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Já começou a campanha de vaci-
nação no concelho do Seixal. As 
vacinas da primeira fase do Plano 
de Vacinação contra a Covid-19 são 
destinadas a profissionais e uten-
tes das estruturas residenciais para 
idosos, nomeadamente nos estabe-
lecimentos com maior número de 

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 ARRANCOU NOS LARES DO SEIXAL
Joaquim Santos exige que Governo envolva também os bombeiros na primeira fase do plano    

Municípios e associação industrial não aceitam 
recuo do Governo na criação da NUTS III na região

A ministra da Coesão Territorial de-
fendeu, quarta-feira, no Parlamento, 
uma estratégia “específica e especial” 
para a Península de Setúbal, sem ne-
cessidade da criação de uma NUT III 
(Nomenclatura de Unidades Territo-
riais para Fins Estatísticos). 

Ana Abrunhosa desfazia assim o 
que tinha afirmado em Novembro 
do ano passado, quando disse que os 
nove concelhos da Península de Setú-
bal deviam constituir-se como NUT III 
para que pudessem construir “investi-
mentos territoriais integrados”.

Um recuo que caiu mal na Associa-
ção de Municípios da Região de Setúbal 
(AMRS) e na Associação da Indústria 
da Península de Setúbal (AISET) que 
receberam com “apreensão e surpresa” 
o volte-face da ministra. Para ambas as 
organizações a solução apresentada 
por Ana Abrunhosa não é solução, e 
apenas tenta descartar responsabili-
dades do Governo para as regiões.

“Há questões que nos fazem pen-

Humberto Lameiras  
Francisco Alves Rito

AMRS e AISET ouviram 
a ministra da Coesão 
Territorial dar o dito por 
não dito quanto a criar a 
NUT III para a Península 
de Setúbal,  e não 
aceitam 

PENÍNSULA DE SETÚBAL
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sar que não existe vontade real de 
resolver o problema das regiões do 
País que se encontram em divergên-
cia com os valores da coesão. Essas 
são responsabilidades exclusivas do 
Governo e não das regiões”, comen-
ta Sofia Martins, secretária-geral da 
AMRS. A isto acrescenta que a “dis-
tribuição dos recursos pelo território 
é competência do Estado. E Portugal 
não tem feito um trabalho para pro-
curar as soluções adequadas”.

AISET já pediu reunião urgente 
com Ana Abrunhosa
Também o director-geral da AISET 

considera que o caminho apontado 
pela ministra da Coesão Territorial 
“não apresenta qualquer solução vá-
lida” relativamente ao tema da classi-
ficação da Península de Setúbal como 
NUT, e, sobre isto, avança Nuno Maia 
Silva que a AISET “já enviou uma carta” 
a Ana Abrunhosa, manifestando a “dis-
cordância profunda” da Associação da 
Indústria “em relação à mudança de 
posição [da ministra], e a solicitar uma 
reunião de trabalho urgente para aju-
dar a encontrar uma solução”.

Para Nuno Maia Silva, não há dú-
vidas de que “se nada for feito ime-
diatamente, a Península de Setúbal 

continuará até 2034 sem ter acesso 
a Fundos Comunitários, o que terá 
graves repercussões negativas, de 
índole económica e social”.      

Discorda assim do que disse a mi-
nistra no Parlamento sobre “qualquer 
alteração a ser feita às NUT não seria 
feita em tempo útil para ser aplicada ao 
Portugal2030”, e que a criação de uma 
NUT III iria implicar a “fragmentação da 
Área Metropolitana de Lisboa com con-
sequências a nível estratégico”.

Para Sofia Martins a questão da 
NUT “não é um finca-pé ou teimosia 
regional”, mas sim de “justiça”, e, 
apesar de admitir que este processo 
“é demorado”, também afirma que 
o mesmo “não é impossível”. Mais 
ainda quando se trata de “corrigir a 
discriminação em alguns territórios 
do País se encontram, tal como acon-
tece com a região de Setúbal”.

No caso da AMRS, afirma a secre-
tária-geral, que a associação “não ab-
dica de trabalhar para que seja criada 
a NUT adequada a cada região”, pa-
ra que “não percam fundos, que lhe 
são devidos por não terem atingido 
os objectivos de coesão”. E nisto, diz 
que em reuniões entre diversas en-
tidades e municípios associados, “há 
convergência absoluta”.

AMRS não aceita deixar   
a Área Metropolitana
Quanto à afirmação da ministra so-
bre o risco de “fragmentação” da Área 
Metropolitana de Lisboa (AML) com a 
criação da NUT III, a AMRS discorda. 
“Não nos parecer correcto dizer que a 

constituição da NUTS pode fragmen-
tar a AML”. Para além disso, “não há 
nenhum documento que diga que 
as NUT tenham que coincidir com a 
divisão administrativa do País". 

