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A linha da frente no combate 
entre a vida e a morte

FIGURAS DO ANO PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Na luta entre a vida e a morte que 
milhares de pessoas infectadas com 
Covid-19 travaram no ano passado, 
há muitos ‘soldados desconhecidos’ 
que merecem o nosso reconheci-
mento. Esta edição não poderia, por 
isso, deixar de ser uma homenagem 
a todos os profissionais de saúde da 
nossa região.

Os médicos, enfermeiros, auxi-
liares e outros profissionais e res-
ponsáveis dos hospitais de Setúbal, 
Barreiro-Montijo, Litoral Alentejano 
e Garcia de Orta, assim como dos di-
versos agrupamentos de centros de 
saúde, INEM, corpos de bombeiros e 
instituições, como lares, que lidaram 
directamente com as vítimas do ví-
rus, são credores da nossa profunda 
gratidão.

 A pandemia mostrou ser terrível, 
mas seria muito pior se não pudésse-
mos contar com os milhares de pes-
soas que assumiram a primeira linha 
neste combate. Não restam dúvidas 
de que boa parte da resposta que o 
sistema ainda foi capaz de dar fica a 
dever-se não apenas ao estrito cum-
primento das suas obrigações labo-

rais, mas também à entrega extraor-
dinária que colocaram na sua missão. 
Se estes profissionais tivessem sido 
apenas “profissionais”, em vez de em-
penhados resistentes, maior seria o 
caos, pior seriam os danos pessoais. 
Desta vez não bastava o mero cum-
primento do horário porque a situa-
ção exigiu capacidade de sacrifício.

A palavra “exaustão”, que os go-
vernantes e os responsáveis da Di-
recção-geral de Saúde várias vezes 
proferiram, tem tradução prática em 
cansaço e dores que muitos destes 
profissionais sentiram e ainda sen-
tem. 

Os profissionais de saúde no dis-
trito de Setúbal são muitos milha-
res. Segundo números oficiais, do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), só 
nos quatro hospitais, em Dezembro, 
eram mais de 8 400 pessoas. Centro 
Hospitalar de Setúbal 2 445, Centro 
Hospitalar Barreiro-Montijo 1 919, 
Garcia de Orta 2 996 e Unidade Local 
de Saúde do Litoral Alentejano (neste 
caso os dados incluem não apenas o 
Hospital do Litoral Alentejano, mas 
também as unidades de Cuidados de 

Saúde Primários) 1 123.
Nos três agrupamentos de centros 

de saúde (ACES) da Península de Se-
túbal – ACES Almada e Seixal (maior 
dos três), ACES Arcos Ribeirinho e 
ACES Arrábida contam-se mais cer-
ca de 2 000 profissionais. Só neste 
último, que é o mais pequeno, são 
mais de 500 profissionais de saú-
de. O critério formal inclui médicos, 
enfermeiros e técnicos superiores 
de saúde (psicólogo, nutricionistas, 
terapeutas, etc), mas há mais pes-
soas envolvidas na operação, como 
auxiliares, administrativos, pessoal 
de limpeza, e muitos outros.

Se a todos estes, somarmos os 
bombeiros existentes no distrito 
de Setúbal 1 900 (números da Fe-
deração dos Bombeiros do Distrito 
de Setúbal), os tripulantes do INEM 
na região e o pessoal de outros sec-
tores envolvidos nesta luta contra a 
Covid-19, com destaque para os ele-
mentos da Protecção Civil (distrital 
e municipais), chegamos a um total 
bem superior a dez mil pessoas. 

São estes homens e mulheres que 
hoje homenageamos.

DR

As ruas das cidades e vilas da região ficaram desertas apartir de Março

FACTO DO ANO

Pandemia obriga 
a ‘novo normal’

As cidades e vilas da região quase 
desertas, as escolas encerradas e 
muitos postos de trabalho transfe-
ridos à pressa para casa, ensinaram-
-nos, da pior maneira, em Março, 
que pouco ou nada está garantido 
nesta vida. Já sabíamos disso relati-
vamente à saúde, à vida e ao amor, 
mas perceber que, de repente, tudo 
poderia mudar, mesmo nos peque-
nos hábitos e para todos ao mesmo 
tempo, foi uma lição colectiva, à es-
cola global. 

Em poucos meses muita coisa 
mudou no quotidiano, em casa, 
no trabalho e nas cidades, de tal 
forma que o normal passou a um 
“novo normal”. Com filhos em ca-
sa, a mesa da cozinha transforma-
da em secretária de trabalho, lojas 
e outros serviços fechados e ruas 
fantasmas, fomos forçados a rea-
prender a viver. 

No início só as farmácia e super-
mercados estavam abertos. Os ci-
nemas, concertos e outros eventos 
culturais fecharam, foram adiados 
ou cancelados. Entre tanta mudan-
ça, sobressai a dos afectos. A falta 
de abraços, não ver avós ou outros 
familiares e não confraternizar com 
amigos é a segunda marca mais 
impressiva desta pandemia, logo a 

seguir aos próprios problemas de 
saúde.

Em Junho, a região, e o País em 
geral, voltavam a respirar, com 
alívio das restrições. O desconfi-
namento permitiu o regresso dos 
espectáculos, serviços municipais 
e outros públicos, transportes, etc. 
De tal forma que, no Verão, estáva-
mos no “quase normal”. O pior foi 
depois. Com o Inverno, dobrámos 
o ano já em dificuldade e o caos 
instalou-se no início de 2021. A si-
tuação agravou-se de tal maneira 
que quando olhamos hoje para os 
números de infectados diários de 
Junho percebemos que, afinal, até 
não estávamos assim tão mal.

Em poucos 
meses muita 
coisa
mudou no 
quotidiano, 
em casa,
no trabalho 
e nas cidades

Balanço do Ano  2020
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D. José Ornelas

Depois de eleito, em Abril de 2017, para vogal do 
Conselho Permanente da Conferência Episcopal 
Portuguesa (CEP) para o triénio 2017-2020, o 
Bispo de Setúbal afirmou-se, no ano passado, 
como um dos principais membros do episco-
pado português ao ser eleito pelos seus pares 
para presidente da Conferencia Episcopal. À 
frente da diocese sadina desde 2015, ano em 
que foi ordenado bispo, D. José Ornelas, de 67 
anos (que completou no dia 5 deste mês), tem 
vindo num crescendo de notoriedade, influencia 
e intervenção, sempre na defesa da tolerância, 
solidariedade e humanismo. Especialista em 
Ciências Bíblicas, com o grau de doutor em Teo-
logia Bíblica pela Universidade Católica Portu-
guesa, foi docente desta instituição académica 
entre 1983-1992 e 1997-2003. Foi também su-
perior da Província Portuguesa dos Sacerdotes 
do Coração de Jesus, até 1 de Julho de 2000, e 
superior geral dos Dehonianos, de 27 de Maio 
de 2003 a 6 de Junho de 2015.

SOCIEDADE

FIGURA DO ANO

Nova imagem consolida 
O SETUBALENSE como diário e regional

FACTO DO ANO

O ano que passou foi verdadeiramente histórico 
para O SETUBALENSE. O jornal mais antigo de Por-
tugal continental celebrou 165 anos de história – o 
que só por si já é um marco extraordinário – de uma 
forma bonita. Publicou um livro (Setúbal no centro 
do Mundo), que teve o condão de juntar duas deze-
nas de historiadores e investigadores (coordenados 
por Albérico Afonso Costa) e uma colossal edição 
de aniversário, de quase 200 páginas, em forma 
de homenagem a todas as instituições centenárias 
da região. Além do “quadro de honra” com a iden-
tidade, foi produzida uma reportagem sobre cada 
uma das 88 magnificas instituições com 100 anos 
ou mais existentes no distrito. Um trabalho exaus-
tivo e inédito. 2020 foi igualmente o ano em que O 
SETUBALENSE apresentou uma nova imagem, com 
um grafismo totalmente renovado (concebido por 
Sónia Matos, directora de Arte do jornal ‘Público’), 
consolidando a afirmação do jornal como diário e 
regional, que passou a ser em 2018. O SETUBALEN-
SE fica, em ano de pandemia, como símbolo de um 
jornal que não só resistiu como cresceu.

Rui Garcia

O autarca da Moita, enquanto presidente da 
Associação de Municípios da Região de Setúbal 
(AMRS) devolveu o peso político a esta estrutura 
regional, assumindo a liderança em questões 
estruturantes para o distrito. Algumas causas da 
região, como o acesso aos fundos comunitários 
ou a regionalização voltaram a ter a AMRS como 
protagonista. A associação assumiu-se como 
a representante da região, na impossibilidade 
de os municípios o fazerem individualmente, 
projectou os temas, dinamizando acções de 
sensibilização política, como contactos com ou-
tras entidades e audiências com os partidos na 
Assembleia da República e contribuiu decisiva-
mente para que estas temáticas conquistassem 
espaço na agenda mediática. A AMRS, que nos 
anos anteriores tinha um pendor mais cultural e 
técnico, reforçou a acção política e mostrou que 
pode colmatar o défice de representatividade 
supramunicipal de que o distrito sofre enquanto 
região não reconhecida administrativamente. 

FIGURA DO ANO

Municípios da Moita e Seixal vetam 
aeroporto no Montijo

FACTO DO ANO

O processo para a localização no Montijo do ae-
roporto complementar à Portela fica como um 
exemplo emblemático da força do Poder Local. 
Dois municípios, Moita e Seixal, conseguiram tra-
var o arranque da construção, por meio do direito 
de veto que a lei lhes confere. Depois da luz verde 
da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que 
deu parecer favorável condicionado ao Estudo 
de Impacte Ambiental (EIA), em Janeiro, parecia 
que o novo aeroporto estava firme no Montijo. 
No entanto, logo no mês seguinte soube-se que 
os dois municípios podiam vetar a localização. 
O ministro das Infra-estruturas ainda falou em 
alterar a lei-travão, mas passados poucos dias 
teve de reconhecer a vontade do Parlamento 
de não aprovar essa alteração. Nem o esforço 
pessoal do primeiro-ministro, que, em Março, 
chamou os dois autarcas para uma reunião em S. 
Bento, foi suficiente para debloquear o impasse. 
No final do ano, a opção pelo Campo de Tiro de 
Alcochete ganhava força e o Governo já admitia 
uma Avaliação Ambiental Estratégica.

José Luís Cacho

O presidente da Administração do Porto de Sines 
fica na história de 2020 como o rosto de uma em-
presa que representa a resiliência – a capacidade 
que algumas empresas tiveram, não apenas de 
sobreviver, mas também de manter investimento 
avultado e estruturante. Apesar da pandemia, o Por-
to de Sines lançou vários projectos. A adjudicação 
da expansão do Terminal XXI (pela concessionária, 
PSA Sines), o arranque da Janela Única Logística 
(JUL), as obras de requalificação do ramal ferroviário 
e o lançamento de dois concursos públicos para 
a modernização da ferrovia entre Sines e a Linha 
do Sul são os principais “feitos”, mas não os únicos. 
A administração também preparou o concurso 
público internacional para o novo Terminal Vasco 
da Gama, de contentores, e apresentou o Plano 
estratégico 2020-2030 que, segundo Luís Cacho, 
“sinaliza uma mudança de peso no rumo a tomar” 
nesta década.

FIGURA DO ANO

Etermar consolida posição nacional 
e reforça no estrangeiro

FACTO DO ANO

A maior empresa Portuguesa em construção ma-
rítima, com sede em Setúbal e uma história de 52 
anos, teve em 2020 um ano de intensa actividade, 
tanto em obras em curso como na carteira de tra-
balhos adjudicados. A Etermar venceu importan-
tes concursos públicos, como o da ampliação do 
Terminal XXI do Porto de Sines (uma obra de 16,5 
milhões, em consórcio com a Mota Engil) ou da 
expansão do Porto de Paita, no Perú, e outros mais 
“pequenos”, como, por exemplo, vários em ilhas 
dos Açores (S. Miguel, Flores e Pico). Entre as obras 
realizadas no ano passado, destacam-se a reabilita-
ção da Doca do Funchal, construção da ponte-cais 
n.4 em Sesimbra, reforço das estacas no Terreiro 
do Paço e a dragagem de acesso aos estaleiros de 
Viana do Alentejo. A construtora afirma-se como 
uma das empresas europeias mais qualificadas a 
trabalhar em ambiente marítimo.

FIGURAS E FACTOS DO DISTRITO

Rúben Guerreiro leva a região a Itália 
e ciclismo nacional ao mundo

O ciclista de Pegões elevou o ciclismo nacional ao 
patamar internacional ao viver, aos 26 anos, o que o 
próprio descreveu como "um sonho de grande Volta", 
ao vencer a nona etapa, em Roccaraso, e conquistar a 
camisola Azul (o melhor nas etapas de montanha) no 
‘Giro’, a Volta a Itália em Bicicleta. A vitória na classifica-
ção da montanha, foi um feito inédito para o ciclismo 
português em qualquer umas das três grandes (França, 
Itália e Espanha) provas da modalidade. O atleta da 
Education First é descrito pelos seus pares como “ho-
nesto, leal, explosivo, correcto e muito competitivo”. 
Um montijense que assegurou já o reconhecimento 
da sua terra Natal. O executivo da Câmara Municipal 
do Montijo aprovou, logo em Outubro, e por unanimi-
dade, a atribuição da Medalha de Ouro do Concelho 
ao corredor de Pegões. Embora excepcional, 2020 
não foi isento de problemas para Rúben Guerreiro. 
Em Dezembro sofreu um acidente, com um carro, em 
que partiu uma clavícula. Mas foi operado e recuperou.

FIGURA DO ANO

Vitória FC vive pesadelo da 
despromoção à III Divisão 

FACTO DO ANO

A notícia caiu como uma bomba em Setúbal. 
No dia 29 de Julho a Liga Portugal anuncia, em 
comunicado, a decisão de atirar o Vitória Futebol 
Clube para o Campeonato de Portugal por falta 
de cumprimento dos pressupostos financeiros 
para a participação na I e II ligas.
A direcção presidida por Paulo Gomes, em funções há 
apenas cinco meses, recorre da decisão, mas o caso 
continua por resolver. No turbilhão que se seguiu, caiu 
essa direcção e voltou a cair, cumprindo apenas um 
mês de mandato, o presidente seguinte, Paulo Rodri-
gues, eleito em Outubro. Salários em atraso a atletas 
e funcionários e uma profunda divisão entre os sócios 
foram apenas alguns dos aspectos da fase mais negra 
da história do clube que já conta com 110 anos de vida. 
Com um enorme passivo e quase sem receita corren-
te, o Enorme conseguiu alguma paz, nos últimos dias 
do ano, com a eleição de uma lista única, encabeçada 
por Carlos Silva.

