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Abertura

Ventura ombreia com Ana Gomes 
e João Ferreira bate Marisa Matias 
na reeleição de Marcelo à primeira 

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito 
ontem para mais um mandato como 
Presidente da República, tendo sido 
o vencedor das Presidenciais 2021 
também no Distrito de Setúbal, onde 
obteve mais 19% dos votos relativa-
mente ao que tinha conseguido em 
2016, quando Sampaio da Nóvoa ul-
trapassou os 29% na região.

O presidente reeleito disse desco-
nhecer como vai ser o próximo man-
dato, mas assegurou que continuará a 
ser a igual a si próprio. "É muito difícil 
estar agora a prever como é o segundo 
mandato. Só começa dia 9 de Março. 
Temos de esperar para ver. Serão cin-
co anos todos eles muito diferentes 
entre si, como foram os do primeiro 
mandato. A pessoa é a mesma. As 
circunstâncias mudam, mas a pessoa 
é a mesma", declarou.

Francisco Alves Rito  
Humberto Lameiras  
Mário Rui Sobral

Resultado elevado da 
extrema-direita e queda 
estrondosa de Marisa 
Matias são as principais 
surpresas

RESULTADOS QUANDO FALTAVA APURAR DUAS FREGUESIAS NO DISTRITO (BARREIRO)

LUSA

Marcelo Rebelo de Sousa dedicou primeiras palavras aos atingidos pela Covid

que é ao PS que se deve perguntar 
pelos fracos resultados da esquerda. 
“As candidaturas à esquerda soma-
ram. Creio que se alguma das candi-
daturas da esquerda, que existiram, 
tivesse desaparecido, a esquerda 
tinha somado menos. Agora tam-
bém lhe digo se a pergunta é sobre 
porque é que a esquerda não somou 
mais nesta eleição, essa pergunta te-
rá que a dirigir ao PS e não a mim”, 
criticou.

PSD frisa “maior vitória”   
e subida no distrito
A distrital de Setúbal do PSD, em 
comunicado, saudou “vivamente” o 
triunfo “esclarecedor” de Marcelo Re-
belo de Sousa. “Constitui a maior vitó-
ria desta área política numas eleições 
presidenciais”, considerou a estrutura 
social-democrata. Ao mesmo tempo, 
a distrital do partido laranja destacou 
a votação registada na região. 

“Saudamos igualmente os eleitores 
do Distrito de Setúbal que votaram 
maioritariamente no Professor Marcelo 
Rebelo de Sousa, aumentando signi-
ficativamente o seu número de votos 
face a 2016”, lê-se na mesma nota. 

Das restantes estruturas locais e 
regionais dos diversos partidos não 
houve reacções, até ao fecho desta 
edição.

Ana Gomes confirmou o segundo 
lugar também no distrito, embora 
com um resultado pouco acima da 
extrema-direita de André Ventura. 
A candidata, que obteve em Almada 
(15,67%) o seu máximo na região, se-
gurou a segunda posição em Sines, 
Santiago e, sobretudo, em Setúbal, 
concelho mais populoso e que lhe 
deu 14,61% dos votos.

 O candidato que ficou em terceiro 
lugar no distrito, igualmente à ima-
gem do que conseguiu no País, foi 
André Ventura, que obteve no Mon-
tijo (16,93%), Sesimbra (16,41%) e Al-
cochete (15,78%) os seus resultados 
mais fortes.

João Ferreira, do PCP, obteve o 
quarto lugar, em linha com o que 
conseguiu Edgar Silva há cinco anos, 

e Francisco Lopes, em 2011. Mas desta 
vez os comunistas sentem um confor-
to maior do que há cinco anos. Porque 
o candidato segurou o quarto lugar 
nacional e ultrapassou o resultado 
obtido por Edgar Silva. 

No entanto, no distrito, João Fer-
reira obteve menos votos (8,60%) 
do que o candidato de 2016 (9,50%), 
embora tenha sido o segundo mais 
votado em dois concelhos, ambos 
do Litoral Alentejano (Alcácer do Sal 
e Grândola). 

“Esta candidatura deu um contribu-
to singular” considerou o candidato 
comunista, no discurso de ontem à 
noite. "Com coragem e com confiança 
abriremos um horizonte de esperança 
neste País”, assegurou João Ferreira.

Marisa Matias, do BE, protagonizou 
a maior queda eleitoral no distrito, re-
lativamente às eleições de há cinco 
anos, em que também foi candidata. 
Os praticamente 13% que obteve 
então transformaram-se agora em 
pouco mais de 4,3%.

A própria admitiu que os resultados 
de ontem não foram os que esperava e 
que ficaram longe dos objectivos que 
a candidatura tinha fixado. “Este re-
sultado não é também uma falta de 
comparência”, afirmou a bloquista.

Apesar de ter sido a candidata 
com maior perda, Marisa Matias diz 

Partiu para as Presidenciais praticamente com a garantia de ser 
reeleito e, no território nacional, reforçou a votação. No Distrito 
de Setúbal consegue mais 19% dos votos comparativamente 
com 2016. Ficou, bem na frente da segunda mais votada, Ana 
Gomes. Sendo uma candidatura transversal às várias forças 
políticas, reforça a sua legitimidade e antevê-se que seja uma 
válvula de segurança num contexto social, económico e político 
que, nos próximos anos, não se espera fácil. 

MARCELO REBELO DE SOUSA

Protagonizou uma luta de ideais com André Ventura durante a 
campanha eleitoral e, aos primeiros resultados, perdia frente 
ao candidato do Chega a nível nacional, e o mesmo acontecia 
no Distrito de Setúbal. Mas acabou por dar a volta e ficar 
apenas atrás de Marcelo Rebelo de Sousa.
Um dos concelhos a contribuir para o salto da embaixadora e 
ex-eurodeputada foi o concelho de Almada, onde venceu nas 
onze freguesias.    

ANA GOMES

Apontado por outros candidatos como de extrema direita, 
conseguiu ser uma lança num distrito de esquerda. Foi o segundo 
mais votado em concelhos importantes como Montijo, Moita, 
Palmela, Sesimbra e Seixal. No Distrito de Setúbal, acaba por 
ser um vencedor ao ganhar vantagem sobre os candidatos de 
esquerda apesar de, no somatório dos 13 concelhos, ter perdido 
para Ana Gomes, que conseguiu 13,39% (com uma freguesia por 
apurar), enquanto deputado do Chega ficou com 13,13%.

ANDRÉ VENTURA

O candidato apoiado pelo PCP e Os Verdes soma mais 
votos do que Marisa Matias, conseguindo assim um melhor 
resultado no distrito do que Edgar Silva, em 2016, então 
apoiado pelas mesmas forças políticas.
Alcácer do Sal e Grândola são os concelhos onde consegue 
melhores resultados, ficando apenas atrás de Marcelo 
Rebelo de Sousa. Em alguns dos concelhos do distrito 
governados por maioria comunista, ficou em quarto lugar.   

JOÃO FERREIRA

NACIONAL

DISTRITO

60,77%

56,22%

NACIONAL

DISTRITO

12,94%

13,32%

NACIONAL

DISTRITO

11,91%

13,13%

NACIONAL

DISTRITO

4,27%

8,60%

O concelho do Barreiro foi o 
ultimo em todo o País a apurar os 
resultados eleitorais ontem. As 
uniões de freguesias do Barreiro e 
do Lavradio e do Alto Seixalinho, 

Santo André e Verderena foram as 
duas últimas a apresentarem os 
seus resultados. 
Às 23h48 ainda não tinham sido 
comunicados.

Duas freguesias do 
Barreiro são últimas 
do País



O concelho de Setúbal registou 50 
mortes por Covid-19 no último sábado, 
segundo os dados disponibilizados 
ontem pelo Serviço Municipal de 
Protecção Civil e Bombeiros, no site 
oficial da Câmara.
Em comparação com os casos 

de vítimas mortais por Covid-19 
registados no País, que ascenderam 
neste domingo a mais 275, os números 
atingidos no concelho de Setúbal 
representam cerca de 18% do total 
nacional.
O concelho apresentava ontem 
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Covid fez 50 mortes 
num só dia no 
concelho de Setúbal

PRESIDENCIAIS 2021

BARREIRO

ALCOCHETE

SINES

MOITA PALMELA 

SESIMBRA SETÚBALSANTIAGO DO CACÉM

ALCÁCER DO SAL ALMADA

GRÂNDOLA MONTIJO

 SEIXAL

RESULTADOS EM CADA UM 
DOS 13 CONCELHO DO DISTRITO

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda é a grande 
derrotada da noite eleitoral ficando muito aquém das 
Presidenciais de há cinco anos quando, a nível nacional e no 
Distrito de Setúbal foi a terceira mais votada, tendo ficado atrás 
de Marcelo Rebelo de Sousa e de Sampaio da Nóvoa, apoiado 
pelo PS. Ontem transformou 12,97% de votos que tinha 
conseguido em 2016 no distrito, em apenas 4,34%. Ficou em 
quinto lugar, bem longe de Ana Gomes e André Ventura.    

MARISA MATIAS

O advogado e cofundador da Iniciativa Liberal apresentou-se 
como “o primeiro candidato genuinamente liberal a Presidente 
da República”, e com um discurso contra o aumento da 
dependência do Estado. Mas os seus ideais políticos, numa 
altura de crise em que o Estado é chamado a apoiar empresas e 
famílias, poucos conseguiu convencer, tanto no País como no 
Distrito de Setúbal, e ficou em penúltimo na votação.
A nível nacional, ficou-se nos 3,21% e, no distrito, 2,36%. 

TIAGO MAYAN GONÇALVES

O calceteiro, como ele orgulhosamente se apresentou à 
corrida eleitoral, perdeu o efeito novidade e não convenceu 
os eleitores nem do País nem do Distrito de Setúbal, tendo 
perdido votos em toda a linha. Ao ser ultrapassado por Tiago 
Mayan Gonçalves, “Tino de Rans” ficou posicionado em último 
dos sete candidatos às Eleições Presidenciais.
Nas eleições de 2016, no distrito, conseguiu 8 211 votos, ontem 
somou apenas 6769 votos.

VITORINO SILVA

Era previsível um aumento da abstenção tanto no território 
nacional como no Distrito de Setúbal, em muito pela actual 
situação pandémica que desmotivou uns e impediu outros 
de expressar o seu voto. No espaço nacional a abstenção 
atingiu os 60,6%, e no Distrito de Setúbal 53,6%. Uma subida 
comparativamente com as Presidenciais de 2016, em que no 
espaço nacional foi de 51,3% e no distrito situou-se em 49,8%.  