O entendimento da AMRS é que 
“não faz sentido que o País esteja 
a perder fundos só porque temos 
uma lei que diz que cada NUT tem 
de coincidir com uma comunidade 
intermunicipal ou associação de mu-
nicípios”, e acrescenta que “a União 
Europeia já clarificou que não tem 
que ser assim, e todos os outros paí-
ses fazem isso”.

Refere a secretária-geral da AMRS 
que, mesmo que a demora do proces-
so para a criação da NUT leve a que só 
se aproveite em 2007, “consideramos 
que esse percurso tem de ser feito 
na mesma. Até lá, tem de haver uma 
solução de compromisso para com 
uma região que tem sido injustiçada 
na última década”. Solução essa que 
“compense o quadro de injustiça que 
foi criado”.

Já quanto ao acesso aos planos 
temáticos nacionais, que escapam 
à região por estar inserida na AML, 
defende a AMRS que se “aumente a 
taxa de comparticipação dos fundos 
nos territórios que estejam em iguais 
circunstâncias de convergência”.

Ao mesmo tempo, vinca que não 
quer deixar de integrar a AML. “Não 
aceitamos que nos digam que, para 
sermos NUT temos de deixar a AML. 
A Península de Setúbal quer continuar 
a ser, em termos orgânicos AML, e ter 
acesso aos fundos comunitários".

Forças da região não dispensam a criação da NUT III

utentes e funcionários. Vai decor-
rer em 16 lares da rede solidária e 
privados, abrangendo um total de 
684 pessoas.

Neste plano ainda não estão in-
cluídos os bombeiros, o que leva ao 
protesto do presidente da Câmara 
do Seixal. Diz Joaquim Santos que 

o Governo tem de ter em conta as 
“preocupações” da autarquia “para 
com todos os profissionais envolvi-
dos na fiscalização do isolamento, 
quarentena, transporte e socorro a 
vítimas da pandemia, nomeadamen-
te os bombeiros, que deveriam ser 
considerados também como prio-

ritários e incluídos, por isso, nesta 
primeira fase do plano de vacinação".

Sobre a vacinação dos respon-
sáveis políticos, Joaquim Santos 
afirma que vai “aguardar” a sua vez 
“como utente do Serviço Nacional 
de Saúde".

A primeira fase do Plano de Vacina-

ção envolve duas equipas compostas 
por 14 profissionais de saúde, oriun-
dos do Agrupamento de Centros de 
Saúde de Almada-Seixal. Quanto ao 
transporte dos profissionais e das 
vacinas para os lares de idosos, está 
a ser assegurada pelo Serviço Muni-
cipal de Protecção Civil. H.L.



de separação entre o plástico 
e o cobre, presumivelmente 
roubado”.
Segundo a Polícia Marítima 
avança em comunicado, esta 
detenção ocorreu na sequência 
de uma denúncia, tendo o 
Comando-local da Polícia 

Marítima de Lisboa apreendido 
o cobre, “com valor estimado de 
600 euros”, bem como as duas 
viaturas, sem seguros, que se 
encontravam próximas do local, 
“uma das quais conduzida por 
um dos três suspeitos, que foi 
detido”.

Polícia Marítima 
apreende cerca de 
200 Kg de cobre 
e duas viaturas no 
Seixal

O Comando-local da Polícia 
Marítima de Lisboa apreendeu 
cerca de 200kg de cobre e 
duas viaturas e identificou três 
suspeitos na Ponta dos Corvos, 
no Seixal, “por alegadamente 
procederem à queima de material 
eléctrico com vista ao processo 
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SESIMBRA NA PRÉ-HISTÓRIA

Mais de 600 pegadas de 
dinossauros descobertas 
no Cabo Espichel
O Centro Português de Geo-História 
e Pré-História (CPGP) anunciou a 
descoberta de 614 pegadas de di-
nossauros carnívoros e herbívoros, 
com cerca de 129 milhões de anos, 
na zona do Cabo Espichel.

Em comunicado à Lusa, o CPGP 
afirmou que se trata da descoberta 
“do maior conjunto de pegadas de 
dinossauros do Cretácico em Por-
tugal” e já foi publicado um artigo 
científico sobre o achado na revista 
internacional “Journal of Geoscience 
and Environment Protection”.

“Estas pegadas foram deixadas por 
dinossauros carnívoros (terópodes) e 
herbívoros (saurópodes e ornitópo-
des), de médias a grandes dimensões. 
Este é um conjunto monumental de 
pegadas que se distribui por uma área 
não muito grande”, refere a entidade.