POLÍTICA

ECONOMIA DESPORTO
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Balanço do Ano  2020

André Casado

O médico intensivista e autor ganhou maior 
notoriedade pela sua preocupação cívica em 
tempo de pandemia. Especialista em Medicina 
Interna no Hospital da Luz, em Lisboa, com 20 
anos de experiência, André Casado é formador 
em diversos cursos de pós-graduação e instrutor 
de Simulação Clínica. Em Outubro apresentou o 
livro, “Fake News na Medicina”, de que é autor 
e escolheu o Auditório Municipal de Alcácer do 
Sal para esse lançamento.  A obra desmistifica 
informações propaladas como verdades cientí-
ficas. No primeiro confinamento, André Casado 
partilhou os seus conhecimentos sobre a Co-
vid-19 e deu o seu contributo na informação e 
sensibilização da população, com um vídeo, que 
a Câmara Municipal de Alcácer do Sal divulgou 
na sua página de Facebook.

ALCÁCER DO SAL

FIGURA DO ANO

Renovação da Oficina da Criança

FACTO DO ANO

A renovada Oficina da Criança abriu portas em Se-
tembro de 2020, depois de obras profundas que 
trouxeram relevantes melhorias em conforto térmi-
co e salubridade e uma acessibilidade acrescida. Or-
çada em mais de 474 mil euros, co-financiados por 
fundos da União Europeia, a empreitada deu corpo 
à estratégia da autarquia de qualificar o concelho e 
apostar no futuro. O edifício, bem conhecido pela 
importante função que desempenha na preparação 
das próximas gerações de alcacerenses, ficou com 
muito melhores condições de funcionamento, tanto 
para as crianças que o frequentam como para os 
profissionais que aí trabalham. Uma obra executada 
pela empresa António Saraiva e Filhos. A oficina é 
um espaço de animação socioeducativa com cerca 
de 120 crianças inscritas.

Manuel Ferreira Cardoso

Num ano em que a solidariedade necessitou 
como nunca de ser elevada, este é um dos rostos 
que melhor a definem. Manuel Ferreira Cardoso, 
63 anos, Major (na reserva) e residente na fre-
guesia de Samouco, tem sido um pilar no seio 
da comunidade através da missão voluntária 
desempenhada no apoio, sobretudo, aos mais 
vulneráveis, enquanto coordenador do Grupo 
Sócio Caritativo da Paróquia de S. Brás. Foi um 
dos fundadores deste grupo e uma década 
depois passa o testemunho da coordenação, 
deixando a todos um legado exemplar de fi-
lantropia. Dono de uma invulgar dimensão 
humana, Manuel Ferreira Cardoso acabou por 
ser agraciado, já este mês, com a Medalha da 
Restauração do município de Alcochete, pelos 
inestimáveis serviços prestados à população.

ALCOCHETE

FIGURA DO ANO

Remodelação do parque escolar

FACTO DO ANO

A inauguração da remodelação da Escola Básica 
do Valbom (a 18 de Setembro), cujo investi-
mento ultrapassou os dois milhões de euros, 
ilustra bem a forte aposta municipal no pro-
cesso de transformação e modernização do 
parque escolar, que se encontra em curso no 
concelho. A cerimónia foi apadrinhada pelo mi-
nistro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, 
que não poupou elogios ao resultado da em-
preitada. A estratégia seguida pelo município 
na área educacional fez “eco” na tutela, tanto 
mais que o primeiro-ministro, António Costa, 
escolheu a Secundária de Alcochete para en-
cerrar a agenda de visitas a estabelecimentos 
escolares, no âmbito do arranque do novo ano 
lectivo em contexto especial, ainda na manhã 
desse mesmo dia.

FIGURAS E FACTOS DE CADA CONCELHO 
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Miguel Oliveira

A época 2020 de MotoGP confirmou Miguel 
Oliveira como um nome a ter em conta entre a 
elite da competição rainha. 
Depois de ter vencido, pela primeira vez, no 
Grande Prémio de Estíria, na Áustria, quinta 
prova do campeonato, na última volta com uma 
manobra de nervos, foi em Portugal que o piloto 
da Charneca de Caparica veio a fazer o pleno.
No Grande Prémio de Portimão, em Novembro, 
e última prova do Mundial, o “Falcão” estreou 
a sua KTM da equipa Tech3 na pole-position e 
liderou da primeira à última volta.
Miguel Oliveira dizia então na flash interview 
após a corrida, ter sido uma vitória “extra espe-
cial”, e garantia que na próxima época vai lutar 
para vencer o Mundial de MotoGP. Mais ainda 
quando passa a competir na formação oficial 
da KTM.   

ALMADA

FIGURA DO ANO

Requalificação da emblemática Rua dos 
Pescadores na Costa de Caparica

FACTO DO ANO

As obras de requalificação da Rua dos Pescado-
res, na Costa de Caparica, avançaram em Outu-
bro, após anos de reivindicações por autarcas e 
população. No dia 19, a presidente da Câmara, 
Inês de Medeiros, e o presidente da junta de 
freguesia, José Ricardo Martins, assinalavam o 
início da empreitada que vai transformar a rua 
principal desta localidade turística. Um investi-
mento que ultrapassa os 644 mil euros.     
Cerca de um mês depois, a Assembleia Munici-
pal de Almada aprovava o Plano de Pormenor 
do Cais do Ginjal, e ‘libertava’ um projecto que 
esteve no papel mais de uma década.  O Grupo 
AFA, proprietário da linha de imóveis na frente 
ribeirinha do Tejo, ficou com a porta aberta para 
investir 300 milhões de euros na reabilitação 
da zona. Uma obra em Cacilhas conjunta com 
a autarquia.

Rui Pereira

O presidente do Luso Futebol Clube, em funções 
desde 2013, teve em 2020 um ano de especial 
visibilidade do clube e do trabalho da direcção 
que dirige. Rui Pedro Pereira deu nova vida ao 
Luso e as comemorações do centenário da ins-
tituição mostraram essa vitalidade, sublinhada 
com a publicação do livro Luso Foot-Ball Club 
“100 anos… Uma História”.
Também no ano passado, o líder associativo, 
com o apoio da Junta de Freguesia de Santo 
António da Charneca e da Câmara do Barreiro, 
apoiou a requalificação das antigas instalações 
do clube da Juventude Desportiva da Cidade 
Sol. Uma iniciativa que contemplou a oferta de 
material de pintura e de construção, assim como 
de equipamentos desportivos a um movimento 
de cidadãos moradores na Cidade do Sol.

BARREIRO

FIGURA DO ANO

Porta fechada para Terminal Logístico 
de Contentores

FACTO DO ANO

No início de 2020 o município do Barreiro viu 
o sonho do muito esperado Terminal Logístico 
de Contentores cair por terra, após a reprovação 
definitiva da Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA).
Entre as principais alegações da APA esteve o vo-
lume de dragagens necessário: 23 a 25 milhões 
de metros cúbicos de areia. E o facto dos detritos 
a dragar corresponderem a contaminados de 
Classe 4, a segunda mais grave.
A resposta era aguardada desde o início de 2019 
e durante esse período a Câmara do Barreiro co-
meçou a preparar novas estratégias territoriais 
para o desenvolvimento do concelho. Destaque 
para a requalificação da Quinta do Braamcamp 
e projecto STARTUP Barreiro, que visa a criação 
de uma incubadora de empresas.

António Figueira Mendes

Em ano atípico e com inesperados desafios, o 
presidente da Câmara Municipal guiou, desde 
cedo, a autarquia no caminho de combate à 
Covid-19. Entre a instalação de um centro de 
acolhimento, no Parque de Feiras, para pro-
fissionais na linha da frente e a criação de um 
Banco Solidário de Apoio Alimentar, António 
Figueira Mendes fez, ainda, questão de garantir 
que ao longo do ano a população grandolense, 
assim como as diversas instituições e empresas 
do concelho, recebiam a ajuda necessária.
Paralelamente, o autarca da Vila Morena não 
colocou de parte a concretização de inúmeros 
investimentos, salientando-se a requalificação 
dos antigos Paços do Concelho, do Jardim 1.º 
de Maio – o principal espaço verde de Grândola 
- e da casa Frayões Metello.

GRÂNDOLA

FIGURA DO ANO

Jardim 1.º de Maio reabre ao público 
com nova vida

FACTO DO ANO

O maior e mais emblemático espaço verde 
de Grândola, o Jardim 1.º de Maio reabriu ao 
público no dia 9 de Junho com uma nova vi-
da, depois de quase dois anos encerrado para 
obras de requalificação. Os trabalhos, inicia-
dos a 30 de Julho de 2019, simbolizaram um 
investimento de 1,4 milhões de euros, valor fi-
nanciado por fundos comunitários. Com esta 
intervenção, a Câmara Municipal grandolense 
pretendeu valorizar o património e os espaços 
verdes do município, visando a melhoria do 
ambiente urbano e da utilização do jardim por 
parte da população.
Além dos espaços verdes e do pavimento, a 
empreitada abrangeu a construção de uma 
rede de esgotos pluviais, o alargamento dos 
passeios e a remodelação de todas as infra-
-estruturas do espaço envolvente.

Eli Rodrigues

A engenheira alimentar, Eli Andrea Matias Dias 
Barros Rodrigues, iniciou funções como presi-
dente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros 
em Abril de 2020, após o falecimento do au-
tarca Manuel Galvão.
Eli Rodrigues exerce funções como membro do 
executivo desta freguesia desde 2005, época 
em que, com apenas 28 anos, integrou uma 
das listas mais jovens de sempre.
Em 2020, a partir do momento em que assu-
miu o cargo de presidente, Eli Rodrigues tra-
balhou na recuperação do coreto centenário, 
localizado na Praça da República da vila de 
Alhos Vedros.
Assim como acompanhou as obras de requa-
lificação do Largo do Descarregador e o Clube 
de Recreio e Instrução, para se inteirar das di-
ficuldades desta colectividade e actividades 
desenvolvidas.

MOITA

FIGURA DO ANO

Concelho recebe nova plataforma
logística da ALDI 

FACTO DO ANO

A Câmara da Moita assinou a 13 de Fevereiro o 
contrato de urbanização para a construção da 
plataforma logística do ALDI, na Fonte da Prata, 
freguesia de Alhos Vedros. Uma corrida, pela 
atracção de empresas, que ganhou ao concelho 
do Montijo e representa um novo investimento 
da ALDI, superior a 50 milhões de euros. “Um 
dos maiores da região nos últimos anos”, segun-
do afirmou o presidente da Câmara da Moita, 
Rui Garcia.
A construção da nova plataforma logística, que 
dará continuidade à zona industrial já existente 
naquela zona, começou a avançar no terreno 
na semana seguinte à assinatura do contrato. 
E, quando estiver concluída, permitirá fixar no 
concelho 300 postos de trabalho.
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FIGURAS E FACTOS DE CADA CONCELHO 

MONTIJO

FIGURA DO ANO FACTO DO ANO

PALMELA

FIGURA DO ANO FACTO DO ANO

Catarina Filipe

A gestora de 43 anos assumiu, em Junho, em 
plena pandemia, a presidência da Unidade Local 
de Saúde do Litoral Alentejano, que gere o Hos-
pital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago 
do Cacém. O seu desempenho tem motivado 
os autarcas da região a tecerem-lhe diversos 
elogios, quer ao nível do combate à pandemia, 
quer do trabalho incansável que tem desenvol-
vido nos diferentes serviços.
Passados três meses de iniciar funções, Cata-
rina Arizmendi Filipe inaugurou o novo serviço 
de Urgência Médico-Cirúrgica do HLA. Passou, 
igualmente, a ser responsável por cinco centros 
de saúde e 27 extensões de saúde, distribuídos 
pelos concelhos de Sines, Santiago do Cacém, 
Grândola, Alcácer do Sal e Odemira.

SANTIAGO DO CACÉM

FIGURA DO ANO

Hospital do Litoral Alentejano com nova 
urgência médico-cirúrgica

FACTO DO ANO

Passados dois anos de obras, o Hospital do 
Litoral Alentejano inaugurou no final do ano 
o novo Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica. 
O investimento, de 1,6 milhões de euros, veio 
trazer melhores condições aos seus utentes, 
ambição há muito desejada.
Na abertura do renovado serviço, Catarina Fi-
lipe, directora do conselho de administração 
da Unidade Local de Saúde do Litoral Alente-
jano, explicou que as suas antigas instalações 
contavam já com mais de década e meia e que 
“foram pensadas, na altura, para dar [somente] 
resposta à população de Santiago do Cacém”. 
A unidade hospitalar serve uma população de 
100 mil pessoas, divididas entre os concelhos 
de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém 
e Sines, no distrito de Setúbal, e de Odemira, 
em Beja.

José Lourenço

A Comissão de Utentes da Saúde do Seixal 
entrou o ano a exigir a reabertura da Urgência 
Nocturna Pediátrica do Hospital Garcia de Orta, 
e um nome que se destacou foi o do seu porta-
-voz, José Lourenço. Defendeu o alargamento 
do horário dos centros de saúde e, durante o 
ano, não se calou para insistir na construção do 
hospital no Seixal como complemento à unidade 
de Almada. Também, em parte, por pressão da 
comissão, o Governo inscreveu no Orçamento 
do Estado 2021 uma verba de 5,5 milhões de eu-
ros para início da obra, mas José Lourenço tem 
dito que só acredita quando o hospital estiver a 
funcionar. Afinal esta é uma luta começada em 
2001 e tem ouvido muitas promessas, assistido 
a assinaturas de compromisso e visto muitos 
adiamentos.

SEIXAL

FIGURA DO ANO

Autarquia investe 9 milhões 
em beneficiação de escolas

FACTO DO ANO

A Câmara do Seixal aproveitou a pausa escolar 
de Verão para avançar com um plano de obras 
de requalificação nas escolas debaixo da sua 
alçada. Um investimento de 8 milhões de eu-
ros para 30 estabelecimentos de ensino do 1.º 
ciclo e pré-escolar. As intervenções incidiram 
na substituição de coberturas e pavimentos, 
beneficiação de recreios e diversos arranjos 
interiores e exteriores.
O executivo liderado por Joaquim Santos de-
cidiu ainda investir mais de 1 milhão de euros 
na remoção de coberturas de fibrocimento em 
14 escolas do 1.º ciclo do ensino básico, proce-
dendo depois à colocação de novas coberturas. 
A primeira escola intervencionada foi a Escola 
Básica de Santa Marta de Corroios, em Julho.