NACIONAL

DISTRITO

3,21%

2,36%

NACIONAL

DISTRITO

3,94%

4,34%

NACIONAL

DISTRITO

2,96%

2,03%

RESULTADOS DISTRITO RESULTADOS NACIONAIS

MARCELO REBELO DE SOUSA  58,01%
JOÃO FERREIRA  15,46% 
ANDRÉ VENTURA  10,85%
ANA GOMES  8,76%
MARISA MATIAS  3,73%
VITORINO SILVA  1,88% 
TIAGO MAYAN GONÇALVES 1,32%
ABSTENÇÃO                                                                                                        57,21%

ABSTENÇÃO

NACIONAL

DISTRITO

60,6%

53,6%

MARCELO REBELO DE SOUSA  54,10%
ANDRÉ VENTURA  15,78% 
ANA GOMES  13,16%
JOÃO FERREIRA  7,53%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 3,66%
MARISA MATIAS  3,61%
VITORINO SILVA  2,17%
ABSTENÇÃO                                                                                                    44,79%

MARCELO REBELO DE SOUSA  56,03%
ANA GOMES  15,67%
ANDRÉ VENTURA  11,11%
JOÃO FERREIRA  8,51%
MARISA MATIAS  4,44%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 2,51%
VITORINO SILVA  1,74%
ABSTENÇÃO                                                                                                     52,80%

MARCELO REBELO DE SOUSA  57,23%
ANDRÉ VENTURA  13,04% 
ANA GOMES  11,42%
JOÃO FERREIRA  11,11%
MARISA MATIAS  3,79%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 1,74%
VITORINO SILVA  1,68%
ABSTENÇÃO                                                                                                       47,41%

MARCELO REBELO DE SOUSA  55,32%
JOÃO FERREIRA  13,90%
ANDRÉ VENTURA  12,69%
ANA GOMES  9,62%
MARISA MATIAS  5,05%
VITORINO SILVA  1,92%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 1,49%
ABSTENÇÃO                                                                                                      60,10%

MARCELO REBELO DE SOUSA  56,07%
ANDRÉ VENTURA  12,58% 
JOÃO FERREIRA  12,29%
ANA GOMES  10,87%
MARISA MATIAS  4,73%
VITORINO SILVA  2,05%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 1,42%
ABSTENÇÃO                                                                                                     54,48%

MARCELO REBELO DE SOUSA  56,49%
ANDRÉ VENTURA  16,93%
ANA GOMES  11,63%
JOÃO FERREIRA  5,57%
MARISA MATIAS  4,02%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 3,12%
VITORINO SILVA  2,24%
ABSTENÇÃO                                                                                                       54,23%

MARCELO REBELO DE SOUSA  57,07%
ANDRÉ VENTURA  13,44%
ANA GOMES  12,67%
JOÃO FERREIRA  7,37%
MARISA MATIAS  4,59%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 2,48%
VITORINO SILVA  2,38%
ABSTENÇÃO                                                                                                     54,47%

MARCELO REBELO DE SOUSA  56,12%
ANA GOMES  12,09%
ANDRÉ VENTURA  11,68%
JOÃO FERREIRA  11,05%
MARISA MATIAS  4,65%
VITORINO SILVA  2,21%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 2,18%
ABSTENÇÃO                                                                                                      55,38%

MARCELO REBELO DE SOUSA  56,24%
ANDRÉ VENTURA  13,46% 
ANA GOMES  13,05%
JOÃO FERREIRA  8,55%
MARISA MATIAS  4,24%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 2,31%
VITORINO SILVA  2,14%
ABSTENÇÃO                                                                                                       51,93%

MARCELO REBELO DE SOUSA  55,74%
ANDRÉ VENTURA  16,41% 
ANA GOMES  11,92%
JOÃO FERREIRA  7,20%
MARISA MATIAS  4,08%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 2,35%
VITORINO SILVA  2,30%
ABSTENÇÃO                                                                                                     54,88%

MARCELO REBELO DE SOUSA  56,34%
ANA GOMES  14,61%
ANDRÉ VENTURA  13,00%
JOÃO FERREIRA  7,37%
MARISA MATIAS  4,27%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 2,51%
VITORINO SILVA  1,91%
ABSTENÇÃO                                                                                                       55,23%

MARCELO REBELO DE SOUSA  56,69%
ANA GOMES  12,91%
ANDRÉ VENTURA  12,80%
JOÃO FERREIRA  8,79%
MARISA MATIAS  4,84%
VITORINO SILVA  2,17%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 1,80%
ABSTENÇÃO                                                                                                    62,00%

MARCELO REBELO DE SOUSA  56,22%
ANA GOMES  13,32%
ANDRÉ VENTURA  13,13%
JOÃO FERREIRA  8,60%
MARISA MATIAS  4,34%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 2,36%
VITORINO SILVA  2,03%
ABSTENÇÃO                                                                                                      53,66%

MARCELO REBELO DE SOUSA  60,74%
ANA GOMES  12,96%
ANDRÉ VENTURA  11,91%
JOÃO FERREIRA  4,27%
MARISA MATIAS  3,94%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 3,23%
VITORINO SILVA  2,95%
ABSTENÇÃO                                                                                                     60,56%

* Duas freguesias por apurar

3855 casos activos – mais 245 novos 
infectados correspondentes às 24 
horas anteriores. Desde o início da 
pandemia o concelho de Setúbal já 
registou 7857 casos, 3847 dos quais já 
recuperados. No total, desde Março, há 
155 mortes a lamentar.
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PUBLICIDADE

A zona ribeirinha da cidade de Setú-
bal, assim como as vias de acessos 
às praias da Arrábida, estão interdi-
tadas a toda a circulação rodoviária e 
pedonal. Uma medida avançada pela 
Câmara de Setúbal para evitar ajun-
tamentos de pessoas e, desta forma, 
reforçar o combate à pandemia.

Estas são restrições “excepcionais 
de circulação”, devido ao agrava-
mento da evolução da pandemia de 
Covid-19 no País, e “enquadram-se 
no actual Estado de Emergência 
decretado pelo Governo”, refere a 
autarquia em comunicado.

Uma das limitações de circulação 
verifica-se na antiga EN 379-1, con-

ESTADO DE EMERGÊNCIA

Interditada toda a circulação na zona 
ribeirinha e acessos às praias da Arrábida   

cretamente no troço compreendido 
entre a EN 379-1 - parte de cima da 
Serra da Arrábida/Pinheiro -, e a EN 
10-4 (Gávea), assim como na estrada 
de acesso à Praia de Albarquel. 

Acrescenta a Câmara Municipal que, 
além do encerramento das estradas de 
acesso às praias da Arrábida a todos 
os peões e a qualquer tipo de veículo, 
a medida “condiciona a circulação na 
zona ribeirinha da cidade, nas aveni-
das Jaime Rebelo e José Mourinho, no 
troço entre a Rotunda das Sardinhas e 
o Parque Urbano da Albarquel”.

O condicionamento verifica-se 
também “em todas as vias de ligação 
àquele troço, nomeadamente ruas En-
genheiro Ferreira da Cunha, Teotónio 
Banha, que mantém o acesso aos fer-
ries, Cláudio Lagrange, Ocidental do 

Mercado, Trabalhadores do Mar, Praia 
da Saúde e do Gaz e travessas das Fá-
bricas, do Sado e Casa da Saúde”.

Estas restrições “dão cumprimento 
ao disposto ao artigo 35.º do Decreto 
n.º 3-B/2021, de 19 de Janeiro”, o qual 
indica que “compete ao presidente 
da câmara municipal territorialmen-
te competente o encerramento de 
todos os espaços públicos em que se 
verifique aglomeração de pessoas, 
designadamente passadeiras, mar-
ginais, calçadões e praias”.

Com a adopção destas restrições espe-
ciais no que respeita à circulação pedonal 
e rodoviária em zonas do concelho, que 
entraram em vigor na passada sexta-feira, 
a autarquia “procura impedir o ajunta-
mento de pessoas e fomentar na popu-
lação o dever cívico de confinamento”.

Rogério Matos

Fábio Farias, de 34 
anos, liderou durante 
um ano, em Setúbal, 
um esquema de burla 
executado através desta 
aplicação

PRIMEIRA CONDENAÇÃO EM PORTUGAL

Burlão da MBWay que enganava a partir da 
cadeia condenado a quatro anos de prisão

O Tribunal de Setúbal proferiu a pri-
meira condenação a pena efectiva em 
Portugal por burla através da aplica-
ção MBWay, cuja utilização é ainda 
desconhecida por parte de muitos 
portugueses. São cada vez mais co-
nhecidas detenções de burlões que, 
aproveitando este desconhecimento 
geral, acedem às contas bancárias das 
vítimas e retiram de lá avultadas so-
mas de dinheiro.

Fábio Farias, de 34 anos, liderou 

durante um ano um esquema de burla 
através desta aplicação, em Setúbal. E 
mesmo quando foi para a cadeia pa-
ra cumprir pena de prisão por outro 
crime continuou a enganar as vítimas 
através de contactos telefónicos den-
tro da cadeia.

O Tribunal de Setúbal condenou o 
arguido a quatro anos de prisão efec-
tiva por crimes de burla informática e 
burla simples. Os três outros arguidos 
que integravam o grupo, um homem 
e duas mulheres, foram condenados 
a penas de multa. Estes facilitavam 
os seus contactos para as burlas rea-
lizando transferências e levantamen-
tos do dinheiro das vítimas.

O grupo conseguiu retirar das con-
tas bancárias das vítimas entre 2018 
e 2019 pouco menos de 40 mil euros 
que utilizaram para financiar o seu 
estilo de vida. Chegavam a comprar 
telemóveis de gama alta ou viagens.

Em tribunal foi provado que o cri-
me se dava através de plataformas 

quantias em caixas multibanco. O 
levantamento era frequentemente 
realizado em multibancos de Setúbal. 
Quanto às quantias eram divididas 
pelos três principais arguidos acusa-
dos de burla informática.

A MBWay é uma aplicação in-
terbancária que pode ser utilizada 
a partir do telemóvel permitindo 
realizar compras, levantamentos e 
transferências imediatas. Para tal, 
basta aderir ao serviço numa ATM ou 
através do serviço de Homebanking, 
associando um cartão bancário a um 
número de telemóvel e definindo um 
código de 6 dígitos.

O número de telemóvel a associar 
será o do utilizador da aplicação e o 
código de 6 dígitos é definido pelo 
mesmo utilizador. Após a activação 
da aplicação o seu utilizador conse-
gue não só efectuar pagamentos a 
terceiros, como levamentos em ter-
minais ATM, sem ter na sua posse o 
seu cartão multibanco.

As vítimas perderam quase 40 mil euros com o esquema da burla

DR

electrónicas de compra e vendas de 
produtos usados. Fábio Farias infor-
mava os vendedores que pretendia 
efectuar o pagamento através da apli-
cação MBWay. Informava as vítimas 
que teriam de proceder à introdução 
do número de telemóvel do compra-
dor, quando na verdade, o número de 
telemóvel a inserir seria o do próprio 
utilizador da aplicação

Os vendedores, convencidos de 
que se tratava de uma transação le-
gítima, activavam o serviço referido, 
através da introdução do número de 
telemóvel fornecido.