De acordo com a CPGP, as pegadas 
foram encontradas em diferentes ca-
madas no topo de uma formação geo-
lógica datada do período Cretácico In-
ferior.As pegadas ter-se-ão formado 
em ambiente litoral frequentado por 
um número “elevado de dinossauros 
herbívoros, que ali deixaram um in-
tenso pisoteamento e que, provavel-
mente, usavam este local como zona 
de passagem entre áreas de pastos e 
onde possivelmente seriam persegui-
dos por dinossauros carnívoros que 
os pretendiam caçar”.

Há 129 milhões de anos região era ponto de caça e pasto para dinossauros
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“Os estudos sobre este novo sítio 
com pegadas de dinossauro conti-
nuam em progresso, sendo que ou-
tras novidades integram um novo 
artigo que está em fase de finaliza-
ção e em breve será submetido para 
publicação”, lê-se na nota.

O trabalho científico tem como 
objectivo o registo de pegadas de 
dinossauros do Cretácico português, 
através de uma vasta equipa de pa-
leontólogos e geólogos portugueses, 
espanhóis, franceses e brasileiros, 
liderada pelo paleontólogo Silvério 
Figueiredo.

“Este estudo enquadra-se no pro-
jecto de investigação do CPGP deno-
minado ‘Os Vertebrados do Barremia-
no do Cabo Espichel e o seu contexto 
Ibérico: implicações paleoambientais 
e paleogeográficas', que tem vindo 
a estudar esta região desde 1998”, 
indica o CPGP.

A investigação conta ainda com a 
colaboração do Instituto Politécnico 
de Tomar, do Centro de Geociências 
e do Departamento de Ciências da 
Terra da Universidade de Coimbra 
e do Geopark Naturtejo Mundial da 
UNESCO. JML // VAM (Lusa)

Mais de uma centena de funcioná-
rios da Segurança Social de Setúbal, 
incluindo directores e a própria direc-
tora regional do Centro Distrital, foram 
vacinados, apesar de não estarem na 
lista de destinatários prioritários das 
vacinas, avançou a SIC ontem, no 

ÚLTIMA HORA

Mais de uma centena de vacinados 
ilegalmente na Segurança Social de Setúbal

Jornal da Noite. Segundo a estação 
televisiva, os 126 funcionários foram 
vacinados na passada sexta-feira, nas 
instalações do Inatel, em Setúbal.

A Administração Regional de Saú-
de de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) 
confirmou a vacinação deste grupo da 

Segurança Social mas sublinhou não 
ter qualquer responsabilidade.

Natividade Coelho, directora do 
Centro Distrital de Segurança Social 
não quis, ainda de acordo com a SIC, 
responder às questões que a estação 
televisiva tentou colocar-lhe.

Mário Rui Sobral 

Direcção decidiu não 
renovar comissão de 
serviço a Américo 
Moreira, que já leva  
30 anos de funções  
de comando

Américo Moreira deixa hoje de ser 
comandante dos Bombeiros Voluntá-
rios do Montijo. Vai passar ao Quadro 
de Honra e continuar na corporação 
como funcionário.

Ao fim de 45 anos de carreira de 
bombeiro, 30 dos quais no comando, 
Américo Moreira cessa funções por 
decisão da direcção da instituição.

O até hoje comandante dos bom-
beiros informou o coordenador mu-
nicipal da protecção civil do Montijo, 
Carlos Ferreira, em missiva datada de 
27 deste mês, à qual O SETUBALEN-
SE teve acesso.

“Cessarei funções enquanto co-
mandante do Corpo de Bombeiros 
Voluntários do Montijo, no dia 29 
de Janeiro de 2021. Gostava de lhe 
agradecer a si e ao Serviço Municipal 
de Protecção Civil toda a colaboração 
que do ponto de vista institucional foi 
possível estabelecer”, escreveu, ao 

MONTIJO 

Comandante dos 
Bombeiros cessa hoje 
funções e deixa louvor 

mesmo tempo que destacou o tra-
jecto percorrido na unidade. “Foi para 
mim um privilégio ao longo de cerca 
de 30 anos representar o corpo de 
bombeiros em funções de comando 
e ter tido a oportunidade de contar 
sempre com o apoio do vosso ser-
viço”, vincou no mesmo ofício, dei-
xando votos dos maiores sucessos 
a Carlos Ferreira e à protecção civil 
municipal. 

Américo Moreira fez questão de 
endereçar, através de O SETUBA-
LENSE, uma mensagem de “louvor" 
aos soldados da paz da instituição 
montijense.