Rúben Guerreiro

O jovem ciclista de Pegões vai ser a próxima 
individualidade montijense a receber a princi-
pal condecoração do município – a Medalha de 
Ouro do Concelho. O executivo aprovou por 
unanimidade, em Outubro, propor o nome de 
Rúben Guerreiro para atribuição da distinção, 
face ao êxito alcançado no Giro d' Itália 2020. 
Em 2019, o ciclista já havia sido distinguido 
pela Câmara Municipal do Montijo com o 
prémio de Mérito Desportivo. Em Itália fez 
história: tornou-se no primeiro português a 
vestir de azul na volta, conservando até final 
essa camisola, correspondente ao prémio da 
montanha que conquistou. Além de Figura do 
Ano no concelho do Montijo, o jovem é tam-
bém escolhido para Figura do Ano do Distrito 
na categoria Desporto.

Primeiro ano com competências 
do Governo nas mãos do município 

2020 foi o primeiro ano completo de gestão 
municipal no Montijo com as várias compe-
tências descentralizadas do Governo. O mu-
nicípio montijense foi um dos poucos do País 
e o único do Distrito de Setúbal que aceitou a 
totalidade dessas competências. Apesar de 
não ser ainda possível fazer um balanço às 
diversas atribuições (mais de 20) recebidas, 
há pelo menos uma onde foi possível apurar 
registo de investimento – a da educação. O 
município efectou algumas intervenções em 
algumas escolas – a remodelação do refeitório 
da Escola D. Pedro Varela é disso exemplo, tal 
como o envelope financeiro de 37 mil euros que 
a autarquia transferiu para os agrupamentos e 
escola não agrupada para suportar encargos 
com serviços externos.

Leonor Freitas

Em ano de centenário, a Casa Ermelinda Freitas 
voltou a superar expectativas, com um volume 
de premiações, quer internacionais quer nacio-
nais, que constituiu recorde na história da pro-
dutora de vinhos. Leonor Freitas, responsável 
pela empresa, conseguiu levar os néctares que 
produz no concelho de Palmela a ultrapassar a 
fasquia das sete dezenas de medalhas conquis-
tadas e reforçou, além-fronteiras, o prestígio da 
região e do País de forma indelével. A eleição de 
melhor produtor europeu, pelo segundo ano 
consecutivo, no Sommelier Wine Awards, em 
Inglaterra, foi um feito inédito entre os produto-
res portugueses de vinhos tranquilos. Destaque 
ainda para as medalhas alcançadas no Selection 
2020, no Challenge Du Vin 2020, no Mundus 
Vini e no ProdExpo (Rússia).

Pandemia realça necessidades dos lares

A forma como a pandemia atingiu as estruturas 
residenciais para idosos não só marcou o ano no 
concelho de Palmela, ao provocar dezenas de 
óbitos, como trouxe para o centro da agenda 
das preocupações a discussão em torno do ca-
minho que falta percorrer para melhorar a qua-
lidade das respostas e ampliar o número deste 
tipo de equipamentos. A oferta da rede pública 
é insuficiente e proliferam os lares ilegais, que 
se tornam necessários. A situação levou mesmo 
Álvaro Amaro, presidente da Câmara Municipal, 
a propor à tutela uma medida nacional para 
fazer face às dificuldades actuais e de futuro. O 
autarca defende um regime especial, idêntico 
ao RERAE, que “leve à legalização e implique 
a qualificação” dos lares ilegais.
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Balanço do Ano  2020

Rodrigo Pinhal

O jogador de futebol de praia foi campeão 
nacional pelo Sporting Clube de Portugal e 
campeão europeu pela Selecção Nacional. 
Rodrigo Pinhal joga futebol no campeonato 
Distrital da 1.ª Divisão, pelo Grupo Desporti-
vo de Sesimbra, mas também representa o 
Sporting Clube de Portugal na modalidade 
de futebol de praia.
Num ano marcado por grandes vitórias, o atle-
ta sesimbrense de 22 anos foi um dos 12 con-
vocados por Mário Narciso, para representar a 
Selecção Nacional de Futebol de Praia na Liga 
Europeia de 2020, disputada na Nazaré, em 
Setembro. Nesta prova organizada pela Beach 
Soccer World a selecção portuguesa revalidou 
o título de campeã europeia, quando venceu a 
Suíça por 5-4, na última jornada da superfinal.

SESIMBRA

FIGURA DO ANO

Início da construção da nova Unidade
de Saúde de Sesimbra

FACTO DO ANO

No dia 10 de Dezembro iniciaram-se os tra-
balhos de construção da nova Unidade de 
Saúde de Sesimbra, no Largo do Calvário, na 
vila de Sesimbra, numa obra de 2,3 milhões 
com prazo de execução de 579 dias. Depois 
de um ano tão atribulado, foi um momento de 
enorme significado para a população e para a 
autarquia que há vários anos lutam por novas 
instalações que consigam dar resposta aos 
cerca de 11 500 utentes inscritos, uma vez que 
as actuais instalações, no Largo 5 de Outubro, 
já não apresentam condições.
A obra é da Administração Central, mas a Câ-
mara Municipal assumiu um papel prepon-
derante. Para além de ter disponibilizado o 
terreno, no centro da vila, desenvolveu o pro-
jecto de arquitectura e comparticipa com 815 
mil euros.

Lídia Sequeira

A presidente da Administração dos Portos de 
Setúbal e Sesimbra concretizou em 2020 o 
objectivo de aumentar a capacidade de recep-
ção e movimento de carga contentorizada no 
Porto de Setúbal, com a conclusão do Projecto 
de Melhoria das Acessibilidades do Porto de 
Setúbal. Em Dezembro, as dragagens esta-
vam concluídas, não havendo evidencias dos 
problemas ambientais ou para as pescas, que 
muitos recearam, com tanta polémica. Lídia 
Sequeira destacou o facto de já ser possível 
“receber a maioria esmagadora dos navios 
em operação em todo o mundo”. A moderni-
zação do porto passou também pela entrada 
em funcionamento da Janela Única Logística, 
um novo sistema de gestão de tráfego, e pelo 
desbloquear do processo para a electrificação 
do ramal do comboio.

SETÚBAL

FIGURA DO ANO

Grandes obras dão 
“novo rosto” à cidade

FACTO DO ANO

2020 fica na história de Setúbal como um ano 
de obras emblemáticas e relevantes que, como 
diz a presidente da Câmara Municipal, Maria 
das Dores Meira, contribuem para o “novo ros-
to” que quer dar à cidade. A requalificação do 
Convento de Jesus e Largo de Jesus foi inau-
gurada em Outubro, depois de mais de duas 
décadas de encerramento do monumento ao 
público. No total, a intervenção custou 8 mi-
lhões e 750 mil euros, sendo metade financiado 
pelo PORLisboa.
No final do ano, a primeira fase do interface 
multimodal de transportes, orçamentada em 4 
milhões e 200 mil euros, estava também quase 
concluída. Setembro foi tempo de inaugurar a 
nova Casa do Turismo, junto à Praça de Bocage. 
A requalificação do Forte de Albarquel foi outra 
concretização de 2020.

Jorge d’Almeida

O presidente da Associação Empresarial de Si-
nes foi reeleito, no início do ano, para mais um 
mandato, até 2022, na Comunidade Portuária e 
Logística de Sines. A comunidade aprovou tam-
bém uma alteração de estatutos para acolher o 
que na prática já vinha a fazer; o alargamento 
do papel da associação como motor de pro-
moção não só do porto, mas de toda a região. 
Jorge d’Almeida, especialista com décadas de 
experiência no sector marítimo-portuário, per-
sonalidade agregadora no concelho, é o rosto 
dessa estratégia de alavancagem e, com um 
papel diplomático determinante na promoção 
de Sines, tem dado um contributo notável na 
mobilização e congregação de esforços entre os 
vários promotores privados e públicos. Tem já o 
seu lugar na história do Porto de Sines. 

SINES

FIGURA DO ANO

Investimento municipal de 20 milhões 
prepara aumento demográfico

FACTO DO ANO

O ano de 2020 em Sines fica marcado por um 
pico de investimento municipal que, entre 
as obras a decorrer e as que estão prestes a 
arrancar, ultrapassa os 20 milhões de euros. 
A remodelação da Praça da República, Rua 
Marquês de Pombal e mercado municipal, a 
criação da rota turística do património, a partir 
do novo Observatório do Mar ou a construção 
do novo Centro de Dia de Porto Covo e a remo-
delação da EB2 de Sines, representam uma re-
volução nas infra-estruturas e equipamentos 
que, segundo o presidente da Câmara, Nuno 
Mascarenhas, vai concretizar uma “grande 
mudança” no concelho. Para preparar Sines 
para a quase duplicação demográfica que 
prevê para esta década, a autarquia aposta 
ainda na habitação e no alargamento da Zona 
Industrial Ligeira.

OBITUÁRIO

José Lemos Ferreira
O general que colocou a região no mapa dos aeroportos faleceu no dia 23 
de Janeiro, aos 90 anos. Lemos Ferreira, que fez carreira na Força Aérea 
e chegou a chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, assumiu 
a defesa da opção Rio Frio e bateu o pé ao governo PS, em 1996, quando 
este decidiu construir o novo aeroporto na Ota. 

Jacinta Ricardo

A antiga presidente da Câmara Municipal do Montijo faleceu no dia 7 de 
Fevereiro, aos 71 anos, vítima de doença prolongada. Jacinta Ricardo foi 
autarca, pelo PCP, na Câmara do Montijo, durante 16 anos, de 1981 a 1997. 
Os últimos quatro como presidente.

Manuel Graudo
O presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros, concelho da Moita, 
faleceu no dia 15 de Março, aos 53 anos, de doença cardíaca fulminante. 
O desaparecimento prematuro de "mané”, como era conhecido, deixou 
familiares e amigos em estado de choque.



28 de Janeiro de 2021 O SETUBALENSE 9

Jorge Nunes

O músico (flautista) da banda da Sociedade Humanitária de Palmela – onde 
ingressou aos 8 anos de idade – faleceu no dia 23 de Maio, de doença súbita. O 
desaparecimento precoce, aos 48 anos de idade, gerou forte consternação e 
deixou de luto duas filarmónicas da região. Jorge Nunes integrava também a 
banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 de Alcochete. O funeral, 
no dia 26 de Maio, em Palmela, foi acompanhado por uma multidão.

Bruno Curato
O jovem militar da GNR do Montijo, de 24 anos, faleceu no dia de aniversário, 
a 23 de Junho, vítima de acidente de moto, na A33. O prematuro desapare-
cimento de Bruno Curato consternou a corporação.

Padre Manuel Vieira
O fundador do clube Stella Maris, de Setúbal, morreu no dia 5 de Julho, aos 
98 anos. Natural de Torres Novas, Manuel Vieira fica na história de Setúbal 
pela sua obra social como pároco da Anunciada.

Francisco Violante
O locutor da Rádio Sines faleceu no dia 6 de Julho, vítima de doença prolon-
gada. Tinha 48 anos de idade e foi uma voz permanente, durante 20 anos, 
em diversos programas diários, eventos em directo e spots da estação do 
Litoral Alentejano.

José Manuel Rosa

O empresário residente no Montijo morreu no dia 04 de Julho, vítima de um 
acidente de moto, em Aires. Tinha 32 anos de idade.

Armando Simão
O fundador e director do St. Peter´s International School faleceu no dia 22 de 
Agosto, aos 66 anos, vítima de doença súbita. Armando Simão, com a esposa 
Isabel Simão, falecida anteriormente, fizeram do colégio de Palmela uma das 
melhores instituições de ensino do país.

Carlos Almeida Lóia
Figura do associativismo e uma das pessoas mais conhecidas na vila de Al-
cochete, Carlos Almeida Lóia faleceu no dia 9 de Setembro, aos 90 anos. Pai 
do treinador Carlos Lóia, foi representante das duas maiores colectividades 
de Alcochete; o Grupo Desportivo Alcochetense e a Sociedade Imparcial 15 
de Janeiro.  

Jorge Costa
O antigo presidente do Clube Naval Setubalense (cinco mandatos) e figura 
do associativismo de Setúbal faleceu no dia 21 de Outubro, de causas natu-
rais. Jorge Costa tinha 87 anos e uma vida ligada a Setúbal, onde se instalou 
e constituiu família quando deixou a sua terra natal, Castelo Branco. Esteve 
ligado à Sado Internacional e colaborou com o polo da bela Vista da ACM.

PUBLICIDADE
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Humberto Lameiras

Pandemia não impediu 
a Administração dos 
Portos de Setúbal e 
Sesimbra de cumprir os 
projectos estruturantes 
em andamento

POSICIONAMENTO E RESILIÊNCIA

Porto de Setúbal reforçou posição 
e concluiu projectos estruturantes

No ano em que o Porto de Setúbal 
fez 97 anos de actividade, teve de 
enfrentar todo um período “atípico” 
marcado pela pandemia no País, mas 
apesar de todos os constrangimen-
tos e restrições, “reforçou a sua posi-
ção enquanto porto marcadamente 
exportador, com cerca de 60% do 
total de carga movimentada desti-
nada à exportação”, refere a Admi-
nistração dos Portos de Setúbal e 
Sesimbra (APSS), liderada por Lídia 
Sequeira.

Esta “resiliência”, como dizia a 
presidente ao assinalar o aniversá-
rio da infra-estrutura em Dezembro, 
permitiu ao porto registar “valores 
positivos, principalmente na carga 
contentorizada que apresenta, de 
Janeiro a Novembro, um crescimen-
to na ordem dos 20% na tonelagem 
movimentada face a igual período 
em 2019”.

Foi ainda um ano de “extrema im-
portância” para o Porto de Setúbal ao 
conseguir concluir realizações como 
o Projecto de Melhoria das Acessi-
bilidades Marítimas, que vieram 
dotar o canal de navegação no Sado 
para receber “a maioria esmagadora 
dos navios em operação em todo o 
mundo”, comentava na altura Lídia 
Sequeira. Isto com a barra a passar 
para os 15 metros de profundidade 
e os canais de acesso aos terminais 
portuários ganharem uma profundi-
dade de 13,5 metros. 

Esta obra veio permitir ainda o cru-
zamento de navios, o que representa 
uma “melhoria significativa da ope-
racionalidade do porto e uma maior 
segurança de navegação”.

2020 fica a marcar também o re-
forço à operação marítimo-portuária 
com a implementação da Janela Úni-
ca Portuária, que veio tornar o Porto 

Terminal Ro-Ro é um dos mais movimentados do porto sadino, graças à dinâmica da Autoeuropa
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terminais e a instalação de uma es-
trutura dissipadora de energia jun-
to ao molhe de protecção da doca 
dos pescadores.  Isto para além do 
ordenamento entre esta actividade 
profissional com a náutica de recreio. 

“Damos sempre grande impor-
tância aos pescadores”, afirmava a 
presidente da APSS.