O arguido chegou a ter acesso à 
conta bancária dos vendedores e 
transferia dinheiro para contas ban-
cárias dos outros elementos do grupo 
que procediam ao levantamento de 

Continuamos com a nossa 
edição nas bancas, mas agora 

já pode ler o  SEU JORNAL na integra, 
em www.osetubalense.com

Mantenha-se informado e em seguraça!

#Fiqueemcasa

Humberto Lameiras
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Humberto Lameiras

O apoio financeiro 
insere-se na estratégia 
da câmara municipal de 
promover actividades 
culturais relevantes

VERBAS PARA A CULTURA

Autarquia atribui quase 200 mil 
euros para produções a  quatro 
companhias de teatro do concelho

Quatro companhias de teatro do con-
celho de Setúbal vão receber para este 
ano um pacote financeiro no valor glo-
bal de 197 mil e 500 euros. A delibe-
ração para a atribuição destes apoios 
saiu da última reunião de câmara, e 
insere-se na estratégia da autarquia 
de “promover actividades culturais”, 
refere a mesma em comunicado.

Trata-se de dar fôlego a actividades 
que sejam “relevantes” para o de-
senvolvimento de “políticas culturais 
sustentadas e novos rumos para a in-
tervenção cultural que estejam intrin-
secamente ligados à qualidade de vida 
das populações e às dinâmicas sociais”.

Assim, por decisão do executivo, o 
TAS – Teatro Animação de Setúbal “re-
cebe uma verba de 100 mil euros para 
apoio à actividade regular”, mediante 
um conjunto de contrapartidas, como 

"Vamos Comprar um Poeta", uma estreia do TAS no Dia Mundial do Teatro em 2019

DR

a “obrigatoriedade da realização de oi-
to espectáculos ou animações a serem 
integrados em programas municipais”.

As condições para atribuição do apoio 
financeiro obrigam ainda a companhia a 
“participar no projecto anual TAS no Tea-
tro, em parceria com a autarquia, com 
25 sessões de espectáculos destinados 
a crianças do 1.º ciclo do ensino básico, e 
no programa municipal de comemora-
ção do Dia Mundial do Teatro”.

Por sua vez o Teatro Estúdio Fonte-
nova, em 2021 recebe um montante de 
“72 mil e 500 euros, sendo que 36 mil 
são para a organização do Festival In-

ternacional de Teatro de Setúbal – Festa 
do Teatro e os restantes 36 mil e 500 
para as actividades de carácter regular”.

A atribuição deste último apoio “obri-
ga ainda o Teatro Estúdio Fontenova 
a realizar 12 acções de formação des-
tinadas à comunidade educativa e ao 
público em geral, além de participar no 
Dia Mundial do Teatro”.

O GATEM – Grupo de Animação e 
Teatro Espelho Mágico é outra das com-
panhias a receber apoio financeiro da 
autarquia por protocolos de colabora-
ção. Vai contar com um montante de 
“10 mil euros destinados à produção 
de espectáculos de teatro e acções de-
senvolvidas na comunidade educativa 
em 2021”.

Outra das condições é a apresentação 
de dez sessões da peça “Magia das Co-
res” nos jardins de infância do concelho e 
a realização de pelo menos uma produ-
ção integrada na programação anual da 
companhia, são compromissos a serem 
assumidos pelo GATEM ao abrigo do 
protocolo a celebrar com o município.

A Câmara Municipal de Setúbal con-
cede, ainda, 15 mil euros ao Teatro do 
Elefante para apoio das actividades de 
carácter regular, mediante a dinamiza-
ção de oito animações destinadas ao 
público infantil.

Dar mais fôlego 
a actividades 
culturais 
consideradas 
relevantes 
e ligadas à 
qualidade 
de vida das 
populações

Humberto Lameiras

PARA RESISTIR À PANDEMIA

Movimento associativo 
recebeu 2,5 milhões de verbas 
municipais no ano passado

As contingências impostas pela 
pandemia obrigaram a que, no ano 
passado, o movimento associativo 
tivesse de cancelar mais de 70% dos 
eventos programados. Uma circuns-
tância que, mesmo assim, não impe-
diu a Câmara de Setúbal de “aumen-
tar o montante de apoios directos 
e indirectos” a estas organizações.

Ainda em comunicado, a autar-
quia refere que “não só manteve os 
apoios financeiros directos, como 
os aumentou, numa perspectiva do 
apoio extraordinário e de emergên-
cia às colectividades.

Em termos globais, os apoios da 
câmara em 2020 ao “movimento 
associativo e aos agentes culturais 
e desportivos totalizaram 2 milhões 
e 507 mil euros”.

Assim, o balanço da autarquia 
refere um apoio directo superior a 
um milhão e 89 mil euros, enquanto 
que, antes da pandemia, em 2019, 
a verba atribuída ao movimento as-
sociativo foi na ordem dos 806 mil. 
Feitas as contas, houve um acrésci-
mo de 283 mil e 270 euros. Ou seja, 
mais 26%, o que “se traduz num 
verdadeiro apoio extraordinário ao 
movimento associativo do conce-
lho”, conclui o mesmo documento 
emitido pela câmara.

Quanto a apoios financeiros direc-
tos para a área cultural, “passaram de 
304 mil euros em 2019 para 430 mil 
euros em 2020, um crescimento de 
41%”. Para as cinco companhias e 
grupos de teatro do concelho, este 
financiamento foi de “200 mil euros”.

Também as colectividades selec-

cionadas para o Concurso das Mar-
chas Populares de Setúbal 2020 
“receberam um apoio global de 26 
mil e 400 euros”.

Para o movimento associativo des-
portivo, através da Matriz de Apoio, 
o contributo financeiro “passou de 
115 mil euros em 2019, para 122 mil 
euros em 2020”, um crescimento de 
7%, apesar de a maioria dos clubes 
desportivos ter parado quase por 
completo a sua actividade durante 
diversos meses.

No ano passado, a Câmara Muni-
cipal de Setúbal “atribuiu um valor 
total de 219 mil euros ao movimen-
to associativo para a realização de 
obras nas suas instalações”.

Na aquisição de serviços para 
programação cultural, desportiva, 
social e de juventude, “foi entregue 
um montante de 630 mil euros, 
que incluiu a contratação de artis-
tas e outros agentes culturais para 
programação nos diversos espaços e 
instalações culturais e desportivas”.

Manutenção de verbas                  
em 2021   
Para 2021 “já está em execução um 
conjunto de projectos de apoio e 
financiamento por parte do mu-
nicípio no âmbito da cultura, no 
sentido de complementar o apoio 
directo aos agentes culturais locais 
e à produção cultural”. É o caso dos 
programas “Setúbal Cultura Sem 
Barreiras”, com 60 mil euros pa-
ra pagamento directo a artistas 
e agentes culturais, e “Mural 18 – 
Programação Cultural em Rede”, 
com 69 mil e 500 euros”. 

A Câmara de Setúbal salienta 
ainda para 2021 a “manutenção e 
o reforço dos valores protocolados 
com as associações e colectivida-
des e o início de “Bolsas Artísticas”, 
um projecto inovador com um va-
lor global de 45 mil euros de inves-
timento”.

O município “continuará a isentar 
de taxas de utilização os equipa-
mentos culturais e desportivos to-
do o movimento associativo, o que 
representa um montante anual de 
aproximadamente 370 mil euros”, 
afirma autarquia.

Câmara de Setúbal 
diz que apesar 
do cancelamento 
de iniciativas, o 
movimento associativo 
teve financiamento 
reforçado

ao Movimento Associativo.
Este ano a Rampa PêQuêPê 
da Arrábida volta a integrar 
o Campeonato de Portugal 
de Montanha da Federação 
Portuguesa de Automobilismo e 
Kart, presença que conquistou em 
2019 após o sucesso de organização 

e de público das edições de 2017 e 
2018. A prova rainha do desporto 
motorizado setubalense, terá a 
participação de 70 equipas, integra 
ainda o Campeonato Portugal 
Clássicos de Montanha, a Taça 
Portugal de Montanha e a Taça 
Portugal Clássicos de Montanha.

Rampa PêQuêPê da 
Arrábida marcada 
para Abril conta 
com 20 mil euros
da câmara 

A 30.ª edição da Rampa PêQuêPê 
da Arrábida, em Setúbal, 
agendada para 10 e 11 de Abril, vai 
contar com um apoio de 20 mil 
euros da autarquia. Este apoio 
vem na sequência do pedido 
da organização, ao abrigo do 
Regulamento Municipal de Apoio 
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Macaísta Malheiros 
apresentou palestra 
sobre humanismo 
do primeiro Bispo 
de Setúbal  

Os 94 anos de D. Manuel Martins 
(1927-2017), primeiro Bispo de 
Setúbal, foram assinalados nu-
ma videoconferência promovida 
por Eugénio Fonseca na noite de 
quarta-feira, 20, dia de aniversário 
do prelado, reunindo mais de 40 
pessoas.

Manuel Macaísta Malheiros, 
membro da Liga Portuguesa dos 
Direitos Humanos e último Gover-
nador Civil de Setúbal, foi o pales-
trante, tendo abordado o tema 
“D. Manuel Martins e os Direitos 
Humanos”.

Partindo das crónicas do bispo 
sadino publicadas no livro “Nasce-
mos Livres”, Macaísta Malheiros 
revelou ter sido “uma descoberta, 
uma surpresa” o pensamento de D. 
Manuel, que revela “um humanista, 
atento às pessoas e ao mundo em 
que viveu”. Uma visão ecuménica 
e a ideia de “intervenção, vivência 
e participação”, outros dos valores 
apresentados na comunicação, fo-
ram associados por Manuel Malhei-
ros a uma “atitude de humildade” 

WEBINAR REUNIU MAIS DE 40 PESSOAS

Aniversário de 
D. Manuel Martins 
assinalado a partir 
de Setúbal

que o prelado revelou ao ter levado 
para um “pequeno jornal de pro-
víncia” assuntos com ressonância 
que vai muito para além do local. 
O conferencista destacou ainda a 
evocação feita por D. Manuel Mar-
tins dos que, “dentro da Igreja, er-
gueram a voz e sofreram”, como D. 
António Ferreira Gomes ou o padre 
Abel Varzim, e citou o entendimen-
to dos Direitos Humanos como “um 
evangelho vivo”, concluindo que 
a leitura dos textos de D. Manuel 
são uma forma de “nos sentirmos 
irmanados na esperança, na luta 
e na mensagem” que transmitiu.

Vários testemunhos foram apre-
sentados pela assistência, como 
o de Dulce Rocha, ao referir que 
“D. Manuel Martins falava dos po-
bres e não da pobreza, era práti-
co, sempre com uma palavra pela 
dignidade humana”. Também An-
tónio Soares testemunhou sobre 
o incentivo do Bispo no âmbito da 
doutrina social, ao lembrar que, 
“muitas vezes, na Igreja, ouvimos 
dizer para travar, mas D. Manuel 
dizia: avancem, avancem”.

O livro “Nascemos Livres” foi 
editado pela Fundação SPES em 
2018 e reúne crónicas publicadas 
no “Jornal de Matosinhos” entre 
Setembro de 2016 e Setembro de 
2017, tendo a última sido redigida 
uma semana antes do falecimento 
de D. Manuel Martins.