“Louvo todos os elementos do 
Corpo de Bombeiros Voluntários do 
Montijo, pela sua forma de estar nos 
últimos anos e sobretudo recente-
mente em ambiente de pandemia 
do vírus SARS-Cov-2 (Covid-19).” E 
justificou: “Pelas medidas de pre-
venção recentemente tomadas, 
pela dignidade, pela competência, 
pela prontidão, e pelo sentimento 
de honra demonstrado, em todos 
os actos em que se têm encontrado 
presentes, dignificando este corpo 
de bombeiros e em especial a cidade 
do Montijo”. 

“Cessando hoje funções enquanto 
comandante, numa altura crítica e de 
extremo desafio, justifica-se plena-
mente este público reconhecimento 
e louvor”, concluiu.

DR



4 O SETUBALENSE 29 de Janeiro de 2021

Setúbal

Ana Martins Ventura

Ana Martins Ventura

Fernando Monteiro 
garante que o 
partido irá pedir 
esclarecimentos à 
autarquia, Governo e 
entidades responsáveis 

A taxa de ocupação 
é superior a 90% e 
mantém-se o Estado  
de Catástrofe

DERRAME DE DRAGADOS

PSD considera que poluição na 
Eurominas “poderá provocar um 
dano ambiental irreparável”

A Comissão Política Concelhia do PSD 
de Setúbal considera preocupante 
o rebentamento da bacia de reten-
ção de sedimentos, provenientes 
de dragagens efectuadas pelo con-
cessionário do terminal Terposet, 
os quais alastraram para a praia Eu-
rominas. O PSD recorda que aquela 
zona é “importantíssima quer para a 
reprodução de chocos, quer também 
para alimentação dos golfinhos” e sua 
situação actual “poderá provocar um 
dano ambiental irreparável”.

Fernando Monteiro, presidente do 
PSD de Setúbal, afirma que o colapso Hospital de São Bernardo tem 17 doentes Covid-19 na UCI

DR

da bacia de contenção dos dragados é 
mesmo incompreensível, “pois trata-
-se de uma obra delicada e com um 
risco elevadíssimo de contaminação 
de zonas sensíveis”. 

E questiona “como é possível que 
se tenha colocado sedimentos no 
local sem qualquer preocupação de 
saber se a bacia aguentaria essa quan-
tidade de sedimentos sem correr o 
risco de colapsar?”.

Motivos que levam o líder do PSD 
Setúbal a pedir respostas e escla-
recimentos à Câmara Municipal, ao 
Governo e às instituições envolvidas.

“Pretendemos saber o que está a 
fazer a Câmara Municipal, para de-
fender um dos seus mais importantes 
recursos naturais, o Rio Sado”, aponta 
Fernando Monteiro, destacando que 
também está em causa “toda a acti-
vidade económica gerada em torno 
do rio Sado e que é muito importante 
para a nossa economia local”.

O incidente ocorreu no início do 
mês, numa área costeira onde exis-
tem quatro quilómetros de pradarias 
marinhas que ficam agora em risco 

e podem colocar em causa a acti-
vidade piscatória, sendo habitats 
constituídos por plantas aquáticas 
que abrigam e geram alimento para 
centenas de espécies de peixes e de-
sempenham um papel determinante 
na eliminação do dióxido de carbono 
das águas.

A situação já havia foi denunciada 
pela SOS Sado no passado dia 26. Em 
declarações à agência Lusa os repre-
sentantes da associação ambientalista 
referiram que estavam a agilizar uma 
queixa na Inspecção-Geral da Agri-
cultura, do Mar, do Ambiente e Orde-
namento do Território (IGAMAOT), 
“devido à poluição provocada pelas 
dragagens do Terminal Teporset”.

Confrontado com esta situação, o 
concessionário do Terminal Teporset 
garantiu à Lusa que os materiais “são 
compostos apenas por areias e argilas 
provenientes do próprio leito do rio 
Sado”. E assegurou também que iria 
fazer tudo o que fosse possível “para 
reparar a situação naquela pradaria 
marinha do Estuário do Sado”.
Com Lusa

CAPACIDADE MÁXIMA

Centro Hospitalar de 
Setúbal tem todas 
as camas Covid-19 
ocupadas

Com uma taxa de ocupação supe-
rior a 90% e 214 internamentos, só 
referentes a casos Covid-29, tendo 
recebido alguns doentes transferidos 
do Amadora-Sintra, onde a rede de 
oxigénio colapsou esta terça-feira, o 
Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) 
mantém o Estado de Catástrofe ac-
tivo, segundo declarações de fonte 
próxima à administração hospitalar 
a O SETUBALENSE.

