 
estiveram em competição na 1.ª eli-
minatória da Taça de Portugal, ven-
ceram os seus adversários por 2-0, 
e seguem em frente na prova rainha 
do futebol nacional que passa a par-
tir de agora a contar também com a 
participação das equipas da II Liga.

Pinhalnovense e Desportivo Fabril 

José Pina

Todos os clubes da 
região que entraram 
no sorteio continuam 
na competição que, a 
partir de agora, conta já 
com a participação dos 
clubes da II Liga

TAÇA DE PORTUGAL

A equipa fabrilista, que havia dado 
boas indicações no domingo anterior 
em Massamá, entrou no jogo à pro-
cura da vitória e, ainda na primeira 
parte, dispôs de algumas boas opor-
tunidades para marcar mas não con-
seguiu saindo para o intervalo com 
um nulo.

No segundo tempo o Desportivo 
Fabril continuou a ser superior ao 
adversário, que fez o seu primeiro 
remate enquadrado com a baliza de 
João Marreiros, apenas por volta dos 
70 minutos. Na sequência do fute-
bol ofensivo que praticava chegou 
ao golo por Edson Castro (74’), que 
tinha entrado um pouco antes em 
substituição de um colega. E, pouco 
depois (80’) foi Jackson que senten-
ciou a partida marcando o segundo 
golo da equipa do Barreiro, que ca-
rimbou o passaporte para a segunda 
eliminatória. 

juntam-se assim a Barreirense, Orien-
tal Dragon (que não jogaram devido à 
desistência do Madalena e Fayal, por 
causa do Covid-19), Sesimbra, Amora, 
Olímpico do Montijo e Vitória Fute-
bol Clube (que ficaram isentos) na 
passagem à segunda eliminatória da 
competição que vai contar com todos 
os clubes da Associação de Futebol 
de Setúbal que entraram no sorteio.

No Campo Santos Jorge, no Pinhal 
Novo, defrontaram-se dois históricos 
do nosso futebol, o Atlético que che-
gou a andar na 1.ª Divisão Nacional 
e o Pinhalnovense que tem vindo a 
marcar boas presenças na Taça de 
Portugal, onde já defrontou o FC Por-
to, o Sporting e o Vitória de Setúbal, 
entre outros. 

Diogo Tavares e Miguel Pires foram 
os autores dos golos que deram a vi-
tória à equipa de Pinhal Novo que já 
pode contar com a presença do seu 

fora-de-jogo e obrigou o guardião do 
Pinhalnovense, Francisco Pardana, 
a algumas boas intervenções, mas 
não conseguiu marcar, saindo assim 
da competição de cabeça erguida 
porque embora seja de um escalão 
inferior deu bastante réplica e nunca 
baixou os braços.

Para a equipa de Pinhal Novo po-
de dizer-se que foi melhor o resul-
tado que a exibição, facto ao qual 
não será alheio o pouco tempo de 
trabalho que ainda tem, mas o mais 
importante foi mesmo a vitória, que 
foi a segunda consecutiva, embora 
em competições diferentes.

 Em frente segue também o Des-
portivo Fabril que levou a melhor 
sobre o Rabo de Peixe, adversário 
do mesmo campeonato e da mes-
ma série, vencendo também por 2-0, 
com golos marcados no decorrer da 
segunda parte.

José Pina 

FUTEBOL DE PRAIA 

Alfarim vai lutar pela permanência na Divisão de Elite 

O Grupo Desportivo de Alfarim foi im-
potente para travar o líder incontestá-
vel da Divisão de Elite, no derradeiro 
encontro da fase regular, sofrendo 
uma derrota bastante pesada (10-4) 
com o SC Braga, que confirmou o seu 
estatuto de actual campeão nacional 

e principal candidato ao título.
O jogo até começou bem para o 

Alfarim que se colocou na frente do 
marcador com um golo de Diogo 
Galvão, pouco depois aos braca-
renses empataram mas os pupilos 

No reatamento, o SC Braga aumen-
tou para 7-3, Rui Cláudio fez o seu 
segundo golo na partida, deixando 
o marcador em 7-4, mas a partir daí só 
aconteceram golos para a equipa da 
cidade dos arcebispos, que concluiu 
esta fase da competição na primeira 
posição só com vitórias.   

O Grupo Desportivo de Alfarim, a 
única equipa totalmente amadora 
em competição, prepara-se agora 
para disputar a fase de manutenção 
e descidas.

Resultados (7.ª jornada): SC Braga 
10 Alfarim 4; Sporting 5 Chaves 1; Lei-
xões 3 GRAP 8; Sótão 6 CB Loures 4. 
Em atraso da 5.ª jornada: CB Loures 
6 Chaves 4.

Classificação: 1.º SC Braga, 21 pon-
tos; 2.º Sporting, 13 pontos; 3.º Cha-
ves, 12 pontos; 4.º Sótão, 11 pontos; 
5.º CB Loures, 6 pontos; 6.º Alfarim, 
4 pontos; 7.º GRAP, 3 pontos; 8.º Lei-
xões, zero pontos.

O Alfarim deu excelente réplica até ao quinto golo dos bracarenses

DR

novo treinador, Ricardo Estrelado, 
no banco. Apesar dos dois golos de 
vantagem, a vitória não foi nada fácil 
de conseguir porque os alcantarenses 
deram muito boa conta de si durante 
todo o encontro. A eficácia acabou 
por fazer a diferença neste jogo.

O Atlético começou melhor e até 
teve mais bola mas o Pinhalnovense 
acabou por se impor abrindo o activo 
aos 23 minutos num lance concluído 
com êxito por Diogo Tavares, após 
cruzamento de Leandro Morais, na 
sequência de um ataque rápido. A 
equipa alcantarense tentou reagir 
mas 10 minutos depois Miguel Pires 
fez o 2-0, resultado que e manteve 
inalterado até ao intervalo. 

Na segunda parte, o Atlético en-
trou com vontade de alterar o re-
sultado e esteve muitas vezes por 
cima no jogo, atirou uma bola ao 
ferro, viu um golo ser anulado por 

Fechou a sua 
participação na fase 
regular com uma 
derrota no jogo que 
disputou com o actual 
campeão nacional 
mas foi um adversário 
incómodo no início do 
encontro

de Ricardo Dias voltaram a causar 
sensação com o golo de Paulo Vítor 
que colocou a equipa do concelho de 
Sesimbra de novo em vantagem. O 
SC Braga respondeu com três golos 
seguidos e no final da primeira parte 

vencia já por 4-2. 
Logo no início da segunda parte 

Rui Cláudio reduziu para 4-3 mas a 
vantagem de dois golos foi reposta 
pelos bracarenses que foram para o 
intervalo a ganhar por 5-3.



01:38 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
07:37 ~ 1.1 m ~ Baixa-mar 
13:52 ~ 3.1 m ~ Preia-mar
20:09 ~ 0.9 m ~ Baixa-marSE
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DA01:20 ~ 2.8 m ~ Preia-mar

07:19 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar 
13:30 ~ 3.1 m ~ Preia-mar
19:52 ~ 0.9 m ~ Baixa-mar

01:20 ~ 2.8 m ~ Preia-mar
07:19 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar 
13:30 ~ 3.1 m ~ Preia-mar
19:52 ~ 1.0 m ~ Baixa-mar

01:53 ~ 3.2 m ~ Preia-mar
07:36 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar 
14:08 ~ 3.4 m ~ Preia-mar
20:07 ~ 1.0 m ~ Baixa-mar
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