Para além dos investimentos fei-
tos na infra-estrutura portuária de 
Setúbal, em 2020 a APSS avançou 
também com melhorias no Porto de 
Sesimbra, caso da construção da Pon-
te Cais 4. Esta uma obra de “grande 
envergadura para o reordenamento 
do porto, separando o que é activi-
dade náutica da pesca, reforçando a 
importância do Porto de Sesimbra, 
como um dos maiores portos de pes-
ca do país”.

“Sabemos que quando as duas ac-
tividades estão juntas, quem perde 
é a pesca, o que não pode acontecer 
no Porto de Sesimbra, um dos mais 
importantes do País”, comentava 
Lídia Sequeira.

Referindo-se aos projectos con-
cluídos o ano transacto, a APSS re-
fere que todos eles “representam 
um trabalho anterior e constante, 
marcando o [actual] mandato”.

O ano passado deu também início 
ao “repensar de estratégias” para fu-
turo, com a administração dos portos 
a afirmar que vai “avançar com novos 
projectos, ligados não só à operacio-
nalidade portuária como também à 
digitalização e descarbonização”. 

O Projecto de Melhoria das Aces-
sibilidades Ferroviárias ao Porto de 
Setúbal “é disso exemplo e já se en-
contra em curso”. Trata-se de uma 
“parceria entre a APSS e a IP – In-
fraestruturas de Portugal, que conta 
já com autorização da Agência Portu-
guesa do Ambiente para avançar e 
que tem como objectivo maximizar a 
operacionalidade das infra-estruturas 
para permitir o aumento da capaci-
dade de recepção de comboios, com 
redução dos custos de operação, re-
dução de manobras e reforçando a 
segurança da circulação ferroviária”.

de Setúbal “mais competitivo” pela 
introdução de processos totalmente 
digitais, mais rápidos e mais seguros.

“Importante para o funcionamen-
to” do porto foi do mesmo modo a 
aquisição de uma nova lancha de 
pilotos - para acompanhar as opera-
ções de entrada e saída de navios -, 
o reordenamento das portarias dos 

PALMELA

EAD reciclou 
mais de 600 
toneladas de 
arquivos em 
2020

A EAD, empresa portuguesa especia-
lizada em soluções de gestão docu-
mental, anunciou o balanço dos da-
dos de reciclagem do ano passado em 
que assinalou um aumento de 69%, 
alcançando um total de 662 tonela-
das de arquivos reciclados.

Segundo dados da companhia rela-
tivos ao ano de 2020, foram destruí-
das 135 toneladas de documentos a 
partir do serviço de reciclagem segu-
ra de documentação e foram, ainda, 
recicladas 527 toneladas de papel e 
cartão de arquivo de clientes, num to-
tal de 662 toneladas de arquivos reci-
clados no ano passado. Os números 
mostram um aumento de 69% face 
a 2019, ano em que foram recicladas 
392 toneladas de arquivos.

A reciclagem segura de arquivo de 
documentação permite salvaguar-
dar potenciais situações de risco no 
processo de eliminação de documen-
tos confidenciais, assegurando que 
a documentação das organizações 
é correctamente destruída, em con-
formidade com o novo Regulamento 
Geral de Protecção de Dados.

O processo pode ser feito através 
de DocBox, contentores metálicos 
com fechadura, compostos por 
materiais resistentes à propagação 
do fogo, que são, posteriormente, 
recolhidos pela EAD, sendo a do-
cumentação destruída por tritura-
ção com nível de segurança 4, que 
equivale ao tratamento de dados 
considerados altamente sensíveis 
da Norma DIN 66399, o modelo 
standard europeu para a segurança 
na destruição de todos os tipos de 
suporte de dados.

Caso se trate de um pedido de re-

Luís Bandadas

Balanço do ano

Empresa de arquivo e 
documentação, com 
sede em Palmela, 
registou um aumento 
de 69% em relação a 
2019 no processo de 
reciclagem

Porto de Setúbal 
conseguiu 
concluir 
realizações 
como o Projecto 
de Melhoria das 
Acessibilidades 
Marítimas
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Finalizei o meu terceiro ano 
de mandato enquanto Pre-
sidente de Câmara Municipal 
de Alcochete, com um per-

curso do qual não posso deixar de 
me orgulhar. Fi-lo, lado a lado com 
uma equipa coesa, competente, que 
nunca vacilou em momento algum. 
Com os trabalhadores da Autarquia 
aprendi que, nos momentos impor-
tantes e decisivos, nunca falham. 
Nunca nada foi negligenciado, ape-
sar dos constrangimentos com que 
todos trabalhámos no terrível ano 
de 2020. 

Confesso que não esperava chegar 
a um ano do fim de uma caminhada 
dura, mas gratificante, numa situa-
ção que manifestamente não estáva-
mos à espera, e para a qual tivemos 
de dar resposta rápida.

Estou sinceramente convicto que 
respondemos bem. 

Atuámos em todas as frentes num 
esforço de minimização das conse-
quências desta pandemia, que tei-
ma em continuar a fazer estragos na 
economia, na saúde e, mais tragica-
mente, nas vidas que leva. 

Infelizmente, quando a situação já 
parecia tomar um ar de normalida-
de, estamos novamente a reviver o 
pesadelo de março de 2020. 

Mas estamos cá. Para continuar o 
nosso trabalho de proteger os mais 
vulneráveis, garantir a normalidade 
possível e preparar o futuro da nossa 
terra e da sua população. 

Quero aqui deixar uma nota que 
considero relevante para quem nos 
lê.

Apesar de todas as dificuldades 
criadas por este ciclo pandémico, o 
concelho não parou. Esta situação 
não será eterna, com plena certeza 
de que quando retomarmos a vida 
normal que todos desejamos, te-
mos de estar preparados para um 
impulso forte e eficaz da economia 
do concelho. 

Para que isso aconteça, em 3 anos, 
deitámos mãos à obra e o resultado 
é bem visível.

 - Investimento de 3.407.693,73 
euros na educação;

- Investimento de 1.492.268,36 
euros no desporto; 

- Investimento de 307.142,95 eu-
ros nos edifícios municipais;

- Investimento de 1.374.252,20 
euros na rede viária.

Valores estes que refletem bem 
a nossa vontade em dar um novo 
impulso ao concelho.

Melhorar Alcochete. 
Um projeto, um rumo, um caminho

OPINIÃO

Fernando Pinto

constante no decurso deste nosso 
mandato.

Reduzir dívida e aumentar  
investimento
Quando tomámos posse em 2017, 
a dívida total do município a ter-
ceiros era de 9.800.810.41 euros, 
comparativamente a 2020 em que 
encerrámos as contas com um valor 
total de dívida a terceiros de cerca 
de 6.400.000,00 euros.

É possível fazer uma gestão com 
muito empenho, transparente e ri-
gorosa sem com isso aumentar a dí-
vida e deixar de realizar investimen-
tos estruturais em todo o concelho.

Imposto Municipal sobre Imóveis
A evolução do IMI, nos últimos 3 
anos, foi a seguinte:

2018 – 0,445% 
2019 – 0,425%
2020 – 0,399%
2021 – 0,380%
Acrescentamos o facto de tam-

bém por nós estar implementado 
o IMI Familiar que proporciona as 
seguintes deduções fixas:

Para quem tem 1 filho, deduz 20 
euros.

Para quem tem 2 filhos, deduz 40 
euros.

E a partir de 3 ou mais filhos terá 
uma dedução de 70 euros. 

Derrama
Como não somos insensíveis às em-
presas que criam riqueza e emprego 
no concelho, em 2020 reduzimos 
em 1% a taxa de derrama para sujei-
tos passivos com um volume de ne-
gócios no ano anterior até 150.000 
euros e derrama geral de 1,5% para 
estimular o investimento. 

Para 2021 reduzimos a derrama 
em 0,5% para sujeitos passivos com 

Presidente da Câmara Municipal 
de Alcochete
(O autor usa a nova ortografia)

Não estão incluídos nestes valores 
a recuperação e ampliação da Escola 
Básica do Samouco no valor aproxi-
mado de 1.000.000 euros, a segun-
da fase da Escola do Monte Novo, já 
iniciada e orçamentada em cerca de 
460.000 euros e a requalificação do 
Polidesportivo de S. Francisco, que 
se cifra em cerca de 430.000 euros 
a iniciar ainda este ano. 

A requalificação e ampliação da 
Escola Básica do Samouco é muito 
importante. A freguesia tem de ca-
minhar a par das suas congéneres e 
uma pandemia não pode servir de 
desculpa para travar investimentos. 
Antes pelo contrário, deve apro-
veitar estes períodos de paragem 
forçada das atividades letivas para 
preparar o regresso com todas as 
condições necessárias à prática de 
um ensino de qualidade. 

Para que as aulas possam decor-
rer em segurança, os jovens alunos 
ficarão alojados em monoblocos 
com ar condicionado e com todas 
as condições de conforto e segu-
rança sanitária, a exemplo do que 
aconteceu em Alcochete, onde as 
aulas decorreram na mais perfeita 
normalidade.

Apostar na educação é apostar no 
futuro. É investir com consistência, 
sem fogachos eleitoralistas que se 
apagam imediatamente no dia se-
guinte aos atos eleitorais. O que fica 
serve as gerações futuras, indepen-
dentemente de quem sai e de quem 
entra na Autarquia. 

O nosso orçamento, fruto de uma 
gestão rigorosa e criteriosa, tem 
vindo a crescer ano após ano, de 
15.832.639 euros em 2018 até aos 
atuais 19.336.224 euros em 2021 e 
ao contrário do que se possa fazer 
crer, o investimento realizado nas 
nossas três freguesias tem sido uma 

um volume de negócios no ano an-
terior até 150.000 euros e derrama 
geral de 1,5%. 

Participação Variável no IRS
Durante os últimos anos aplicámos 
a taxa de 5%. Em 2021 reduzimos 
para 4% devolvendo aos munícipes 
1% dessa receita. 

Ação Social
Foi através da Ação Social que, por 
razões óbvias, a autarquia teve de dar 
as respostas mais céleres e ajustadas. 

Jamais trocaria um voto por uma 
vida humana!

Por isso, acudimos de imediato aos 
mais vulneráveis, apoiámos as 4 ins-
tituições de solidariedade social do 
Concelho, demos condições aos alu-
nos mais necessitados, a quem distri-
buímos computadores para poderem 
ter aulas em casa, tratámos que os 
nossos idosos não ficassem desam-
parados, distribuímos refeições, não 
descurámos a saúde mental, a habi-
tação social e a custos acessíveis, a 
entrega de medicamentos e compras 
de primeira necessidade ao domicílio, 
entre um conjunto de outras ações 
que temos vindo a acompanhar du-
rante o evoluir da situação pandémica 
que assola o mundo e o nosso conce-
lho em particular.

Reduzimos temporariamente as 
tarifas da água em 35% para consu-
mos domésticos e 30% para não-
-domésticos.

Mas não ficámos por aqui nos 
apoios. 

Isentámos as rendas de habitação 
social, as taxas de ocupação comer-
cial na via pública e as rendas dos 
edifícios comerciais públicos.

Por último, não posso deixar de 
referir o esforço extra exigido aos 
nossos trabalhadores. As organiza-
ções vivem dos seus recursos huma-
nos, da sua dedicação e qualidades 
profissionais. Todos eles estiveram 
à altura das solicitações. É justo que 
o reconheça e lhes deixe aqui uma 
palavra de gratidão.

Estamos seguramente a Melho-
rar Alcochete. Para 2021, tenho um 
projeto, um rumo, um caminho. 
Vou percorrê-lo com determinação 
e com empenho. Conto para isso 
com todos aqueles que até aqui me 
têm acompanhado.

Área Dedicada a Doentes Respiratórios passa do Laranjeiro para a Trafaria p26

ciclagem pontual, a equipa da EAD 
recolhe o arquivo a ser destruído, 
emitindo no final o respectivo auto 
de eliminação.

A EAD mantém, assim, o apoio às 
organizações na gestão correcta da 
sua documentação, bem como na 
diminuição da pegada ecológica da 
companhia e dos seus clientes.

Além da documentação, a EAD re-
ciclou ainda 840 quilos de CD, DVD 
e disquetes, 330 quilos de plástico 
e 2,3 toneladas de madeira. Foram, 
também, reciclados 328 quilos de 
equipamentos eletrónicos fora de 
uso, 19 quilos de metais, 10 quilos de 
lâmpadas e resíduos com mercúrio e 
dois quilos de vidro.

 O Grupo EAD, atualmente com 
28 anos de existência, posiciona-se 
no mercado da gestão documental, 
respondendo, em primeiro lugar, a 
necessidades no tratamento da do-
cumentação em suporte papel com 
soluções tradicionais de gestão de 
arquivo, como a Custódia, Destrui-
ção Segura, Organização e Avaliação 
Documental, de que o Grupo EAD dis-
põe; em segundo lugar, oferecendo 
soluções digitais a necessidades que 
as organizações podem evidenciar, 
em termos de agilidade, rapidez, mo-
bilidade, compliance, optimização de 
custos e competitividade

Pertencem ao Grupo EAD a EAD – 
Empresa de Arquivo de Documenta-
ção, líder e pioneira em gestão docu-
mental em regime de outsourcing em 
Portugal, a tecnológica Fin-Prisma, a 
EAD Digital Romania e, mais recente-
mente, a Papiro.

Com mais de mil clientes em cartei-
ra, 146 colaboradores, 33 950 m2 de 
área coberta de custódia, 1.000.000 
de unidades de instalação com do-
cumentação, 42.000 objetos entre-
gues e 170.000 páginas digitalizadas, 
o Grupo EAD fechou o ano de 2019 
com uma faturação de 5,8 milhões 
de euros e um resultado líquido de 
780 mil euros.

DR
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CONCEITO CO-LIVING

Soluções Vicaima dão toque marcante no projecto
Santa Apolónia Smart Studios

Empresa nacional, 
especializada no 
fabrico de portas 
interiores, surpreendeu 
com elementos 
diferenciadores

Pormenor do novo edifício, com materiais Vicaima

A nova residência Santa Apolónia 
Smart Studios é o exponente máxi-
mo da praticidade, mas também do 

alta velocidade, ginásio e eventos 
semanais. 

O Santa Apolónia Smart Stu-
dios, resultante da remodelação 
e reconversão do antigo edifício 
industrial da gráfica da CP, encon-
tra-se localizado numa das zonas 
com mais potencial da cidade de 
Lisboa, não só a nível empresarial, 
mas também habitacional. 

Para um maior bem-estar dos seus 
utilizadores, o projecto contou com 
diferentes soluções Portaro® da Vi-
caima aplicadas nos quartos e zonas 
comuns - Portaro® Inverse EI30 AC 
38dB, Portaro® Inverse, Portaro® 
Interior, Portaro® de Correr Interior 
e Portaro® de Correr à Face. Para 
complementar o design interior do 
imóvel contribuíram os painéis de 
revestimento, os rodapés e os rou-
peiros dos quartos. 