Bispo de Setúbal foi homenageado em Outubro, com estátua frente à Sé

OSETUBALENSE

Ana Martins Ventura

Aulas práticas e 
laboratoriais vão ser 
reagendadas, para 
datas em que o regime 
presencial seja possível 

ESTADO DE EMERGÊNCIA

Instituto Politécnico 
implementa ensino à 
distância até 5 de Fevereiro

O Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) regressa ao ensino à distância, 
“pelo menos”, até 5 de Fevereiro. A 
decisão foi tomada na sequência das 
recomendações comunicadas pelo 
Ministério da Educação “às institui-
ções científicas e de ensino superior, 
considerando o agravamento da 
situação epidemiológica no País”, 
refere a presidência do IPS em co-
municado. 

Segundo novo despacho do presi-
dente do Politécnico de Setúbal, Pe-
dro Dominguinhos, que entrou em vi-
gor na sexta-feira, são agora tomadas 
“medidas excepcionais” para o ano 
lectivo 2020/2021, com a transição 
de todas as aulas presenciais “para 
o regime EaD [Ensino à Distância]”.

Uma transição que também irá 
abranger as actividades de avalia-
ção, com execepção para as “consi-
deradas essenciais e que impliquem a 
utilização de espaços, equipamentos 
ou materiais”. No entanto, estas ex-
cepções só serão validadas mediante 
autorização das direcções das escolas 
que constituem o Instituto Politécni-
co de Setúbal.

Com este cenário é considerada a 
possibilidade de serem efectuadas 
“alterações ao calendário escolar para 
reagendamento das avaliações, que 
assim o exijam”. 

Quanto às aulas práticas e laborato-
riais, “desde que consideradas essen-
ciais, serão reagendadas para datas 
em que seja possível a realização em 
regime presencial”.

Os estágios e as aprendizagens em 
contexto clínico também podem ser 
mantidos em regime presencial. No 
entanto, apenas e “sempre que tal se-
ja possível e em estreita colaboração 
com as instituições parceiras”. 

No que diz respeito a equipamen-

No campus do IPS apenas estará a funcionar o refeitório

DR

tos, durante este período de Ensino 
à Distância, apenas o refeitório estará 
a funcionar no campus de Setúbal do 
IPS, “disponibilizando refeições em 
regime de take-away”.

Ficam suspensas todas as acti-
vidades desportivas que estavam 
previstas no Clube Desportivo IPS. 
Assim como o atendimento presen-
cial de estudantes, docentes e não 

docentes. Estas interacções têm de 
ser realizadas por via electrónica ou 
telefone. 

Um período excepcional, no âmbi-
to do qual a presidência do IPS consi-
dera importante manter o “equilíbrio 
emocional de todos”. Por isso man-
terá, a título gratuito, “as consultas 
de Psicologia online disponibilizadas 
pelos Serviços de Acção Social”.

Em tempo de pandemia saber 
mais, de forma mais acessível, 
sobre doenças infecciosas é uma 
possibilidade reforçada pelo 
livro “Vírus da Gripe - Desafios 
do sistema imunitário e da 
medicina à luz da evolução”. 
Uma obra direccionada para 
estudantes e professores do 
ensino básico e secundário, que 
levou à distinção da docente do 
IPS, Rita Ponce, enquanto  
co-autora, com o Prémio de 
Mérito 2020 atribuído pela Casa 
das Ciências.

A docente da Escola Superior 
de Saúde (ESS/IPS) e também 
colaboradora do Centro de 
Ecologia, Evolução e Alterações 

Comunicar ciência Rita Ponce 
conquista Prémio de Mérito 
com livro sobre a gripe

Ambientais da Faculdade de 
Ciências da Universidade de 
Lisboa espera que este livro 
possa ser “uma modesta ajuda 
na necessária campanha de 
informação do público em geral, 
e da comunidade escolar em 
particular, sobre estes vírus 
com que infelizmente temos de 
conviver”.

O livro apresenta respostas a 
questões como “por que razão é a 
gripe sazonal, como é que o vírus 
da gripe evolui e qual o motivo 
do surgimento de grandes 
pandemias mundiais, como é o 
caso da Gripe Espanhola (1918-
1919)”, destaca o Politécnico 
de Setúbal em comunicado.
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Independentemente do 
motivo para a compra, 
quero partilhar consigo 
os passos que deve dar 
para que consiga comprar 
a casa que quer, sem per-
calços.

1. Dirija-se ao seu banco 
e peça uma análise de via-
bilidade de crédito. Não é 
uma simulação, pois essa 
não é fiável, mas um pro-
cesso mais completo de 
análise para determinar 
qual o valor máximo que 
o seu banco lhe empresta. 
Como pode demorar al-
gum tempo a recolher to-
da a documentação, sugiro 
que não faça visitas neste 
período.

2. Determine as suas 
despesas mensais. Depois 
de saber o montante má-
ximo de empréstimo deve 
ter em conta as suas des-
pesas com alimentação, 
transporte, escolas das 
crianças, etc.

Apesar de não serem 
relevantes para o crédito, 
ajudam a que possa estar 
confortável com a presta-
ção que pode pagar no fim 
do mês. Esta deve ser igual 
ou inferior à que o banco 
lhe indicou.

3. Faça duas listas, o que 

O que ter em conta antes 
de comprar uma casa

João Lobo

João Lobo
joaolobo@century21.pt
916 255 051
jlobo.cdc21.pt

PUBLICIDADE

"tem de ter" e o que "gosta-
ria de ter" numa casa. Esta 
consciência ajudará a que 
seleccione as casas certas 
para visitar e evitar cair no 
deslumbramento de uma 
casa que virá com um cus-
to de manutenção elevado, 
ou umas características que 
não irá usar.

4. Escolha um só con-
sultor imobiliário para 
acompanhar as suas vi-
sitas. Como representan-
te do comprador - você 
- terá a responsabilida-
de de ajudar a negociar 
e garantir o preço ideal, 
recorrendo ao conheci-
mento do mercado e a 
análises factuais e fun-
damentadas.

5. Firme um CPCV (con-
trato de promessa de com-
pra e venda) sobre a casa 
que pretende, assim que 
possível. Este é o acordo 
que lhe permite ter alguma 
segurança na compra, ao 
contrário dos tradicionais 
documentos de reserva que 
não passam da formaliza-
ção de intenção.

Se seguir esta ordem, 
saberá como comprar 
uma casa rapidamente, 
pelo melhor valor e sem 
frustrações.

Com o significativo aumen-
to do parque automóvel 
em Setúbal, as rotundas 
constituem sempre uma 

forma preferencial de circulação e 
escoamento rodoviário, junto a lo-
cais de confluência, em detrimento 
dos cruzamentos com semáforos.

Estes, para além de gastarem 
energia (que se mantém, como ire-
mos ver a seguir), provocam uma 
paragem forçada das viaturas.

Pelo contrário, as rotundas permi-
tem que os condutores se auto-regu-
lem, proporcionando uma constante 
fluidez do trânsito, maior rapidez no 
acesso e circulação nas mesmas.

A Câmara Municipal de Setúbal 
tem vindo (e bem) a substituir 
progressivamente os cruzamen-
tos clássicos, por rotundas e a criar 
novas rotundas: a dos Correios, 
dos Quatro Caminhos, as duas em 
frente ao Estádio do Bonfim, a do 
Liceu, a do LIDL, as do Monte Belo, 
a da Tebaida, as duas em frente e 
por trás do Allegro, a da Doca das 
Fontaínhas, etc.

Com as obras na rotunda que se 
localiza em frente ao Hospital de S. 
Bernardo, ainda não se percebeu 
bem o que é vai sair dali.

Adiante. Na Avenida da Europa 
(Variante da Várzea) foram construí-
das em fase posterior, duas rotundas 
(a dos vasos e do Estádio). 

As obras que carecem de conclusão, 
na nova rotunda da Azinhaga de S. Joaquim  

PENSAR SETÚBAL

Giovanni Licciardello

Quando se deslocalizar defini-
tivamente a entrada principal da 
Escola Básica de Bocage, da Av. de 
Angola, para a Rua Eng.º Henrique 
Cabeçadas, tal como está previsto, 
irá inevitavelmente propiciar uma 
maior racionalidade do trânsito em 
toda essa zona.       

Com a progressiva transforma-
ção dos cruzamentos clássicos em 
rotundas, não foram retirados os 
semáforos, como seria expectável, 
mantendo-se em amarelo inter-
mitente e desperdiçando energia 
eléctrica de forma perfeitamente 
incompreensível. 

Sugere-se, portanto, que sejam 
retirados, ou, pelo menos, desac-
tivados.      

Vamos então ao nosso problema. 
Quem circula na Azinhaga de S. Joa-
quim próximo do campo dos “Péle-
zinhos”, ou da Av. Mário Regalado 
(a que vem da Av. Lima de Freitas 
e Vale de Mulatas), ou na direcção 
de Palmela, muitas vezes detém-se 
durante bastante tempo para aceder 
à EN 252. 

Por outro lado, com as alterações 
rodoviárias efectuadas na Estrada 
dos Ciprestes, próximo da Igreja No-
va, verificou-se um estreitamento da 
faixa de rodagem para uma só via, 
sentido Sul-Norte. Tal provoca inevi-
táveis e previsíveis afunilamentos no 
trânsito, que são potenciados pela 

Na edição de sexta-feira, a notícia sobre os votos de 
pesar por três figuras de Setúbal recentemente fale-
cidas, saiu com uma foto errada. Em vez da fotografia 
de Pardete Ferreira, publicámos, por erro, a foto do 
também médico Rui Bento Salas. Pelo infeliz lapso 
pedimos desculpa a Rui Salas - a quem aproveitamos 
também para dar os parabéns pelo 69.º aniversário que 
celebra hoje - assim como à família de Pardete Ferreira 
e aos leitores.

Rectificação 

Troca de fotografias

José Pardete Ferreira Rui Bento Salas

inexistência de uma rotunda, mais 
à frente.   

A autarquia procedeu (e bem) à re-
tirada dos semáforos e percebeu-se 
pela evolução das obras, a intenção 
de colocar uma rotunda nesse local. 

Foram colocados separadores 
provisórios vermelhos e brancos 
em plástico, colocaram duas mini-
-rotundas também provisórias com 
os tais separadores...que se man-
têm, inexplicavelmente, durante 
vários meses. 

As obras pararam, pelo que se de-
preende que se irão manter assim 
por algum tempo. Existem vários 
separadores provisórios espalha-
dos por toda essa zona, o que não 
se compreende. 

 A estrada da Azinhaga de S. Joa-
quim actualmente não tem quase 
trânsito no sentido Poente/Nas-
cente, porque não é possível virar 
à esquerda, para Palmela, ou para a 
Av. Mário Regalado, em virtude de se 
encontrarem os referidos separado-
res provisórios a bloquear a estrada.    