Todos estes produtos com a as-
sinatura Vicaima conferiram uma 
aura moderna e despretensiosa ao 
edifício. O Santa Apolónia Smart 
Studios reforça uma vez mais a ex-
periência da Vicaima no sector dos 
serviços, proporcionando soluções 
que conjugam segurança e conforto 
e que se adaptam a qualquer espaço 
residencial.

A Vicaima é actualmente um 
dos maiores players europeus no 
design e produção de soluções de 
vanguarda para portas de interior, 
portas técnicas, aros, roupeiros, 
painéis e peças para mobiliário. O 
seu posicionamento sustenta-se 
na capacidade de desenvolver so-
luções integradas e customizadas, 
orientadas para diversos sectores, 
nomeadamente habitacional, hote-
leiro, saúde, educação e comercial. 

Inovadora e criadora de tendências, 
a Vicaima tem uma preocupação 
constante pela sustentabilidade, 
sendo a primeira empresa portu-
guesa do sector a obter a certifi-
cação FSC® (Forest Stewardship 
Council®). 

Fundada em Portugal, assume 
presença directa em países como 
Espanha e Reino Unido e exporta 
95% da sua produção para mer-
cados que vão da Europa ao con-
tinente africano, passando pelos 
Emirados Árabes Unidos e pelo 
continente americano.

Empresa 
nacional, 
com grande 
actividade 
no distrito 
de Setúbal, 
seleccionou, 
para integrar 
este novo 
conceito de co-
living, portas 
de interior, 
painéis, rodapé 
e roupeiros

conforto e do design minimalista. A 
contribuir para estas características 
distintivas estão as soluções Vicaima, 
que conferiram um toque diferencia-
dor e marcante que elevou este novo 
espaço a um patamar de elegância e 
modernidade. 

A Vicaima, empresa de âmbito 
nacional, com grande actividade 
no distrito de Setúbal seleccionou, 
para integrar este novo conceito de 
co-living portas de interior, painéis, 

rodapé e roupeiros.
Trata-se de um projecto de co-

-living com 114 quartos, um novo 
segmento do mercado residencial 
especialmente pensado para estu-
dantes, trabalhadores em mobili-
dade e jovens profissionais num 
conceito de “all inclusive”, quartos 
com instalação sanitária privada, 
uma kitchenette totalmente equi-
pada, secretária e mesa de refei-
ções, além de dispor de internet de 
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Investir na 
requalificação 
do território 
e na melhoria 
da qualidade 
de vida da 
população 
do concelho 
Em 2020, a Câmara Municipal da 
Moita iniciou um vasto conjunto 
de projetos e investimentos em 
todo o concelho, com grande im-
pacto no território e na qualidade 
de vida das populações. Após su-
cessivos períodos de austerida-
de, com reduções financeiras e 
de pessoal, e apesar da pande-
mia da COVID-19 que, tal como 
em todo o país, tem afetado o 
concelho da Moita, exigindo um 
investimento extraordinário com 
vista à prevenção e combate a es-
ta doença, a autarquia tem uma 
situação financeira mais estabi-
lizada que permite mais meios 
humanos e f inanceiros para a 
realização destes projetos e in-
vestimentos. 

No primeiro semestre de 2020, 
foi substituída a iluminação pú-
blica existente no concelho por 
iluminação LED, ao abrigo do 
Contrato de Gestão de Eficiência 
Energética no Sistema de Ilumina-
ção Pública no Município da Moi-
ta, o que permite uma poupança 
de 60% a 70% nos consumos de 
energia elétrica, ao mesmo tempo 
que se otimiza os níveis de ilumi-
nação e se reduz a emissão de 
gases de efeito de estufa.

Na continuidade do trabalho de 
valorização ambiental da frente 
ribeirinha do concelho, tiveram já 
início as obras de requalificação 
paisagística do Largo do Des-
carregador, em Alhos Vedros. 
Neste espaço público central da 
freguesia, com funções de apoio 
às atividades náuticas e de lazer, 

o objetivo principal da interven-
ção é a melhoria da circulação 
das pessoas e a aproximação ao 
rio. Os trabalhos incluem o orde-
namento do estacionamento, o 
acesso dos reboques das embar-
cações até ao guincho, a criação 
de um parque infantil e de novas 
zonas verdes.Esta intervenção faz 
parte do Plano Estratégico de De-
senvolvimento Urbano do Municí-
pio da Moita e é cofinanciada pelo 
FEDER, no âmbito da candidatu-
ra bem sucedida do Município da 
Moita ao Programa Operacional 
Regional de Lisboa.

As outras intervenções inseri-
das neste Plano e que vão ser exe-
cutadas em 2021 são a primeira 
fase da Conservação e Restauro 
no Palacete do Conde de Sam-
payo, em Alhos Vedros, a Estru-
turação do Corredor Urbano da 
Avenida 1º de Maio, na Baixa 
da Banheira, a Valorização da 
Zona Ribeirinha, na Moita, e a 
Reconversão Viária para Zona 
30 da Ex-Estrada Nacional 11-1, 
na Baixa da Banheira.

A Piscina Municipal em Alhos 
Vedros  reabriu, em 2020, ao 
público, após a intervenção de 
requalificação que tornou este 
equipamento mais eficiente do 
ponto de vista energético e me-
lhorou o conforto térmico para 
os utilizadores.

No que respeita ainda à requa-
lificação de equipamentos des-
portivos, o Pavilhão Desportivo 
Municipal, na Moita, beneficiou 
de uma substituição do pavimen-

to, da instalação do sistema solar 
térmico para as águas quentes, 
mais eficaz do ponto de vista 
económico e ambiental,  e da 
substituição da iluminação por 
luminárias LED.

As obras de reparação dos 
campos de ténis e polides-

portivo situados no Campo 
da Feira, na Moita, vão ter iní-
cio em breve e abrangem pisos 
e redes de jogo de ténis, coloca-
ção de novas balizas e tabelas, 
reparação de vedação e portões. 
Simultaneamente, estão a ser 
construídos os campos para a 

prática de Padel que fazem par-
te do complexo desportivo.

Em 2021, será construída, no 
parque José Afonso, na Baixa 
da Banheira, a Instalação Sim-
plificada de Atletismo.  Este 
equipamento será um dos pou-
cos que existem no Distrito de 

A autarquia tem 
uma situação 
financeira 
estabilizada 
que permite 
mais meios 
humanos e 
financeiros para 
a realização 
destes 
investimentos  
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Setúbal a permitir a realização 
de competições oficiais fede-
radas e escolares nas valências 
de Saltos Horizontais, Salto em 
Altura, Corridas de Velocidade e 
de Barreiras até 110m e Lança-
mento do Peso.

Entretanto, já foi aberto o 
concurso público para a “Cons-
trução da Piscina Municipal da 
Moita e Respetivos Arranjos Ex-
teriores”. O projeto inclui duas 
piscinas: uma com 25m, desti-
nada à prática da natação des-
portiva, e outra com 12,5m, para 
aprendizagem e hidroginástica. 
O edifício da Piscina Municipal 
da Moita será construído no lote 
1 do Loteamento da Mãe d’Água 
Sul, com uma área total de mais 
de 8000m2, e terá uma área 
bruta de construção de cerca 
de 3600m2.

Com vista à recuperação da 
rede viária, foi aprovada a ad-
judicação das duas empreitadas 
que constituem o Programa Mu-
nicipal de Repavimentações, 
pelo valor global de 1.637.805 
euros. Vão ser reabilitados pavi-
mentos em vários arruamentos, 

alguns de grande dimensão, com 
a renovação da camada de des-
gaste das faixas de rodagem e a 
reposição das marcas rodoviá-
rias, além da construção de um 
novo arruamento nos Brejos que 
se encontra em terra batida. No 
âmbito desta intervenção, vão 
igualmente ser substituídas as 
condutas mais antigas nas re-
des de água em alguns dos ar-
ruamentos intervencionados. As 
obras deverão começar no início 
de 2021 e irão abranger todas as 
freguesias do concelho, num to-
tal de 35 arruamentos.   

Antes do início do ano letivo 
foi realizado um conjunto de 
investimentos no âmbito da 
requalificação, manutenção 
e conservação dos equipa-
mentos do 1º ciclo do Ensino 
Básico e Pré-Escolar. Além da 
ampliação da Escola Básica do 
Chão Duro, que vem criar melho-
res condições para as dinâmicas 
educativas e para o conforto dos 
alunos (sistema de climatização, 
espaço de refeições, alargamen-
to das instalações sanitárias), fo-
ram realizadas nas escolas várias 
intervenções de manutenção e 
conservação de espaços inte-
riores e exteriores, nas áreas da 
eletricidade, canalizações, es-
gotos, serralharia e carpintaria. 

O início deste ano letivo ficou 
também marcado pela abertura 
de duas novas salas de jardim-
-de-infância nas escolas básicas 
nº1 e nº2 do Vale da Amoreira, 
freguesia em que se verif ica 
um crescimento do número de 
crianças em idade pré-escolar.

A autarquia procedeu tam-
bém à instalação das redes de 
internet sem fios em falta ain-
da em algumas escolas, ficando, 
assim, concluído o processo de 
instalação de mais este recurso 
em todas as escolas básicas do 
concelho.

Foi já aprovada, no final de 
2020, a adjudicação da emprei-
tada “Remoção das Cobertu-
ras de Fibrocimento nas Es-
colas Básicas nº 2, nº 6 e nº 7 
da Baixa da Banheira e nº 2 do 
Vale da Amoreira”. De salientar 
que, no quadro das competên-
cias atribuídas às autarquias no 
âmbito do Ensino Pré-escolar e 
1º ciclo do Ensino Básico públi-
co, a Câmara Municipal da Moita 
tem vindo, ao longo dos anos, a 
investir na requalificação e mo-
dernização dos estabelecimen-
tos de ensino no concelho e tem 
procedido, gradualmente, à re-
moção de todas as coberturas de 
fibrocimento, substituindo-as 
por coberturas metálicas com 
isolamento térmico que permi-
tem também um maior conforto 
e eficiência energética dos edi-
fícios escolares. 

PANDEMIA QUEBRA PROCURA E PREÇOS 

Navigator ultrapassa o seu ano 
mais difícil de sempre com lucro 
de 109 milhões

A The Navigator Company, com 
fábrica na península da Mitrena, 
em Setúbal, lucrou no ano passa-
do 109 milhões de euros, o que 
lhe permitiu reduzir o endivida-
mento em 35 milhões de euros. 
Também em 2020 registou um 
aumento das vendas de tissue 
em 10% e da pasta em 25%.

Os números agora divulgados 
pela empresa foram conseguidos 
num ano em que a pandemia “te-
ve um forte impacto na procura 
dos produtos [que comercializa] 
e por uma quebra acentuada de 
preços”, refere em comunicado.

Humberto Lameiras

Empresa conseguiu 
reduzir endividamento 
em 35 milhões
de euros e aumenta 
vendas de tissue e pasta

pandemia, sobretudo no segun-
do trimestre”. No entanto, “no 
terceiro e quarto trimestres”, o 
negócio teve uma “recuperação 
expressiva, particularmente na 
Europa”.

Neste contexto a Navigator “evi-
denciou uma forte flexibilidade e 
resiliência no seu modelo de negó-
cio, ajustando-se de forma ágil às 
alterações de mercado e actuando 
significativamente em toda a sua 
base de custos fixos e variáveis”.

Ao longo do quarto trimestre, 

num contexto de novos confina-
mentos parciais em vários países 
Europeus, a Navigator retomou 
os seus níveis de produção e 
conseguiu registar uma evolução 
positiva em relação ao trimestre 
anterior. 

Para a empresa o ano de 2020 
é ainda marcado pela conclusão 
e arranque da nova caldeira de 
biomassa da Figueira da Foz, um 
investimento que “representa o 
mais relevante passo do roteiro 
de descarbonização”.

Em termos globais alcançou 
um “volume de negócios de 1 385 
milhões de euros”, sendo que a 
“venda de papel” representou 
cerca de “68% do volume de 
negócios”. Por sua vez as “ven-
das de pasta” contribuíram com 
“11%”, enquanto “as vendas de 
tissue 10% e as de energia tam-
bém 10%”.  

Outro dado referido pela em-
presa é a “queda expressiva no 
consumo global de papel de im-
pressão e escrita em resultado da 

Volume 
de negócios 
foi de 1 385 
milhões
 de euros 
e a venda 
depapel 
representou 
cerca de “68%
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Navigator destaca “forte flexibilidade e resiliência" no modelo de negócio
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BREVES

A direcção do Histórico 
Automóvel Clube do Entre 
Tejo e Sado (HACETS) decidiu 
cancelar todos os seus eventos 
até ao final do próximo mês 
de Abril, face ao crescimento 
registado no número de casos 
de infeções e mortes devido 
à doença Covid-19. Para os 
responsáveis do clube, o quadro 
actual impossibilita a realização 
de diversas iniciativas, 

apelandi à “continuação do 
bom senso e do continuar das 
devidas cautelas”. O primeiro 
quadrimestre “revestia-se 
de particular interesse para 
nós e também para os nossos 
associados e simpatizantes”, 
no entanto, os tradicionais 
Clássicos na Moita, bem como 
Drive-it Day 2021 – Clássicos na 
Estrada em Abril são alguns dos 
eventos suspensos.

Na sequência do encerramento 
das escolas, na passada sexta-
feira, que deverá prolongar-se 
até 5 de Fevereiro, a Câmara 
da Moita definiu uma rede de 
estabelecimentos de ensino 
no concelho para recepção e 
acompanhamento dos filhos e 
de outros dependentes a cargo 
dos trabalhadores de serviços 
essenciais. A decisão estende-se 
ao serviço de refeições de alunos 
beneficiários dos escalões A e 
B da Acção Social Escolar, nos 
agrupamentos das escolas da 
Moita, Alhos Vedros, Baixa da 
Banheira e Vale da Amoreira, 
devendo os encarregados de 

educação solicitar a respectiva 
refeição junto da divisão de 
Educação da autarquia e via 
email (div.educacao@mail.cm-
moita.pt), com o mínimo de 24 
horas de antecedência.

A Câmara da Moita continua a 
dar continuidade ao projecto 
“Histórias que nos Ligam”, 
dedicado às crianças e famílias 
do concelho, no contexto 
do confinamento decretado 
devido à situação de pandemia, 
com acções de animação do 
livro e da leitura na página 
de Facebook da autarquia 
(www.facebook.com/bmbjc). 
Neste âmbito, já foram 

disponibilizadas naquela rede 
social várias histórias, contadas 
pelos rostos bem familiares 
dos leitores de palmo e meio 
das bibliotecas municipais. 
Para esta quinta-feira, pelas 
14h00, está prevista mais uma 
iniciativa, com Carla Maia de 
Almeira e Sebastião Peixoto a 
narrarem o conto “Secador de 
Livros”, especialmente indicado 
para crianças dos 6 aos 10 anos.