Seria, portanto, necessário cons-
truir uma rotunda, a fim de propor-
cionar um escoamento muito mais 
satisfatório entre as quatro direc-
ções possíveis (Palmela, Centro, 
Azinhaga e Mário Regalado).

Esta não é primeira vez que escre-
vo sobre este assunto.  

Fica aqui feita a sugestão.    
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INTEGRAÇÃO

Renovado 
protocolo com 
APPACDM 
após avaliação 
positiva

Vai ser renovado o protocolo de 
cooperação entre o município e 
a Associação Portuguesa de Pais 
e Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental (APPACDM), para que se 
dê continuidade ao projecto InCo-
mum – Actividades Ocupacionais 
em Inclusão Comunitária.

Esta iniciativa começou em 
2004 e tem como grande objecti-
vo integrar utentes da APPACDM 
de Setúbal em serviços municipais, 
de modo a que desempenhem “ac-
tividades socialmente úteis”, diz a 
deliberação do executivo.

Os objectivos do programa InCo-
mum são “estimular, desenvolver e 
reforçar competências pessoais e 
sociais e promover estratégias de 
reforço da autoestima e de auto-
nomia pessoal e social”.

Assim, e tendo em conta que é 
positiva a avaliação de um uten-
te da APPACDM que se encontra 
actualmente a desenvolver acti-
vidades ocupacionais na área de 
apoio administrativo na Biblioteca 
Pública Municipal de Setúbal, foi 
renovado o protocolo por um ano.

Foi ainda aprovada a atribuição 
de um apoio anual de 1200 eu-
ros, tendo em vista o pagamento 
do referido utente envolvido no 
projecto.

Rui Salvador

Ana Martins Ventura

Candidatura deste 
ano deve cumprir 
parâmetros ao abrigo 
do tema “Recuperação 
de Ecossistemas”

PELO 13.º ANO CONSECUTIVO

Câmara recandidata Praia 
da Figueirinha a Bandeira Azul

Em 2021 a Praia da Figueirinha volta 
a ser candidata ao galardão Bandeira 
Azul pelo décimo terceiro ano conse-
cutivo. A candidatura ao azul, para 
esta praia setubalense, foi aprovada 
esta quarta-feira durante a sessão de 
câmara do município de Setúbal.

Para oficializar a candidatura são 
considerados 32 critérios, “28 dos 
quais de cumprimento obrigatório, 
abrangidos por quatro grupos distin-
tos, relaccionados com Informação 
e Educação Ambiental, Qualidade 
da Água, Gestão Ambiental e Equi-
pamentos e Segurança e Serviços”, 
esclarece a Câmara Municipal de Se-
túbal em comunicado. Parâmetros 
seleccionados ao abrigo do tema 
“Recuperação de Ecossistemas”.

O critério da Informação e Educa-
ção Ambiental é avaliado com base 
na disponibilização de “informação 
sobre o Programa Bandeira Azul, so-
bre as zonas sensíveis e ecossistemas 
na área da praia e sobre o comporta-
mento a assumir perante estas, bem 
como a disponibilização de um mapa 
indicativo das diversas instalações e 
equipamentos na zona balnear, a par 
da realização e promoção de, pelo 
menos, seis actividades de educação 
ambiental”.

Já no parâmetro Qualidade da 
Água, a Praia da Figueirinha deve 
cumprir “as normas e a legislação re-
lativa à amostragem e frequência da 
qualidade da água, realizar análises 
regulares no âmbito da legislação em 
vigor e assegurar que as eventuais 
descargas de águas residuais indus-
triais ou urbanas na área da praia não 
afectam a sua qualidade”.

A nota positiva sobre a área Ges-
tão Ambiental e Equipamentos, só é 
possível se a manutenção da limpeza 
da praia estiver a ser cumprida e se 
existirem “equipamentos para reco-
lha selectiva de lixo e de instalações 

Candidatura está sujeita a 32 critérios, 28 dos quais de cumprimento obrigatório

ARQUIVO

sanitárias em número suficiente, bem 
como deve ser promovida a utilização 
de meios de transporte sustentáveis”.

No item Segurança e Serviços são 
incluídos recursos humanos como na-
dadores-salvadores, que devem estar 
presentes “durante a época balnear 
com o respectivo equipamento de sal-
vamento”. É também determinante 
que esteja garantido “um serviço de 
primeiros-socorros devidamente as-
sinalado”, uma “fonte de água potável 
protegida e “acessos seguros”. 

As praias candidatas a este ga-
lardão também devem ter equipa-
mentos com rampas e instalações 
sanitárias para deficientes motores, 
excepto quando a topografia local 
não o permitir. 

Apoio de 7 680,00 euros dá 
continuidade a projecto “Praias 
de Setúbal para Todos”
No mesmo dia em que a Câmara 

Municipal de Setúbal aprovou a 
candidatura da Praia da Figuei-
rinha ao galardão Bandeira Azul 
foi também aprovada a “renova-
ção do protocolo de colaboração 
com o Instituto Politécnico de 
Setúbal, para o desenvolvimento 
de um projecto de turismo aces-
sível nas praias de Albarquel e da 
Figueirinha”.  O projecto “Praias 
de Setúbal para Todos” foi inicia-
do em 2020 e conta agora com 
um apoio financeiro de 7 680,00 
euros entregues à Associação Aca-
démica do Instituto Politécnico de 
Setúbal.

“Praias de Setúbal para Todos” 
destina-se a dar apoio a pessoas 
com mobilidade reduzida e com 
outras necessidades especiais 
na utilização dos equipamentos 
instalados na Figueirinha e em Al-
barquel”, recorda a autarquia em 
comunicado.

Praias 
candidatas a 
este galardão 
devem
ter rampas 
e instalações 
sanitárias para 
deficientes 
motores, 
salvo quando 
o terreno
não permite

Edifício da APPACDM no Viso

DR
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Entre a esperança e o pavor lançado pela besta p12 e 13

O Ministério do Mar, através da 
Docapesca, tem desenvol-
vido um enorme esforço na 
valorização do peixe da nos-

sa costa. A prová-lo estão as numerosas 
obras já executadas, em execução ou 
a concurso, em todo o País e em parti-
cular no nosso distrito. Nesse âmbito, 
o posto de vendagem da Carrasquei-
ra, no concelho de Alcácer do Sal, vai 
também ser requalificado já este ano.

É uma notícia com que muito me 
congratulo, porque sei da sua grande 
importância para as mais de 40 famílias 
– uma média de 35 embarcações - que 
dependem da pesca naquela zona. 

Há muito que aquela comunidade 
piscatória aguarda por uma interven-
ção deste género, que vá ao encontro 
das suas necessidades e dos atuais pa-
drões de exigência no sector alimentar.

De referir que o volume de pescado 
comercializado na Carrasqueira cresceu 
no ano passado e saldou-se, entre 2018 
e 2020, em cerca de 230 mil quilos, 
para um valor muito próximo de um 
milhão de euros, no mesmo período.

Este posto de vendagem situa-se em 
território que pertence à Herdade da 
Comporta e que é abrangido por limita-
ções ambientais muito específicas, para 
além da sua proximidade ao conhecido 
Cais Palafítico da Carrasqueira, único na 
Europa e de grande relevo patrimonial 
e turístico. 

Tudo isto acresce complexidade às 
ações ali levadas a cabo, mas que, con-
fio, chegarão a bom porto.

De acordo com a garantia dada 
pela secretária de Estado das Pescas 
durante a audição regimental ao Mi-
nistro do Mar, em 2021 há condições 
para avançar com a colocação de dois 
novos contentores, que constituirão o 
primeiro passo para melhorar a higiene 

Docapesca reforça 
aposta no nosso distrito

OPINIÃO

Clarisse Campos

e a segurança nas transações de pesca-
do ali efetuadas, no sentido de se obter 
o muito desejado número de controlo 
veterinário.

No seguimento de uma questão que 
coloquei, Teresa Coelho assegurou que 
o investimento estimado para a Car-
rasqueira é de 200 mil euros e que o 
processo vai, muito provavelmente, 
prolongar-se por mais dois anos.

Nesta difícil época em que nos en-
contramos, a braços com uma pan-
demia, ganha ainda maior destaque 
o empenho e todos os projetos que, 
como este, contribuam para proteger 
empregos e criar alicerces no sentido 
de, quando tal for possível do ponto 
de vista sanitário, a retoma económica 
se possa fazer de forma sustentada e 
firme.

É com o mesmo propósito que, 
no nosso distrito, são de enaltecer as 
requalificações das lotas da Costa de 
Caparica, Sines, Setúbal e Trafaria. No 
porto de Sesimbra – o maior em termos 
de quantidade de pescado em 2020 – 
foi agora adjudicada a construção de 
dois edifícios e estruturas paralelas de 
apoio à pesca do cerco, que envolverá 
um investimento superior a 1.2 milhões 
de euros.

Efetivamente, o distrito de Setúbal 
tem vindo a ganhar relevância a nível 
nacional, sendo já responsável por mais 
de um terço do pescado transacionado 
em Portugal, o que sobe para os 45 por 
cento no que toca ao pescado captura-
do através da arte do cerco.

O nosso peixe é, como se vê, um po-
deroso trunfo económico e um recurso 
de extraordinária qualidade que a todos 
deve encher de orgulho.

Deputada PS

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

PUBLICIDADE

Com o primeiro EP 
editado em 1973, 
Clemente é um nome 
incontornável do 
panorama da música 
ligeira portuguesa

NOVA PARCERIA

Cantor Clemente assina 
com a produtora País Real

O cantor setubalense Clemente, que 
ao longo dos seus cinquenta anos de 
carreira gravou mais de mil canções, 
assinou agora contrato com a em-
presa País Real, à qual passa a ficar 
ligado a nível de edição, booking e 
promoção. “Uma nova parceria que 
se deseja prolongada”, comenta a 

Clemente tem no seu reportório temas como "Vais Partir", "Canção dos teus cabelos" e "Colmeia do Amor"  

DR

produtora sedeada em Sarilhos Gran-
des, Montijo.   

Com o primeiro EP editado em 
1973, Clemente é um nome incontor-
nável do panorama da música ligeira 
portuguesa, sendo quase impossível 
quantificar o número de edições mu-
sicais entre discos a solo, compilações 
e edições diversas editadas.

Com vários êxitos, o cantor tem re-
cebido o reconhecimento do público, 
sendo assim considerado um exem-
plo e, também um dos nomes mais 
respeitados e aplaudidos nos palcos, 
sendo solicitado constantemente 
para actuações tanto em território 
nacional, como junto da comunidade 
portuguesa espalhada pelo mundo.

Clemente é ainda um artista fre-
quente em programas de televisão, 
tanto nacionais como estrangeiros, 
caso do que aconteceu na década de 
80 em que era presença obrigatória 
em programas de grande audiência 
na televisão da América Latina.

Das canções do seu repertório, 
e muitas delas na memória e ainda 
nos ouvidos de todos, estão temas 
como “Vais Partir”, “Canção dos teus 
cabelos”, “Marinheiro”, “Amore Mio”, 
“Bolero”, “Colmeia do Amor” e muitas 
outras.

CLEMENTE conquistou durante a 
sua longa carreira vários discos ga-
lardoados, assim como prémios de 
interpretação e distinção.
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

Horário 2ª a 6ª-feira: 08.00/12.30 - 14/18.00h
Sábado: 09.00/12.00h

Rua Jorge de Sousa, 8 | 2900-428 Setúbal
www.precilab.pt | tel. 265 529 400/1

telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408

Bloco  ClínicoBloco  Clínico

         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

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)

Dr. Mário Godinho  - Dermatologia
Dr. Norberto Gomes - Medicina Desportiva 

Tratamento Não Cirúrgico de Varizes (Derrames)  - Esclerose, Laser Co2, Laser Vascular, Carboxiterapia

Dra. Maria João Baião - Psiquiatria 
Dr. Norberto Gomes e Dr. V. Pedro Correia - Tratamento de Obesidade

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

FALECEU A 14/01/2021
MARIA JERÓNIMA FERREIRA 

DOS REIS    
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seu Esposo, Filho, Enteados, Nora, Neto e Amigos 
cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da 
sua ente querida cujo o funeral se realizou  dia 21-01-2021 
para o Crematório de Setúbal. Na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente, vêm 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

Necrologia

FALECEU A 18/01/2021
MARIANA FRANCISCA ROSA 

MORGADO    
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Suas Filhas,  Netos,  Bisnetos,  restante Familia e Amigos 
cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da 
sua ente querida cujo o funeral se realizou dia 22-01-2021 
para o Cemitério da Paz. 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

FALECEU A 17/01/2021
FERNANDA DA CRUZ 
FERREIRINHA LOPES    

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Seu Pai, Esposo, Filhos, Nora, Genro, Netas, Irmão, Sobrinhas, 
restante familia, e Amigos cumprem o doloroso dever de 
participar o falecimento da sua ente querida cujo o funeral se 
realizou dia 21-01-2021 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

FALECEU A 14/01/2021
MANUEL DA CONCEIÇÃO 
CARPINTEIRO CRASTES    
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua Esposa, Filha, Genro, Neto, e restante Familia  
cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do 
seu ente querido cujo o funeral se realizou dia 19-01-2021 
para o Crematório da Quinta do Conde. 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
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Necrologia

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 18/01/2021
MARIA GUILHERMINA SILVA

MATOS CABRAL
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

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

3

PUBLICIDADE

COMUNICADO
A funerária Armindo informa que subiu o nível de contingência 
para o nível máximo, uma vez que a quantidade de óbitos atingiu 
níveis absolutamente inéditos. Como sempre, a funerária Armindo 
tem todos os recursos aplicados ao serviço da sociedade e pede a 
compreensão de todos para eventuais atrasos ou incómodos que 
possam resultar desta situação de exceção.

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

... que é possivel fazer a cremação 
das ossadas resultantes do levan-
tamento dos restos mortais do seu 

ente querido?
Para mais informações e garantia de 
melhores preços dirija-se à funerária 

Armindo ou telefone para...

Você sabia?Em caso de ...

Serviço disponível todos 
os dias, a qualquer hora!
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Entre a esperança 
e o pavor lançado 
pela besta
Residentes no Lar Montepio revelam sentimentos e dizem não ter memória 
de um cenário tão horrível. Tinham acabado de levar a bendita pica

Fiquei muito 
feliz de
ser vacinada. É 
uma ajuda para 
ver se [o vírus] 
não chega cá a 
mim
Olívia Bibe

 
Tinha um bocado 
de receio, 
porque esta 
vacina é muito 
recente. Mas já 
cá está, pronto
Lolita

Mário Rui Sobral 

Tinha 14 anos e dois meses quando 
rebentou a II Guerra Mundial. 
“A angústia que então senti é a 
mesma que sinto agora. O Mundo 
está um pavor”, diz Maria Juliana 
Cabral, volvidas oito décadas e 
um par de Primaveras sobre o 
detonar do “horror” do conflito 
global que durou até 1945. Ela, 
que carrega uma ferida que nunca 
irá sarar. A colega, Olívia Bibe, é 
um pouco mais jovem. E dispara: 
“Isto é horrível! Com 87 anos não 
me lembro de uma coisa destas.” 
E tudo, aponta a octogenária, “por 
causa do vírus, dessa besta”. Horas 
antes, ambas tinham sido vacinadas 
contra a Covid-19 no Lar Montepio, 
onde residem, em Montijo.
A campanha do plano nacional 
de vacinação para utentes e 
funcionários das estruturas 
residenciais para idosos neste 
concelho da margem sul do Tejo 
iniciara-se na véspera, quinta-feira 
passada. Só nesta valência da 
União Mutualista Nossa Senhora 
da Conceição, onde o amarelo vivo 
da fachada é realçado pelo azul 
forte das caixilharias das janelas, 
foram inoculados 125 residentes e 
profissionais, entre as 9 as 13 horas.
A toma, a Olívia, não custou nada. 
Ao contrário de Maria Juliana, 
confessa que ansiou pelo momento 
de levar a bendita pica. “Ai, não me 
doeu nada. Fiquei muito feliz de 
ser vacinada. É uma ajuda para ver 
se [o vírus] não chega cá a mim.” 
Tanto assim que até parece contar 
os dias para concluir o processo. 

“Agora em Fevereiro é a outra, não 
é? A segunda volta [dose]. Estou 
desejando levar”, atira, por entre 
risos, a mulher de Montemor- 
-o-Novo, que veio residir para o 
Montijo “há 30 anos”. 
Ao lado, a colega Maria Juliana – 
Lolita, para familiares e amigos 
– ia ouvindo, atenta. Mas com 
sentimento diferente. Por si, 

o preparo líquido que anima a 
esperança no globo não teria sido 
sugado do frasco para ser injectado 
no seu braço. “Mas a minha nora 
pediu-me tanto… a minha nora 
(‘minha filha') e eu somos unha 
com carne, somos amicíssimas, de 
maneira que acabei por dizer que 
sim.” A justificação para a renitência 
é simples e pertinente. “Tinha um 
bocado de receio, porque esta vacina 
é muito recente. Mas olhe: já cá está, 
pronto!”, desabafa a “alfacinha" de 
96 anos, que entrou para o lar da 
Mutualista “há oito meses", depois 
de ter residido “quase toda a vida na 
linha de Cascais”.
Porém, não está totalmente 
convencida. A apreensão inicial 
ainda lhe assola o pensamento, 
quando se fala na segunda dose. 
Reforça a justificação anterior e 
junta: “A vacina da gripe quando 
veio para cá matou pessoas." Vale, 
no entanto, que se sente “bem”, 
poucas horas após ter sido picada. 
“Pode ser que sinta alguma reacção, 
mas por enquanto não sinto nada.”
Acompanhadas por Cláudia Bento, 
directora técnica do lar, Lolita e 
Olívia estão na sala onde momentos 
antes decorreu a vacinação. Espaço 
que liga à “Box das Emoções” – a 
União Mutualista foi pioneira no 
País a implementar esta solução 
para reactivar contactos entre 
utentes e familiares em período 
de confinamento. A mini sala 
instalada no exterior do edifício 
e apetrechada com cadeirão, 
secretária, lenços de papel, 
desinfectante e intercomunicador 
está separada do espaço interior 
por uma vitrina. Do outro lado, as 

REPORTAGEM

duas utentes mostram-se mais do 
que inteiradas sobre o tema que 
domina a actualidade. 

A questão sem resposta   
e a irmã escritora 
Se de alunas em exame se 
tratassem, até podiam dispensar 
auxiliares de memória sobre a 
matéria que passariam sempre com 
distinção. Sabem tudo.
“O vírus é uma coisa muito má, que 
está a atingir todo o Portugal, todo 
o Mundo. E não há maneira de ele 
abalar”, resume Olívia. Diz que 
tem “ouvido” e “visto na televisão 
as pessoas que estão acamadas, 
os hospitais que estão cheios". 
E lamenta: “Tantas pessoas que 
têm falecido…” Ao mesmo tempo, 
faz cara feia e lança uma questão 

para a qual sabe que ninguém 
tem resposta. “Ai, quando é que a 
gente se vê livre disto?” E volta à 
carga, plenamente ciente do efeito 
nefasto da besta pandémica. “Isto 
é horrível. Foi a peste pior que cá 
apareceu. É a coisa pior que pode 
existir na vida. Não me lembro de 
uma coisa como esta”, sublinha, 
antes de pedir intervenção divina. 
“Deus Queira que isto acalme, que 
vá passando.”
Lolita assim o espera também. 
Antes já havia manifestado um 
desejo: “Vamos ver se chego aos 
100 anos. Já faltou mais”. Logo a 
seguir veio uma revelação, repleta 
de carinho e orgulho. “A minha irmã 
já vai fazer 98. É muito conhecida 
no Porto. Escreveu vários livros 
infantis, com o pseudónimo Renata 

Montijo
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No total, entre utentes 
e funcionários da União 
Mutualista Nossa Senhora da 
Conceição, foram vacinadas 
172 pessoas. Mas registaram-se  
excepções, até porque a vacina 
não é obrigatória. Apesar de 
uma “adesão muito grande”, 
houve “alguns funcionários 
que a recusaram, por motivos 
de saúde”, e apenas “uma 
utente, pertencente ao lar”, 
não abrangida,  “porque a filha 
entendeu que não", revela 
Patrícia Soares, membro do 
conselho de administração da 
instituição.

O balanço é feito logo 
após a conversa com Maria 
Juliana Cabral e Olívia Bibe. E 
é positivo, nâo obstante um 
ligeiro reparo. “Na quinta-feira, 
foram vacinadas 47 pessoas 
da Unidade de Cuidados 
Continuados e na sexta 125 do 
lar. Correu muito bem, apesar 
de já estarmos à espera desde 
o mês passado que houvesse 
a informação da data da 
vacinação. Avisaram-nos no 
próprio dia que iam começar”, 
assinala a responsável.

De Março até hoje, as tarefas 
nesta mutualista, que já conta 
148 anos de história, “não 
tem sido fácil". A prioridade 
“tem sido sempre defender os 
utentes”, realça Patrícia, para de 
seguida soltar um desabafo.

“Tem sido uma ansiedade 
enorme para conseguirmos 
satisfazer e proteger, em 
termos de necessidades, os 
trabalhadores – de forma a 
nunca deixarmos de cumprir 
com as nossas obrigações 
enquanto entidade responsável 
e empregadora – e os utentes.”

Depois há as famílias dos 
utentes, que também têm 
passado por “um grande 
desgaste emocional”. Os afectos 
de um abraço ou um beijo estão 
há muito suspensos. “Por mais 
que nos peçam, a única situação 
de excepção é para doentes não 
Covid, que já se encontrem num 
quadro clínico terminal. Não 
deixamos de dar oportunidade às 
famílias para se despedirem  dos 

Vacina Adesão grande com 
alguns funcionários e uma utente 
do lar a ficarem de fora

utentes, mas mediante todas as 
medidas de segurança", frisa.