VEÍCULOS ANTIGOS
Histórico Automóvel Clube 
cancela eventos até Abril

ATÉ 5 DE FEVEREIRO
Garantidas refeições a filhos 
de trabalhadores essenciais

INICIATIVAS ONLINE
“Histórias que nos Ligam” 
animam crianças e famílias
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Luís Geirinhas

Painéis existentes
no percurso situado
à beira-Tejo  
foram substituídos
por novas gravuras

GAIO-ROSÁRIO

Circuito de interpretação 
renovado no Sítio das Marinhas

O município da Moita decidiu renovar, 
recentemente, os painéis do circuito 
de interpretação no Sítio das Mari-
nhas, na freguesia do Gaio-Rosário, 
que dão a conhecer aos visitantes e à 
população local a fauna e flora daque-
le local do estuário do Tejo, assim co-
mo as próprias salinas ali existentes.

O espaço, recorde-se, foi criado 
pela autarquia local a partir de uma 
salina recuperada, que actualmente 
funciona como Centro de Interpre-
tação Ambiental do concelho. No 
interior do equipamento encontra-
-se uma exposição, bem com um 
conjunto de painéis interpretativos 
do espaço, no exterior daquela es-
trutura, que foram agora renovados 
com “indicações, gravuras e imagens 
acerca das marinhas no contexto da 
história e património locais e no âmbi-
to do património natural do estuário 
do Tejo”, explica a câmara municipal.

Refira-se que a zona ribeirinha con-
celhia é maioritariamente classificada 
como Reserva Ecológica Nacional, 
sendo na sua maior parte constituída 
por “antigas salinas, sapais, caniçais, 
lodos e areias”.

Apesar de já não estarem em fun-
cionamento para extração do sal, 
exceptuando o próprio Sítio das Ma-
rinhas e apenas com uma finalidade 
pedagógica, segundo a edilidade 
moitense, estas áreas continuam a 
ser “um excelente habitat para a avi-
fauna aquática do estuário”, que ali 
encontra refúgio, alimentação ou um 
local para reprodução e nidificação.

Durante o ano e sobretudo nos 
meses do Outono e Inverno, naquele 
espaço é ainda possível “observar-se 
uma grande quantidade de aves na 
zona ribeirinhas”, muitas das quais 
protegidas por directrizes europeias.

Nos painéis renovados encontram-se indicações, gravuras e imagens 
acerca das marinhas no contexto da história e património locais

DR

Conjunto interessante                    
de espécies de aves
No Sitio das Marinhas é possível ob-
servar com alguma facilidade, um 
conjunto interessante de espécies de 
aves, tanto dentro dos reservatórios 
da zona de lodo exterior, como nas 
antigas marinhas adjacentes.

Exemplo disso são a Perna-longa 
e o alfaiate, o flamingo comum, a 
garça-real e a garça-branca-peque-
na. O espaço é ainda utilizado pelo 
pilrito-comum, maçarico-de-bico-
-direito, pelo colheireiro, o borre-
lho-de-coleira-interrompida e pelo 

corvo-marinho. A estas espécies de 
aves juntam-se também o guincho-
-comum, a gaivota-de-asa-escura e a 
gaivota-argêntea, além do pato-real, 
galinha-de-água e o galeirão-comum.

Globalmente, o Sítio das Marinhas 
é considerado um equipamento sin-
gular no âmbito da preservação e 
promoção do património cultural e 
natural pela perspectiva integrada 
que proporciona da “história e do am-
biente, do homem e do território, de 
um espaço humanizado”, acrescenta 
a autarquia, com a reconstrução de 
muralhas e de uma salina “em perfei-
to equilíbrio com uma paisagem de 
marés, de salgados e sapais, de diver-
sidade animal e vegetal”, acrescenta. 
A área pode deste modo ser desfru-
tado “de forma lúdica e aprazível ou 
com sentido heurístico”.

O Sítio das Marinhas inspira os visi-
tantes ao “reencontro com a memória 
colectiva de uma cultura que trans-
cende a história da Moita, se precipita 
sobre o curso do Tejo e se alcança em 
algo tão fundamental à vida como o 
sal e a natureza”. 

A zona ribeirinha 
da Moita é 
maioritariamente 
classificada 
como Reserva 
Ecológica 
Nacional
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Câmara pretende 
divulgar, em breve, 
nota data para evento

EVENTO INICIALMENTE PREVISTO PARA DIA 30

Cerimónia de entrega de Méritos 
Desportivos adiada devido a 
confinamento da população

A cerimónia de entrega de Méri-
tos Desportivos relativa a 2020 
e prevista realizar no próximo dia 
30, nas instalações do Fórum Cul-
tural José Manuel Figueiredo, na 
Baixa da Banheira, “será adiada 

Nova data para cerimónia será divulgada, oportunamente, pela autarquia

DR

devido à renovação do estado de 
emergência que definiu um novo 
confinamento geral obrigatório 
e a proibição da realização de 
eventos”, informou a autarquia 
local na última terça-feira, em 
resultado da situação actual da 
pandemia.

Segundo o município moitense, 
oportunamente, “será anuncia-
da nova data para a realização 
da cerimónia”, que anualmente 
distingue e valoriza os atletas do 
concelho, assim como os treina-
dores e clubes que, na passada 

época desportiva, se sagraram 
campeões e vice-campeões na-
cionais ou que representaram a 
Moita no estrangeiro, em dife-
rentes modalidades desportivas.

De acordo com aquela câmara 
municipal, a cerimónia “tem-se 
constituído, todos os anos, co-
mo um momento importante de 
reconhecimento público do tra-
balho do Movimento Associativo 
concelhio, em geral, e dos atletas, 
treinadores e dirigentes”, em par-
ticular, na “promoção, fomento 
e desenvolvimento desportivo”

Objectivo é capacitar 
participantes nas 
diferentes vertentes 
artísticas

O município da Moita revelou que, 
apesar do pandemia, pretende rea-
lizar a Formação em Danças Urba-
nas no âmbito do projecto “Sons.
Ritmos.Cores”, através da promo-
ção de sessões online, entre 2 de 
Fevereiro e 16 de Março, todas as 
terças e quintas-feiras, das 19 às 
20h00. Com participação gratuita, 
esta acção requer que seja feita uma 
inscrição prévia, no site institucio-
nal da autarquia, devendo a mesma 
ser enviada para o email cea@mail.
cm-moita.pt.

A referida formação vai contar 
com as presenças de Obellixx, nome 
artístico de Marco Menezes, e do 
mentor e criador do projecto Dan-
ceCoolture, Sérgio Alegria, que já 
representou Portugal três vezes no 
campeonato mundial.

De acordo com a autarquia, esta 

PROJECTO “SONS.RITMOS.CORES”

Formação em Danças 
Urbanas prossegue 
a partir de dia 2 
com sessões online

é “uma oportunidade para explorar 
o movimento em diferentes estilos 
de danças urbanas”, destinando-se 
a maiores de 14 anos e sem limite 
de idade. A câmara acrescenta que 
é dada prioridade aos residentes 
no concelho da Moita, que pre-
tendam continuar a sua formação, 
de forma presencial, no Centro de 
Experimentação Artística (CEA) do 
Vale da Amoreira, a partir de 16 de 
Março até ao fim do mês de Junho.

Recorde-se que esta formação te-
ve início em Janeiro, no CEA, tendo 
as aulas passado a ter um formato 
presencial “devido ao evoluir da 
pandemia”.

O projecto “Sons.Ritmos.Cores” 
insere-se no âmbito da candidatura 
ao Programa Operacional Portugal 
2020 (Fundos Europeus Estrutu-
rais e de Investimento – PorLis-
boa2020), no âmbito da priorida-
de de investimento do programa 
Cultura para Todos. Com áreas de 
intervenção na música, dança e ima-
gem, este projecto multidisciplinar 
visa “a capacitação dos participan-
tes nestas vertentes artísticas” e o 
desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais. L.G.

A formação destina-se a maiores de 14 anos e sem limite de idade

DR

Luís Geirinhas

Banda Filarmónica da Moita 
é das mais jovens  em Portugal  

p22
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Banda Filarmónica da Moita
é das mais jovens em Portugal

A Banda Filarmónica da Moita, funda-
da a 31 de Janeiro, completa em breve 
o seu terceiro aniversário, contudo, 
este ano a data não poderá ser devi-
damente assinalada com um evento 
na sequência da crise pandémica. Or-
landa Barros, presidente da direcção 
daquele conjunto filarmónico, recorda 
a O SETUBALENSE que este “foi um 
projecto impulsionado pela junta de 
freguesia” e que, desde então, “tem 
sido muito gratificante fazer algo que 
é bastante acarinhado por toda a po-
pulação do concelho”, sublinha.

A responsável destaca o facto do 
próprio presidente integrar o con-
junto de 30 elementos – com idades 
entre os 9 e os 60 anos – que, presen-
temente, fazem parte daquele grupo. 
De acordo com o autarca moitense, 
João Miguel, que nas horas livres se 
dedica à arte de tocar clarinete e, em 
contra-ciclo, “a Banda Filarmónica da 
Moita é a mais jovem de Portugal”, 
afirmando “desconhecer a existência 
de uma que tenha sido formada nos 
últimos tempos”.

Após agarrar o desafio de partici-
par nesta filarmónica, o presidente/
músico considera que, cada vez mais, 
é possível encontrar “jovens a gosta-
rem de bandas, até porque também 
podem tocar outro tipo de músicas 
nestas formações”, tais como covers 
e medleys, tendo a banda iniciado a 
sua actividade nas antigas instala-
ções da junta, que neste momento, 
passou a ser a sua sede oficial, assu-
mindo desta forma um novo encargo 
financeiro.

Orlando Barros lembra ainda que 
em tempos “existiam duas bandas 
na vila que, entretanto, acabaram, 
mas a população sempre foi muito 
receptiva à ideia da filarmonia”. Por 
essa razão, “fomos ao encontro do 
desejo das pessoas, com a criação 
de raiz desta formação, com todas 
as dificuldades inerentes a este pro-
cesso, recorrendo a músicos da terra 
e a outros que inicialmente vieram 
nos ajudar”, frisou.

Luís Geirinhas

Formação assinala 
3º aniversário no final 
deste mês

FUNDADA EM 2018 E IMPULSIONADA POR JUNTA DE FREGUESIA

DR
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A Filarmónica da Moita também gere uma escola de música, com aulas de iniciação musical em solfejo e percussão

Com uma forte tradição 
em bandas de música, 
que assumiram grande 
protagonismo quer no meio 
rural como urbano, em diversas 
festividades e comemorações, 
a inexistência de um conjunto 
similar desde há 36 anos na 
freguesia, foi um dos factores 
que estiveram na origem da 
Banda Filarmónica da Moita.

Recorde-se que em Outubro 
de 1869, um grupo de 

Filarmonia  Vila esteve sem banda durante 36 anos 

à população” da vila.
Finalmente e decorridos 

36 anos, a junta, consciente 
do papel e importância 
da filarmonia e a par das 
vontades manifestadas por 
várias pessoas da localidade, 
decide impulsionar a criação 
de uma nova banda, a 31 de 
Janeiro de 2018, com o seu 
primeiro ensaio a decorrer 
nas instalações da Estrela 
Moitense.

O projecto tem estado “a correr 
bem, mas o contexto actual da pan-
demia não é nada favorável para que 
a banda possa estar nas ruas, junto 
das pessoas e a participar em desfiles 
e concertos”, destaca, recordando 
que à semelhança de 2020, no pre-
sente ano “já tínhamos um plano de 
actividades muito preenchido, mas 
que sabemos que não será possível 
concretizar”, lamenta.

Apoio das autarquias e do comér-
cio local é essencial

O ano passado, a filarmónica só con-

seguiu realizar dois serviços, casos da 
celebração do seu 2º aniversário, com 
um concerto na Biblioteca Municipal, 
e a 5 de Outubro, em Alhos Vedros, 
nas comemorações do centenário do 
Coreto da Praça da República, onde 
também esteve presente, numa ac-
tuação que a responsável classifica 
ter sido um “êxito, dado que sempre 
que saímos para a rua toda a gente nos 
acarinha”, afirma com orgulho.

Actualmente, o conjunto tem a 
funcionar uma escola de música, com 
aulas de iniciação musical em solfe-
jo e percussão, com os professores 

André Barranco e Catarina Ratão, e 
de instrumento com o maestro David 
Correia, que também acarretam mais 
despesas, além do próprio fardamen-
to dos músicos.

A dirigente reforça o “apoio dado 
pelas autarquias, quer do município 
da Moita como de todas as juntas de 
freguesia do concelho”. Para manter 
em funcionamento a banda, são ne-
cessários anualmente cerca de oito 
mil euros, com o comércio local a 
apoiar o projecto concelhio com a 
oferta de instrumentos, que são “ca-
ros e fundamentais à sua existência”.

populares criou a Banda da 
Sociedade Filarmónica Estrela 
Moitense, extinta na década 
de 1940. Em Maio de 1928 
nascia uma segunda formação 
na Sociedade Filarmónica 
Capricho Moitense que, 
com uma longa história de 
suspensões e recomeços, viria 
a desaparecer em 1981, tendo 
ambas ocupado “um lugar de 
grande importância marcando 
presença nos eventos abertos 

RETRATO

ETPM produz 
mais 105 mil 
refeições no 
ano lectivo 
2020/2021

A Escola Técnica Profissional da Moita 
(ETPM) e o Colégio Corte Real (CCR) 
realizaram um retrato dos principais 
dados e indicadores do ano lectivo 
2020/2021. Um documento repre-
sentativo da prioridade da instituição, 
que continua a ter “um firme compro-
misso com a qualidade do processo 
de ensino e aprendizagem” e no qual 
se destacam as 105 mil refeições pro-
duzidas e um desperdício de 3% na 
matéria-prima comprada.

Destaque ainda para os números 
da actividade dos serviços HelpPoint 
que “realizaram mais de 2400 aten-
dimentos, sendo que cerca de 40% 
são realizados em formato digital”.

A Escola Técnica Profissional da 
Moita (ETPM) e o Colégio Corte Real 
(CCR) representam mais de 1100 
pessoas, cuja actividade diária tem 
impacto na vida de 1105 famílias, de 
forma directa, tendo incidência no 
concelho da Moita, mas também no 
Barreiro, Palmela, Montijo ou Alco-
chete.

Já a sua oferta formativa/educa-
tiva integra Cursos Profissionais de 
Ensino Secundário e Actividades de 
Enriquecimento Curricular, creche, 
pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino Bá-
sico.