Esta é uma doença de 
comportamentos e as medidas 
rígidas de prevenção são 
a única forma de a parar. 
Actualmente, a Mutualista “não 
tem casos”. Mas, apesar de 
toda a monitorização e regras 
apertadas que foram adoptadas, 
registou em Outubro “três 
utentes e seis funcionárias 
com Covid-19, na Unidade de 
Cuidados Continuados”. O 
caso, conta Patrícia Soares, 
foi controlado na instituição, 
onde não têm faltado acções de 
formação para os funcionários. 
“Algumas feitas até por 
elementos da Força Aérea da 
Base do Montijo. Os funcionários 
estão alertados para nos 
comunicarem ao mínimo 
sintoma. Imediatamente é feito 
o teste de despistagem”, afirma. 

E por falar em testes, a Câmara 
Municipal acaba de atribuir 
mais um apoio de 50 mil euros 
para a realização de rastreios. 
“Não é a primeira vez. Esta 
ajuda da Câmara Municipal 
tem sido fundamental para 
conseguirmos controlar a 
situação como tem acontecido 
até agora. Com o apoio da 
autarquia, nunca parámos 
de testar. Fazemos testes 
semanais aos funcionários. São 
testes serológicos no sentido 
de se perceber se há alguém 
assintomático, porque esse é o 
maior problema”, conclui.

Gil, que às vezes estão no Plano 
Nacional de Leitura. O nome dela é 
Maria Sofia Dias Rodrigues.”
E o vírus? “Disseram-me que é um 
micro-organismo, uma molécula, 
que só depois de entrar no nosso 
organismo é que se transforma em 
vírus. Não estou bem certa, não sei 
a diferença entre vírus, micróbio…”, 
comenta.
Não é essa incerteza, todavia, que 
lhe tira o sono, apesar de se notar 
que gosta de beber conhecimento. 
A dúvida que a assalta encontra 
explicação na ponta da língua – 
nunca estudou medicina, defende. 
“Segui sempre os conselhos do meu 
pai e ele disse-me: ‘a vida de médico 
é muito dura para ti, tu és muito 
fraca'. Eu era fraquinha, só depois 
dos 80 é que comecei a engordar. 
Agora estou gorda”, conta. E, 
sempre espevitada, prossegue: “Fiz 
o 4.° ano de liceu e depois fui para o 
curso de piano. Tenho o curso geral 
de piano, que são seis anos.”
Sem perder o fio à meada, recupera 
o tema da pandemia. “Estou 
muito preocupada, não só pelos 
meus netos, bisnetos, filho… por 
todos de uma maneira geral. A 
parte financeira está um pavor. As 
empresas a irem abaixo. Isto está 
um horror", lamenta. “E os jovens 
a viver neste ambiente? É pouco, 
dizer-se que isto é terrível”, vinca, 
num discurso tão fluído como 
imparável.  “Todos os dias oiço os 
noticiários e sofro muito. Onde é 
que isto vai parar?”
Para já, há que ir cumprindo com 
todas as regras preventivas. Lolita 
e Olívia sabem-no bem. “A gente 
não pode andar por aí. Estamos no 
nosso quartinho, não saímos dali 
conforme eles mandam”, faz notar 
Olívia, com a colega a anuir: Gosto 
de cá estar. Só não gosto de estar 
presa. Mas, não podemos sair daqui 
enquanto a pandemia não acabar.” 
O sentimento de solidão também 
vem a reboque dessa peste, a tal 
que Olívia, sentada na sua cadeira 
de rodas, apelida de besta. 
Lolita necessita do apoio de uma 
bengala de quatro pontas e carrega 
uma ferida impossível de sarar. “Fui 
mãe cedo, aos 22 anos, tive dois 
filhos e há 11 infelizmente perdi 
um. Essa é uma dor que não passa 
nunca mais. Tenho o outro que 
mora no Montijo e foi por isso que 
vim para aqui, para o pé dele.” 
E por entre acenos, lá partiram de 
regresso aos seus quartinhos, entre 
a esperança e o pavor lançado pela 
besta.
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instituição, testaram positivo 
logo na sexta-feira “um ou dois 
utentes" e ontem “já havia 
confirmação de 14 infectados,    
13 utentes e um funcionário 
do lar". Os residentes 
diagnosticados com Covid-19 
“foram colocados em isolamento 

na instituição”, adiantou a 
mesma fonte.
Noutra das valências da 
Misericórdia, na Unidade de 
Cuidados Continuados, o plano 
de vacinação foi cumprido, 
tendo sido inoculados todos os 
utentes e profissionais. 

Surto impede 
vacinação 
contra Covid 
no lar da 
Misericórdia 

A vacinação contra a Covid-19 no 
lar da Santa Casa da Misericórdia 
do Montijo, agendada para 
a última sexta-feira, acabou 
por ser suspensa devido ao 
surgimento de casos da doença 
entre utentes.
De acordo com fonte interna da 
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Desporto Alcochetense 
melhorou 
iluminação 
artificial do 
estádio

Kamo Kamo e Zequinha bisam 
na reviravolta em Évora

O Vitória Futebol Clube soma e segue 
na serie H do Campeonato de Portu-
gal, competição que lidera destacado 
agora com 32 pontos em 12 jornadas 
realizadas. A última vítima do con-
junto setubalense foi o Juventude de 
Évora, que foi goleado no seu reduto 
no sábado, por 5-2. Kamo Kamo e Ze-
quinha, ambos bisaram, e Bruno Ven-
tura foram os marcadores de serviço 
nos sadinos, enquanto Rafael Viana e 
Rivaldo facturaram pelos alentejanos.

A partida no Estádio Sanches 
Miranda foi interrompida logo nos 
primeiros minutos devido ao mau 
estado do relvado que teve de ser 
remarcado. Após o reatamento, os 
comandados de Alexandre Santana 
sentiram dificuldades de adaptação 
ao péssimo estado do piso. Mais fa-
miliarizados com o piso, os eborenses 
entraram melhor e conseguiram ter 
o ascendente territorial e mais posse 
de bola.

Aos 26 minutos, na sequência 
de um livre cobrado na esquerda, o 
Juventude materializou o domínio 
que exerceu na primeira meia hora do 
encontro. Rafael Viana foi mais forte 
no ar que os adversários e cabeceou 
para o 1-0 dos anfitriões num remate 
colocado que não deu hipóteses de 
defesa ao guarda-redes João Valido.

O golo sofrido despertou os setu-
balenses que a partir daí assumiram 
as rédeas do jogo. Aos 35 minutos, 
Zequinha deixou o primeiro aviso 
sério ao cabecear à trave, após cru-
zamento na esquerda de André Sou-
sa. Após o aviso, os verdes e brancos 
conseguiram repor a igualdade ainda 
antes do intervalo quando, aos 44 
minutos, Kamo Kamo escapou na 

Ricardo Lopes Pereira

Sadinos somaram o 
décimo triunfo em 12 
jornadas na série H 
do Campeonato de 
Portugal

VITÓRIA FC CIMENTA LIDERANÇA APÓS GOLEAR (5-2) O JUVENTUDE

ARQUIVO / DR

esquerda a vários adversários e re-
matou forte e colocado para o 1-1.

Motivado pelo tento apontado, o 
moçambicano voltou, aos 45+1 mi-
nutos, a mostrar a veia goleadora ao 
bisar e operar a reviravolta. Desta vez, 
Kamo Kamo, avançado de 21 anos de 
idade, cabeceou para o 2-1 depois de 
ser assistido por um colega do flanco 
direito, materializando a boa reacção 
ao tento que os eborenses tinham 
apontado.

No arranque do segundo tempo, 
o Vitória, que lançou Mendy no jo-
go para o lugar de Gonçalo Batista, 
manteve-se por cima no jogo e dispôs 
de várias oportunidades para dilatar a 
vantagem no marcador. Kamo Kamo, 
aos 55 e 63 minutos, e Mendy, aos 58 
e 64, deixaram sérios avisos à bali-
za defendida por Luís Marques. Aos 
65, o guardião do Juventude nada 

pôde fazer para evitar que Zequinha 
inscrevesse o seu nome na lista de 
marcadores do encontro.

Depois do 3-1, em que Zequinha se 
limitou a encostar para o golo após 
assistência da esquerda, o Vitória 
continuou com o pé no acelerador 
em busca de mais golos. Aos 68 e 70 
minutos foi a vez de Bruno Ventura 
tentar a sua sorte. No primeiro lance, 
o médio, assistido por Kamo Kamo, 
rematou à figura do guardião dos 
eborenses, que logo a seguir travou 
um livre directo de Bruno Ventura.

Mais eficaz foi Zequinha, que se 
destaca cada vez mais como melhor 
marcador da série H do Campeonato 
de Portugal. O avançado, de 34 anos, 
bisou aos 73 minutos ao finalizar de 
cabeça uma jogada rápida de contra-
-ataque dos vitorianos, que chega-
ram dessa forma ao 4-1. Com os dois 

tentos apontados em Évora são já 11 
os golos do experiente atacante se-
tubalense na competição.

Além do faro pelo golo, Zequinha 
também os dá a marcar. Aos 76, as-
sistiu de bandeja Mendy, mas o gui-
neense foi perdulário ao rematar ao 
lado do poste esquerdo. Na baliza 
contrária, numa das raras incursões 
do Juventude à área contrária nos pri-
meiros 30 minutos do segundo tem-
po, os alentejanos, aos 77 minutos, 
reduziram para 4-2 por Rivaldo, que, 
após assistência de Xande, cabeceou 
com êxito.

O Vitória não acusou o golo sofrido 
e, aos 81 minutos, voltou a colocar-se 
com uma vantagem de três golos no 
marcador. Bruno Ventura, assistido 
por Kamo Kamo após lance desen-
volvido na esquerda, rematou para 
o 5-2. Até ao apito final, ambas as 

equipas dispuseram de duas oca-
siões flagrantes para voltar a mexer 
no marcador. Aos 86, Zequinha, em 
posição privilegiada para fazer o hat-
-trick, falhou o alvo. 

Muito perto de marcar esteve 
também o Juventude que, aos 90, 
viu o defesa sadino Marcos Raposo 
desviar involuntariamente a bola para 
o poste direito. Apesar das derradei-
ras oportunidades, o resultado não 
sofreu alterações até ao final do jogo 
que o Vitória ganhou, por 5-2.

Refira-se que o treinador dos vi-
torianos Alexandre Santana, cuja 
equipa contabiliza 10 triunfos e dois 
empates em 12 jornadas, fez alinhar o 
seguinte onze inicial em Évora: João 
Valido, Mano, Marcos Raposo, João 
Serrão, Nuno Pinto, José Semedo, 
Gonçalo Batista, André Sousa, Bru-
no Ventura, Kamo Kamo e Zequinha.