Quanto ao sucesso educativo, a 
ETPM e o CCR consideram que se 
traduz pelos “mais 19% de alunos 
que concluem o ensino secundá-
rio, dentro do tempo previsto (três 
anos), comparando com as restantes 
escolas secundárias do concelho, e 
no CCR, por mais 25% de crianças a 
concluir o primeiro ciclo do ensino 
básico, dentro do tempo previsto 
(quatro anos), comparativamente às 
outras escolas básicas do concelho”.
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Ana Martins Ventura

Nuno Cavaco aponta 
responsabilidades 
cívicas de quem 
não está a cumprir 
o confinamento 
imposto pelo Estado de 
Emergência

O presidente da União das Fregue-
sias de Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira, Nuno Cavaco, apela à po-
pulação para que cumpra o confina-
mento, principalmente depois dos 
últimos dados da Direcção-Geral da 
Saúde (DGS) confirmarem “1352 no-
vos casos de Covid-19 no concelho da 
Moita, em 14 dias”.

Este apelo surge devido a vários 
incumprimentos por parte da po-
pulação mais jovem, que insiste em 
utilizar o Campo Municipal de Futebol 
do Vale de Amoreira, “apesar deste 
espaço ter muro, vedação e estar 
trancado”, revela o autarca, confir-
mando que “ainda na terça-feira es-
tiveram operacionais da PSP no local 
para dispersar os utilizadores”.

Mas não é apenas no Campo Muni-
cipal do Vale de Amoreira que estes 
casos se registam. Também na Baixa 
da Banheira, nos campos polides-

BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Autarca confirma 1352 novos 
casos Covid-19 em 14 dias e 
apela ao civismo da população

portivos do Parque Municipal José 
Afonso, “se têm confirmado vários 
ajuntamentos”.

Situações perante as quais Nuno 
Cavaco diz ser “impossível realizar 
vigilância constante”, porque a PSP, 
está, em conjunto com a autarquia, 
“a monitorizar as pessoas em isola-
mento profilático, ou com Covid-19 
confirmado, seja com a entrega de 
alimentos, ou de medicação”.

Por isso é muito difícil chegar a 
todos os “relatos de incumprimento 
que nos chegam de todos os lados, 
como os jogos de cartas na Rua 1º 
de Maio”.

O autarca refere ainda que desde 
o início da pandemia a Protecção 
Civil já realizou diversas acções de 
sensibilização junto dos cidadãos e 
agora “tudo depende da consciência 
de cada um”.

Ainda assim, Nuno Cavaco volta a 
referir a importância de se distinguir a 
diferença entre “um passeio higiénico 
e ficar uma hora sentado num ban-
co de jardim”. E afirma mesmo que 
“neste momento ninguém devia ficar 
sentado na rua, como se nada esti-
vesse a acontecer, porque a situação 
no concelho é grave, com o contágio 
generalizado em todo o território”. Ao 
contrário do que se verificou no ano 
passado, “quando os focos estavam 
essencialmente concentrados nas 
localidades de Baixa da Banheira e 
Vale de Amoreira”.

Jovens continuam a praticar desporto em grupo
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Luís Geirinhas

UNIÃO DE FREGUESIAS DE BARREIRO E LAVRADIO

Secção de voto encerrada 
para hora de almoço gera críticas 
de comunistas barreirenses

Após a polémica gerada pelo facto 
da secção de voto nº 6 da União de 
Freguesias de Barreiro e Lavradio 
ter encerrado para hora de almoço, 
no último domingo, entre as 13 e 
as 14h00, data que voltou a dar a 
vitória ao então candidato Marcelo 
Rebelo de Sousa nas últimas eleições 
presidenciais, a Comissão de Fregue-
sia do Barreiro do PCP reagiu esta 
quarta-feira ao ‘episódio insólito’, 
considerando que o acontecimento 
demostra “a falta de planeamento, 
de preparação e a prepotência que 
caracterizam o mandato do actual 
executivo PS” naquela câmara.

Apesar do presidente do municí-
pio, Frederico Rosa, ter alegado na 
altura que aquela foi a única forma 
de solucionar a falta de pessoas 
para manter as urnas abertas de 
forma ininterrupta, os comunistas 
lembram que em 46 anos de demo-
cracia, “nunca se tinha encerrado ou 
interrompido uma mesa de voto” no 
concelho, defendendo que este fac-
to “é ilegal e podia ter sido evitado”, 
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com a designação dos inscritos na 
bolsa de agentes eleitorais, para 
completar a mesa.

“Não existindo bolsa de agentes 
eleitorais ou esgotando-se os ins-
critos, a lei dispõe claramente que 
compete ao presidente de câmara 
municipal proceder à designação dos 
membros indispensáveis ao funcio-
namento da mesa, mediante acor-
do dos delegados das candidaturas 
presentes”, explicam em comunica-
do, realçando que o mandatário da 
candidatura do comunista João Fer-
reira alertou para “a possibilidade e 
necessidade de resolver a situação”. 
Referem ainda que o autarca barrei-
rense “nada fez, antes se opondo a 
qualquer solução”.

Frederico Rosa, em declarações 
à imprensa, afirmou que a Comis-
são Nacional de Eleições (CNE) já 
tinha conhecimento daquela situa-
ção, que acabou por suceder como 
resposta para solucionar “a falta de 
elementos para assegurar o con-
trolo das mesas de voto”, que não 
o podem fazer com menos de três 
elementos.

Na sua falta, acrescenta o presi-

dente, os trabalhos poderiam ser 
interrompidos por um “período estri-
tamente necessário para as pessoas 
efectuarem a refeição”, defendeu, o 
que terá ocorrido devido a muitos 
dos inscritos estarem impedidos de 
sair de casa na sequência do confi-
namento em vigor.

Por último, a Comissão de Fregue-
sia comunista afirma que “não foram 
dadas garantias sobre a vigilância e 
segurança da urna”, situação que, de 
acordo com um porta-voz da CNE 
seria “absolutamente ilegal”. Nes-
te âmbito, acusam o presidente da 
autarquia de “manifesto desprezo 
pelos eleitores” e “uma inusitada 
incompetência, interpretando a 
seu modo o que apelida de ‘regula-
mento’”.

O PCP condena, por isso, a atitu-
de do executivo socialista, sabendo 
“que era possível mantê-la em fun-
cionamento e tendo sido alertado 
que incorria numa ilegalidade”. O 
SETUBALENSE procurou ouvir o 
PS local até ao fecho desta edição, 
no entanto, sem que fosse possível 
obter quaisquer declarações sobre 
o assunto.
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Almada todas as actividades lectivas 
e “perante a necessidade de 
garantir refeições às crianças 
beneficiárias destes escalões, 
da acção social escolar”, refere 
a autarquia. O fornecimento das 
refeições é em regime de take-
away.

Autarquia fornece 
refeições a alunos 
dos Escalões A  
e B do pré-escolar 
e 1.º ciclo 

A Câmara Municipal de Almada 
está a garantir o fornecimento 
de refeições a todos os alunos 
e alunas dos Escalões A e B da 
educação pré-escolar e do 1.º 
ciclo da rede pública.
Esta decisão do executivo vem 
na sequência da suspensão de 

Humberto Lameiras

A nova unidade vai 
permitir aliviar os 
Centros de Saúde do 
concelho e o próprio 
Hospital Garcia de Orta, 
diz Inês de Medeiros 

SAÚDE

Área Dedicada a Doentes Respiratórios 
passa do Laranjeiro para a Trafaria

A Área Dedicada para Doentes Res-
piratórios de Almada, que até agora 
funcionava no edifício do antigo Cen-
tro de Saúde do Laranjeiro, na Rua 
Luís de Camões, foi transferida para 
o edifício da Administração Regional 
de Saúde na Trafaria, na Avenida da 
Liberdade.

Esta unidade para avaliação e tra-
tamento de doentes com infecção 
respiratória em Almada, agora no 
edifício da antiga Unidade de Saúde 
da Trafaria, recebeu ontem a visita 
da presidente da Câmara de Alma-
da, Inês de Medeiros, que se referiu 
a este serviço como uma “resposta 
muito importante que permite ali-

A nova unidade resulta de um entendimento entre a câmara e o ACES  

DR

A transferência da Área Dedicada 
para Doentes Respiratórios do con-
celho, no passado dia 26, acontece 

após terem sido realizadas obras de 
reabilitação, num trabalho conjunto 
entre a Câmara Municipal e o Agrupa-
mento dos Centros de Saúde Almada 
Seixal (ACES).  

Esta unidade de avaliação e trata-
mento, dedicada à infecção respira-
tória, pela informação da autarquia, 
“tem alocados três médicos, dois 
enfermeiros e um administrativo”.

Segundo o director da ACeS Al-
mada Seixal, Alexandre Tomás, que 
acompanhou a presidente da Câmara 
Municipal, a dotação e reorganiza-
ção deste equipamento “destina-se a 
atender e acompanhar apenas uten-
tes do concelho de Almada, com pa-
tologia respiratória, encaminhados 
pelas unidades funcionais ou pelos 
serviços do SNS24”.

 No caso de ser necessária uma 
maior resposta à população, Ale-
xandre Tomás refere que o edifício 
da Trafaria permite “crescer, quer em 
termos de horário, quer do número 
de profissionais.

Este novo serviço funciona nos dias 
úteis, entre as 13h00 e as 20h00, e 
aos fins-de-semana e feriados das 
8h00 às 20h00.

O Gabinete Cuidar Melhor Almada e a 
Santa Casa da Misericórdia de Almada 
promovem, a 25 de Fevereiro, a acção 
de formação “Testamento Vital”. Esta 
decorre em plataforma online, entre 
as 10h00 e as 13h00, é gratuita, obri-
ga a inscrição antecipada, e destina-
-se a técnicos da área da intervenção 
com pessoas idosas.

A dinamização da sessão estará a 
cargo da psicóloga Catarina Alvarez, 
coordenadora de projectos da Asso-
ciação Alzheimer Portugal.

 No final da sessão todos os for-
mandos deverão ser capazes de 
identificar o que são as Directivas 

25 DE FEVEREIRO 

Formação sobre “Testamento 
Vital” para técnicos que 
trabalham com idosos

Antecipadas de Vontade, distinguir 
Testamento Vital e Procuração para 
Cuidados de Saúde e identificar as 
suas vantagens. 

 É também objectivo que os parti-
cipantes passem a deter informação 
que lhes permita decidir de forma 
livre e esclarecida, proceder à ela-
boração de um Testamento Vital ou 
Procuração para Cuidados de Saúde, 
bem como aconselhar ou encaminhar 
outras pessoas.

O Testamento Vital e a Procuração 
para Cuidados de Saúde são instru-
mentos importantes para o exercício da 
autonomia da vontade dos cidadãos. 

 

REGISTO ONTEM

HGO com 
220 doentes 
internados 
dos quais 20 
em cuidados 
intensivos  

O Hospital Garcia de Orta (HGO), em 
Almada, tinha ontem 220 doentes in-
fectados por SARS-COV-2, dos quais 
192 internados em enfermaria, 20 
em Unidade de Cuidados Intensivos 
(UCI) e oito internados em Unidade 
de Hospitalização Domiciliária (UHD).

Os números são avançados pela 
administração do hospital, que adver-
te, mais uma vez, para a sobrelotação 
do Serviço de Urgência Geral, na ver-
tente da área respiratória, e renova 
o apelo à população dos concelhos 
de Almada e Seixal, para, em caso de 
doença, recorrer em primeiro lugar ao 
médico de família e Centros de Saúde.

Na terça-feira, o HGO iniciou o 
processo de abertura de uma nova 
enfermaria para tratar doentes covid, 
com capacidade para 33 camas, que 
serão abertas de forma faseada e em 
função da disponibilidade de recursos 
humanos.

No primeiro dia em actividade, a 
nova enfermaria recebeu 10 doentes 
covid.

De acordo com o comunicado on-
tem divulgado, o HGO permanece 
no nível III do seu Plano de Contin-
gência, com uma taxa de ocupação 
de camas por doentes Conid-19 de 
300% face à previsão inicial de 66 
camas em enfermaria e nove de cui-
dados intensivos.

Em Portugal, de acordo com o bo-
letim mais recente da Direcção-Geral 
da Saúde, morreram 11 305 pessoas 
dos 668 951 casos de infecção con-
firmados.
GR // MCL // Lusa

viar, não apenas os Centros de Saú-
de, mas o próprio Hospital Garcia de 
Orta”, em Almada.    

O Município de Almada associou-se 
ao projecto de investigação-acção 
“Melhor Justiça para as Crianças em 
Situações de Violência Doméstica”. 

A proposta desta iniciativa passa 
por assistir a um pequeno filme de 
animação, legendado e adaptado ao 
caso português, através do link ht-
tps://youtu.be/I3o-GZgeYV4

O objectivo deste projecto consiste 
em divulgar os recursos existentes 
dirigidos para o apoio a crianças e jo-
vens que vivenciam situações de vio-
lência doméstica. Trata-se de apoiar 
especialmente estas crianças e jovens 
que, por via do confinamento impos-

CONFINAMENTO

Município divulga projecto de 
apoio a crianças em situações 
de violência doméstica 

to durante a pandemia Covid-19, es-
tão ainda mais isoladas.

Em Portugal, este projecto de in-
vestigação-acção europeu consubs-
tancia-se através de uma parceria 
entre a UMAR – União de Mulheres Al-
ternativa Resposta e o CESIS – Centro 
de Estudos para a Intervenção Social.



28 de Janeiro de 2021 O SETUBALENSE 27

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

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
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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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Decorreram este domingo 
mais umas eleições presi-
denciais, estas diferentes de 
todas as outras por decorre-

rem dentro de um contexto extrema-
mente difícil e sensível em termos de 
saúde pública. Não só por estarmos a 
enfrentar uma crise pandémica desde 
Março do ano passado, mas principal-
mente por estarmos neste momento 
no pico da terceira vaga.

Apesar de ser a opinião de mui-
tos dos eleitores, legalmente não 
foi possível adiar o acto eleitoral. 
Mesmo com todas as dificuldades, 
constrangimentos e receios as elei-
ções acabaram por decorrer dentro 
da normalidade possível.

A campanha e o debate acabaram 
por ser fortemente condicionados, 
mas pelas características nacionais e 
uninominais desta eleição foi possível 
que a campanha eleitoral decorresse 
quase exclusivamente na comunica-
ção social, principalmente pela tele-
visão. Ficaram, no entanto, na minha 
opinião muitos assuntos por debater 
e muitos contactos por realizar.