Moçambicano Kamo Kamo foi uma das figuras do jogo em Évora ao marcar o primeiro e segundo golos dos sadinos
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continuar a crescer, com este 
melhoramento temos condições 
únicas, das melhores a nível 
distrital”. "O homem sonha e 
a obra nasce", acrescentam os 
dirigentes do clube que deixam 
uma palavra de agradecimento 
a todos o que apoiaram este 

importante melhoramento, 
nomeadamente ao IPDJ, CMA e 
patrocinadores.  “Agora é hora 
de união e vencer este difícil 
adversário chamado Covid-19, 
mas depois cá estaremos para 
voltar a partilhar juntos este 
grande emblema”, referem.

O Grupo Desportivo Alcochetense 
melhorou a iluminação artificial 
do seu estádio que passa a partir 
de agora a ter nas suas torres 
lâmpadas led. Os alcochetanos 
dizem que continuam a “somar 
vitórias fora das quatro linhas” e 
adiantam: “Todos juntos vamos 

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não deixe que fantasmas prejudiquem a sua relação atual, mostre-
-se entusiasmado com o seu parceiro e verá todos os seus sentimentos consolidados.
No plano profissional – momento ótimo em que terá inspiração aliada á concretização dos 
seus projetos. Carta da semana –  O SOL – esta carta mostra que terá as energias que 
precisa para se manter forte e otimista. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso – se tem alguma relação pendente ou mal terminada, é altura indicada 
para esclarecer os mal entendidos e arrumar o assunto de uma vez por todas. Se chegar 
á conclusão que a relação terminou reserve um tempo para si, mas não se feche ao amor. 
Viva a vida de uma forma alegre e descontraída. No plano profissional – terá algumas 
decisões importantes a tomar mas sentir-se-á confuso, por mais que lhe custe deve es-
friar a cabeça para que consiga tomar decisões. Carta da semana – O AMOROSO – esta 
carta mostra que esta semana sentirá uma forte insegurança. Confie na sua intuição para 
conseguir tomar decisões. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – se está interessado em alguém aconselha-se que se aproxime dessa 
pessoa de forma prudente e só vá mais longe se essa pessoa lhe enviar algum sinal de 
consentimento. Não invada o território da pessoa de forma brusca. No plano profissional 
– esta semana talvez a rotina se altere e terá de fazer algum trabalho extra, isto devido ao 
grande afluxo de trabalho. Carta da semana – A PAPISA – esta carta mostra que a semana 
corre muito bem, mas deverá estipular muito bem todos os passos que tem para dar.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – está muito seguro de si o que fará com que alcance progressos neste 
plano. Provocará bem estar em todos os que se aproximem de si. No plano profissional 
– vai realizar os seus projetos pessoais. Faça investimentos. Carta da semana – O IMPE-
RADOR – esta carta mostra que esta semana estará com energias que farão com que seja 
bem sucedido em todos os planos.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – dias de intenso romance, de proximidade, o que o fará muito bem 
disposto e alegre. Nada nem ninguém conseguirá quebrar a sua boa disposição. No plano 
profissional – sucesso e muito trabalho são as duas máximas desta semana. Alcançará os 
seus objetivos. Carta da semana – A ESTRELA – esta carta iluminará o seu caminho. As 
suas capacidades e os seus atributos estão no auge. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – reforce laços familiares, use de bom senso para aliviar ambientes 
tensos. No plano profissional – se não está satisfeito, repense a sua situação, pode seguir 
por outros meios para atingir os seus fins. Carta da semana – O PAPA – esta carta mostra 
que esta será uma semana tranquila em que deve aproveitar para ler e desenvolver a sua 
vida intelectual.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – semana de conquista, aproveite e dê o melhor de si na arte de seduzir, 
mas não se deixe influenciar pelo passado e aproveite o melhor da vida. No plano profis-
sional – este plano está brilhante consegue convencer tudo e todos do seu poder, pode 
ter acesso a um cargo de liderança. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra 
que consegue dominar todos os acontecimentos e controlar agitações.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – se está só dê uma oportunidade a si mesmo de voltar a amar sem 
receios. Se mantém uma relação estável dê a sim mesmo a oportunidade de repensar a 
situação, o que o mantêm preso a essa pessoa e valorize-a. No plano profissional – este 
plano da sua vida está mais claro do que nunca para si e poderá agir de uma forma mais 
segura pensando no futuro. Carta da semana –  A MORTE – esta carta mostra que irá 
conduzir a semana da forma que mais lhe agradar e conseguirá tomar as melhores decisões 
nos momentos certos. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso – está muito apaixonado e inseguro. Confie na sua cara metade e não 
tenha receio de dar mais do que recebe. No plano profissional – não é altura indicada 
para correr riscos, situação financeira estável, se possível faça algumas economias. Carta 
da semana – A LUA – esta carta mostra que a semana será muito desgastante, pois as 
preocupações que terá serão constantes.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – deverá dedicar mais tempo ao amor e o resultado será uma semana 
repleta de paixão e de harmonia. No plano profissional – arrisque, tente ir mais além pois 
tem todas as hipóteses de triunfar. Carta da semana –  O MUNDO – esta carta mostra 
que deve aproveitar todas as oportunidades que tem para mostrar aquilo que vale. Bons 
resultados em todas as áreas graças á sua determinação e garra.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso – irá desenvolver de forma harmoniosa o seu relacionamento, desde 
que seja claro e sincero sobre os seus sentimentos. No plano profissional – esta semana 
terá êxito no trabalho e nas suas finanças. Carta da semana – A IMPERATRIZ – esta carta 
mostra que esta semana tudo o que semear irá colher em abundância futuramente.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – mesmo que se sinta indeciso evite alterar as suas decisões, e ao fazer 
uma escolha deve estar certo que algumas decisões são irreversíveis. No plano profis-
sional – sente que alguém o pode prejudicar, mantenha a calma pois se isso acontecer 
você notará e saberá como agir. Carta da semana –  O CARRO – esta carta mostra que 
irá obter excelentes resultados em todos os aspetos da sua vida, mas que para isso, tem 
que dar o seu melhor.

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

José Pina

Fabril obtém a sua 
primeira vitória no 
campeonato e Amora 
ganha ao Olhanense no 
regresso à competição, 
um mês depois de estar 
sem jogar

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Amora vence no Algarve 
e Fabril ganha em Marvila

Amora e Desportivo Fabril estiveram 
em grande na 13.ª jornada do Cam-
peonato de Portugal porque ambos 
ganharam fora de casa. O Amora no 
jogo que disputou com o Olhanense 
no Campo da Nora, em Albufeira, em 
virtude do relvado do Estádio José 
Arcanjo não se encontrar nas melho-
res condições devido às condições 
climatéricas das últimas semanas. E 
o Desportivo Fabril no Campo Eng.º 
Carlos Salema, em Marvila, que tam-
bém se encontrava bastante pesado. 

No Algarve, depois de uma primei-
ra parte sem golos, o Amora veio a 

carimbar a sua vitória com um golo 
marcado aos 59 minutos por Matheus 
Souza e outro já em período de com-
pensação (90+1’) por Landinho.

Com esta vitória, extremamente 
importante para a equipa que esteve 
um mês sem competir, os amorenses 
sobem ao terceiro lugar da tabela clas-
sificativa com 17 pontos, menos 15 que 
o Vitória de Setúbal mas também com 
menos quatro jogos, deixando assim 
em aberto excelentes perspectivas na 
luta pelo primeiro lugar. 

Golo de Mimi garante conquista 
dos três pontos 
No Campo Eng.º Carlos Salema, em 
Marvila, o Desportivo Fabril fez aquilo 
que perseguia desde o início do cam-
peonato, uma vitória. A equipa que 
vinha dando boa conta de si nos últi-
mos encontros realizados confirmou 
a subida de rendimento e relegou o 
seu adversário para o último lugar 
da classificação geral, apesar de ter 
menos dois jogos realizados.     

A vitória foi obtida com um golo mar-
cado por Mimi, aos 20 minutos, com 
um forte remate que fuzilou autenti-

camente o guardião do Oriental André 
Marques, após assistência de Nuno Sá.

O relvado apresentava-se muito 
pesado e por essa razão foi um jogo 
muito físico mas a equipa orientada 
por João Nuno deu muito boa conta 
de si e acabou por conseguir o seu 
objectivo.

O Fabril foi a primeira equipa a criar 
perigo na sequência de um livre co-
brado por Nuno Sá, aos 13 minutos. O 
Oriental respondeu com um livre nas 
imediações da grande área mas a bola 
saiu por cima. Depois disso, o Fabril 
voltou a estar perto do golo mas nos 
momentos que antecederam o inter-
valo foi a equipa de Marvila que mais 
pressionou.

Na segunda parte como seria de 
esperar os lisboetas entraram com 
vontade de chegar ao empate mas o 
Desportivo Fabril, graças ao empenho 
e à grande entrega dos seus jogado-
res conseguiram levar a água ao seu 
moinho. De salientar, entretanto, que 
Daniel Júnior, guarda-redes fabrilista, 
com uma grande defesa para canto 
aos 87 minutos segurou a conquista 
dos três preciosos pontos. 

O Cova da Piedade desloca-se esta 
tarde ao Estádio Pina Manique para 
defrontar, às 17 horas, o Casa Pia em 
jogo a contar para a 17.ª jornada da II 
Liga Profissional de Futebol, que terá 
transmissão directa no Canal 11. 

A equipa piedense, que tem um jo-
go em atraso e ocupa neste momento 
o 14.º lugar da tabela classificativa, 
vai querer melhorar a sua posição 
para fugir da zona perigosa mas não 
terá vida fácil porque os casapianos a 
jogarem em casa também vão querer 
chegar à vitória.

Na jornada anterior o Cova da Pie-
dade não jogou porque o jogo com o 

II LIGA

Cova da Piedade joga esta tarde 
em Pina Manique

Vilafranquense foi adiado para 17 de 
Fevereiro devido a casos de covid-19 
no plantel da equipa de Vila Franca de 
Xira e o Casa Pia foi ganhar à Póvoa 
de Varzim. Quer isto dizer que os ca-
sapianos se apresentam motivados 
com o resultado obtido mas por outro 
lado os piedenses com mais tempo 
para preparar o jogo.     

Analisando os resultados das duas 
equipas até ao momento, verificamos 
que os gansos, no seu reduto já reali-
zaram oito jogos onde conquistaram 
duas vitórias, três empates e sofre-
ram também três derrotas com um 
saldo negativo em golos enquanto os 

piedenses na condição de visitantes 
apresentam um registo de três vitó-
rias, um empate e três derrotas, com 
uma igualdade entre golos marcados 
e sofridos. Considerando estes dados 
parece tratar-se de um jogo de des-
fecho imprevisível porque a equipa 
da margem sul do Tejo tem melhores 
resultados em terreno alheio do que 
o Casa Pia em casa. 

Este jogo vai também ficar marca-
do pela estreia de Mário Nunes, que 
foi adjunto do saudoso Vítor Oliveira, 
no comando técnico da equipa pie-
dense. 
J.P.
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