No caso de eleições autárquicas, o 
cenário seria totalmente diferente. 
Os candidatos às assembleias de fre-

As eleições mais peculiares de sempre

OPINIÃO

Rui Carvalheira

guesia, mesmo nas grandes cidades, 
ou os candidatos aos municípios de 
menor dimensão ou do interior do 
país não têm fácil acesso aos meios 
de comunicação social, sendo assim 
mais difícil, senão mesmo impossível, 
conseguirem passar aos eleitores as 
suas ideias e os seus projectos. Se 
em Outubro, quando tivermos no-
vamente eleições autárquicas, os 
efeitos desta crise sanitária se man-
tiverem, ou se com o programa de va-
cinação ainda não se consiga atingir 
a imunidade de grupo, terão de ser 

tomadas atempadamente medidas 
que assegurem que candidatos e 
eleitores possam esclarecer e ser 
esclarecidos sobre propostas e pro-
gramas para que o processo eleitoral 
possa decorrer num ambiente justo 
e democrático.

Nestas condições temeu-se que a 
taxa de abstenção, que já se esperava 
alta, atingisse valores elevadamente 
históricos. Mas mesmo assim mais 
de 4 milhões de eleitores em todo o 
país, dos quais 345 mil no distrito de 
Setúbal, deslocaram-se às secções de 

voto para exercerem o seu direito de 
voto e escolher o próximo presidente 
da república portuguesa.

Uma das grandes dificuldades que 
se enfrentou foi a constituição das 
assembleias de voto. Por motivos 
de doença, isolamento profilático 
ou mesmo por receio de poder ficar 
infectado, foi extremamente difícil 
encontrar pessoas disponíveis para 
participar nas mesas de voto.

Em todas as eleições vários milhares 
de asseguram que a votação decorre 
sem problemas. Este ano para além 
de todo o trabalho que este processo 
acarreta, estas pessoas tiveram de 
vencer o medo, demonstrando que a 
vida e a democracia não podem parar. 
Deram uma preciosa ajuda a todos os 
que se deslocaram votar que o pode-
riam fazer com todas as condições de 
comodidade e segurança.

A todos os que se deslocaram para 
votar e a todos os que o tronaram pos-
sível o meu sincero agradecimento.

Juntos fortalecemos a democracia, 
que como bem sabemos não pode-
mos dar por garantida.

Almada

WeMob | Mobilidade de Almada
E.M.S.A.

Uma das grandes 
dificuldades 

foi a constituição 
das assembleias

 de voto
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Região Fevereiro, pelas 15h30, e conta 
com a participação de João 
Antunes, consultor da Ordem 
dos Contabilistas Certificados, 
entidade parceira desta sessão. 
Os interessados devem remeter 
e-mail para joana.nunes@m-
alcacerdosal.pt.

Alcácer do 
Sal promove 
acção para 
contabilistas 
certificados

A Câmara de Alcácer do Sal vai 
promover um webinar para 
contabilistas certificados do 
concelho, com o objectivo de 
elucidar sobre o preenchimento 
de candidaturas no âmbito do 
Programa APOIAR.  A iniciativa, 
online, realiza-se no dia 2 de 

Ana Martins Ventura

No dia a seguir às 
eleições presidenciais 
os partidos com menor 
representação no 
distrito começaram a 
preparar o terreno para 
as autárquicas

DEPOIS DAS PRESIDENCIAIS

IL e RIR preparam caminho 
para as Autárquicas 2021 
no distrito de Setúbal

Os resultados das eleições Presi-
denciais 2021 deixaram os núcleos 
distritais do Iniciativa Liberal (IL) 
e do Reagir Incluir e Reciclar (RIR) 
com boas perspectivas para as au-
tárquicas, previstas entre Setembro 
e Outubro deste ano.

O IL assume que os setubalenses 
estão dispostos a escolher uma ac-
ção política que não se centra apenas 
num discurso ideológico de “esquer-
da” contra “direita” mas, sim, em ac-
ções concretas para retirar Setúbal 
da lista das regiões mais pobres. E o 
RIR quer conquistar um lugar na As-
sembleia Municipal, num município 
onde os seus eleitores aumentaram, 
sendo prova disso os 6769 votos con-
quistados pelo candidato apoiado 
pelo partido nas Presidenciais 2021, 
Vitorino Silva.

No rescaldo da eleição de domingo, 

O SETUBALENSE

o núcleo de Setúbal do Iniciativa Li-
beral (IL) considera que apenas duas 
candidaturas "estão de parabéns", a 
do Presidente da República reeleito, 
"que ganhou à primeira volta". E a 
candidatura de Tiago Mayan Gonçal-
ves, "que acima de todas as expecta-
tivas consegue fazer uma campanha 
notável e atingir um resultado que 
ninguém diria à partida".

A distrital do IL destaca que, no 
concelho de Setúbal, o candidato 
apoiado pelos liberais "conseguiu 
aumentar o voto liberal em 2,2 ve-
zes". No entanto salienta que, "tão 
ou mais importante que o resultado, 
é o facto de muitos setubalenses te-
rem percebido que a política não se 
faz só pelo discurso ideológico de 
"esquerda" contra "direita", onde se 
propõem sempre aos mesmos fins 
com as mesmas receitas e esperando 
resultados diferentes".

Estes são resultados nos quais o 
núcleo distrital do IL vai agora cen-
trar-se, assumindo-os como "forte 
estímulo" para o próximo acto elei-
toral: as autárquicas.

O IL tem como objectivo tirar Se-
túbal da classificação de "4ª região 
mais pobre do País", para passar a ser 
"uma das mais prósperas da europa". 
E espera alcançar essa meta com pro-
postas para "fixar os nossos jovens 
na região e atrair organizações de 
topo". Algo que o núcleo distrital só 

considera possível "com uma gestão 
autárquica focada no melhoramento 
e crescimento das condições de vi-
da das suas gentes e não focada em 
ideologias políticas".

Coordenação distrital do RIR  
considera desempenho de  
Vitorino Silva "positivo"
Diogo Reis, coordenador distrital de 
Setúbal do partido RIR (Reagir Incluir 
Reciclar) recordou que o resultado do 
candidato Vitorino Silva "aumentou 
face às Legislativas de 2019". Foram 
122 743 votos a nível nacional, o que 
equivale a uma percentagem de 
2,94%. E destes votos, 6769 são do 
distrito de Setúbal, "onde Vitorino Sil-
va conquistou a percentagem 1,99%".

"Algo bastante significativo, princi-
palmente num distrito onde Vitorino 
Silva e o partido que o apoia não têm 
muita expressão e tendo em conta 
que o candidato não fez campanha no 
terreno, tendo aliás cancelado todas 
as suas acções", devido ao Estado de 
Emergência e actual contexto pan-
démico.

No próximo desafio eleitoral, as 
Autárquicas 2021, o RIR espera dar 
continuar ao trabalho do candidato 
que tem apoiado "conquistando mais 
votos em todos os concelhos e distri-
tos, sendo Setúbal uma aposta". Dio-
go Reis propõe mesmo "a conquista 
de um Deputado Municipal".

A Fundação Amélia de Mello (FAM) 
lançou na tarde desta terça-feira, a 
primeira edição dos Prémios Alfredo 
da Silva, na área da investigação cientí-
fica, numa iniciativa que decorreu on-
line no âmbito das comemorações dos 
150 anos do nascimento do industrial, 
considerado uma “figura ímpar pelo 
seu empreendedorismo, liderança e 
contributo” para a sociedade e eco-
nomia portuguesas.

Após a apresentação de um ‘teaser’ 
sobre um documentário acerca da vi-
da e obra do fundador da Companhia 
União Fabril (CUF), no Barreiro, Vasco 
de Mello, presidente daquela institui-
ção, explicou que a iniciativa constitui 
um tributo e uma homenagem à forma 
como o Grupo CUF procurou desen-
volver a sua actividade, em articulação 
regular com o meio académico.

“Trata-se de um legado histórico de 
enorme importância para a criação e 
partilha de conhecimento que hoje, 
como herdeiro do Grupo CUF, procu-
ramos dar continuidade nas nossas 
empresas”, destacou o responsável, 
tendo realçado que estes prémios re-
presentam “uma forma de incentivar-
mos o desenvolvimento de trabalhos 
de investigação científica”, na promo-
ção do conhecimento nos domínios 
“Alfredo da Silva e o empreendedo-
rismo”, “Inovação Tecnológica, Mobi-
lidade e Indústria” e “Sustentabilidade 
dos Sistemas de Saúde”.

Para Vasco de Mello, a forma defi-
nida para “alcançarmos este propó-
sito, traduz-se na promoção de três 
concursos nacionais, em linha com os 
três diferentes domínios” e dirigidos a 
investigadores, estejam ou não inte-
grados em universidades ou institutos 
politécnicos.

A data marcou o início das candida-
turas, que podem ser apresentadas 
até 14 de Maio, sendo os projectos 

CANDIDATURAS ATÉ 14 DE MAIO
Fundação Amélia de Mello lança 
Prémios Alfredo da Silva na área 
da investigação científica

vencedores anunciados pela FAM no 
mês de Junho. O acompanhamento e 
gestão dos trabalhos a concurso será 
assegurado por três instituições, par-
ceiras da fundação, cabendo à BCSD 
Portugal coordenar o primeiro prémio. 
Já o segundo vai contar com a coorde-
nação da COTEC Portugal, sendo o ter-
ceiro prémio estruturado em parceria 
com a Universidade Nova de Lisboa.

Parceria é “um exemplo   
de colaboração institucional”
O presidente da FAM considera que 
esta parceria “é um excelente exem-
plo de colaboração institucional, que 
abre novos espaços de actuação e 
de produção de conhecimento, no 
sentido de contribuirmos para uma 
sociedade mais esclarecida e prepa-
rada para responder ao desafio do 
empreendedorismo, da inovação e 
da sustentabilidade”. 

Vasco de Mello afirmou ainda es-
tar convicto de que estes prémios 
constituem “uma justa homenagem” 
ao percurso de vida do seu bisavô, 
ao legado deixado por Alfredo da 
Silva e à produção de conhecimento 
“que tanta falta faz na construção de 
uma sociedade mais próspera e mais 
conhecida”, frisou. O presidente da 
FAM espera que os investigadores a 
quem se dirige a iniciativa, possam 
“responder de forma muito positiva” 
ao desafio agora lançado.

A encerrar o lançamento dos pré-
mios esteve o Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Manuel 
Heitor, que destacou o facto da fun-
dação lançar a iniciativa “numa altura 
que sabemos ser tão crítica” e a poucos 
dias do governo apresentar o Programa 
Horizonte Europa, previsto para 2 de 
Fevereiro, num momento que coincide 
com a presidência portuguesa no Con-
selho da União Europeia. L.G.

A sessão de lançamento dos Prémios Alfredo da Silva decorreu online

DR



28 de Janeiro de 2021 O SETUBALENSE 31

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. 
Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos de alguém 
que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar numa nova fase 
profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com muita 
vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimentos. 
No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta 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 renova-
dos. 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

Porque a situação que vive-
mos é de uma gravidade sem 
precedentes, importa repetir 
este tema e questionar até à 

exaustão.
À hora a que escrevo este artigo, 

registam-se em Portugal 6.472 inter-
nados em enfermaria e 765 interna-
dos em unidade de cuidados intensi-
vos, 10.765 novos casos de Covid-19 
e mais 291 mortos a lamentar.

Somos atualmente o país da Eu-
ropa com mais casos e mais mortes 
por milhão de habitantes. Lideramos 
também com a maior taxa de contá-
gio no mundo. 

Vivemos em Portugal o que 
vimos noutros países durante a 
primeira vaga da pandemia. As te-
levisões e a imprensa escrita dão 
conta de cenários inimagináveis 
em todos os hospitais do país. Filas 
intermináveis de ambulâncias car-
regadas de doentes que esperam 
horas para dar entrada nas urgên-
cias. Hospitais sem vagas, médicos 
e enfermeiros esgotados, relatos 
desesperados de profissionais de 
saúde que não conseguem atender 
todos os que precisam, utentes in-
crédulos com o ambiente de guerra 
que testemunham nos corredores 
das urgências e nas salas de tria-
gem. Hospitais de campanha mon-
tados à pressa em equipamentos 
desportivos onde se pressente o 
frio e a solidão.

A capacidade do SNS foi atingida e 
em demasiados casos ultrapassada. O 
Hospital Garcia de Horta em Almada, 
por exemplo, está a funcionar a mais 
de 300% da sua capacidade. Muitos 
mais o acompanham.

O cenário é tão dantesco que, no 
último debate no parlamento, a Mi-
nistra da Saúde Marta Temido fez um 
apelo desesperado aos portugueses e 
portuguesas: “Ajudem-nos! Ajudem-
-nos todos!”

Perante a dureza destes núme-
ros e a crueza das mortes, não se 
percebe a resistência do governo 

Saúde privada: o negócio fala 
sempre mais alto

OPINIÃO

Sandra Cunha

em ativar o instrumento, previs-
to no Estado de Emergência, que 
permitiria aliviar a pressão sobre 
o SNS e que é a requisição civil 
dos privados da saúde. Permiti-
ria, certamente tratar melhor e 
quem sabe salvar mais algumas 
vidas.

Na primeira vaga, os privados 
puseram-se de fora e recusaram 
receber doentes Covid. Recam-
biaram grávidas com covid para o 
SNS. Entre os vários argumentos, 
diz-se que não teriam os sistemas 
de ventilação necessários e adap-
tados ao tratamento de doentes 
Covid. Mas tinham, e têm, camas 
para doentes menos graves e pro-
fissionais de saúde competentes. 
O que lhes falta mesmo é a vonta-
de de contribuir a preço de custo. 
Nesta segunda vaga, talvez numa 
tentativa de aplacar a indignação 
social ou limpar a imagem, “ofe-
receram” ajuda ao SNS e ao país. 
O contributo, afinal, resumiu-se à 
contratualização de 80 camas para 
doentes Covid e 800 para doen-
tes não-Covid. Das 11.300 camas 
e cerca de 20 mil profissionais, os 
privados contribuíram com 8% da 
sua capacidade. No privado, o ne-
gócio fala sempre mais alto.

Mesmo assim, a resposta à per-
gunta incessantemente colocada 
ao governo sobre a necessidade 
de chamar os privados ao esforço, 
António Costa responde que ainda 
não é hora.

Ao invés, a solução que o governo 
pondera é a de pedir ajuda internacio-
nal e exportar doentes covid. Quão 
poderoso terá de ser o lobby dos pri-
vados na saúde para que o governo 
resista estoicamente, contra todas 
as evidências e contra a urgência das 
mortes, e escolha mandar doentes 
covid para além-fronteiras em vez 
de contratar e requisitar os recursos 
existentes no país?
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Continuamos 
com a nossa 

edição nas 
bancas, mas 

agora já pode 
ler o  

SEU JORNAL 
na integra, em 

www.osetubalense.com

#Fiqueemcasa

Mantenha-se 
informado 

e em segurança!