Dos actuais internamentos, 17 são 
referentes a doentes em tratamento 
na Unidade de Cuidados Intensivos. 
Apenas menos um doente, em com-
paração com o número apresentado 
quarta-feira à agência Lusa.

O CHS salienta ainda que, a par 
do tratamento de doentes Covid-19, 

continua a assegurar a “prestação 
de cuidados a doentes não Covid 
em situação urgente, emergente, 
prioritário e inadiável, quer na ver-
tente cirúrgica, de internamento ou 
ambulatório, em todas as áreas de 
especialidades médicas, cirúrgicas 
e também nas da mulher e criança, 
oncológica e psiquiátrica”.

Por isso, além das 214 camas para 
doentes Covid-19, o CHS tem, neste 
momento, mais 149 camas disponí-
veis para doentes não Covid-19. 

Os doentes infectados com o 
novo coronavírus estão todos a re-
ceber tratamento no Hospital de 
São Bernardo, dado que o Hospital 
Ortopédico Sant’Iago do Outão, 
com 87 camas, não é um hospital 
com áreas dedicadas a tratamento 
Covid-19.

O CHS salienta ainda que tem vin-
do a adaptar-se progressivamente 
para melhorar a resposta a todos os 
doentes e reconhece que este com-
promisso “só tem sido possível pela 
dedicação inexcedível de todos os 
seus profissionais”.
Com GR // MCL (Lusa)

ALEX GASPAR
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reduzir os impactos económicos e 
sociais da pandemia de Covid-19. 
“A suspensão temporária da 
cobrança de estacionamento vai ser 
submetida a ractificação na próxima 
reunião pública da Câmara Municipal 
de Setúbal”, lê-se em comunicado da 
autarquia.

Estacionamento 
não é pago 
até final de 
Fevereiro

A Câmara Municipal de Setúbal 
suspendeu a partir de ontem, e 
pelo menos até 28 de Fevereiro, a 
fiscalização e o pagamento nas zonas 
de estacionamento que é tarifado 
e de duração limitada na cidade do 
Sado. Esta medida enquadra-se 
num conjunto excepcional que visa 

BREVES

Um troço da Rua Luís Sá, 
nas imediações da Praça de 
Portugal, está encerrado 
à circulação automóvel na 
próxima terça-feira, 2 de 
Fevereiro, devido à realização 
de operações na via pública.
A interrupção de circulação 
naquela via deve-se aos 
trabalhos de construção de um 
ramal de saneamento, no troço 

compreendido entre a Avenida 
Afonso de Albuquerque e 
Avenida Nuno Álvares, com 
incidência entre as 8h00 e as 
13h00.
A Câmara Municipal de Setúbal 
informa que, como alternativa 
de circulação, os automobilistas 
devem utilizar as avenidas 
Afonso de Albuquerque e Nuno 
Álvares.

Em parceria com a 
associação cultural Zero em 
Comportamento, a Câmara 
de Setúbal vai disponibilizar, 
gratuitamente, três sessões 
de cinema online, agendadas 
para 4, 8 e 11 de Fevereiro, com 
ligações activas entre as 11h00 e 
as 17h00.
As sessões enquadram-se no 
programa “O Cinema Ajuda-nos 

a Crescer”, que utiliza o cinema 
como ferramenta pedagógica 
de reflexão sobre temas como 
a igualdade, a discriminação, o 
preconceito, a sustentabilidade e 
o bullying.
No dia 4 é disponibilizado o filme 
“Leroy”; no dia 8, “Desculpa! – 
Uma história sobre Bullying”; e 
dia 11 é a vez do documentário 
“Um Oceano de Plástico”.

O aumento do número de casos 
de Covid-19 está a colocar as 
reservas de sangue em níveis 
mínimos muito preocupantes. 
Por este motivo a Associação de 
Dadores Benévolos de Sangue 
de Setúbal está a organizar 
recolhas de sangue para a 
próxima segunda-feira e 27 
de Fevereiro, entre as 15h00 e 

19h00.
Podem doar sangue pessoas 
saudáveis entre os 18 e os 65 
anos, com peso igual ou superior 
a 50 quilos. E a doação pode ser 
feita de quatro em quatro meses 
pelas mulheres e a cada três 
meses pelos homens. Já para 
a primeira dádiva, o limite de 
idade são os 60 anos.

PRAÇA DE PORTUGAL
Circulação de trânsito 
interrompida na Rua Luís Sá

CINEMA PEDAGÓGICO
Câmara e Zero em Comportamento 
promovem sessões gratuitas

DOAÇÃO DE SANGUE
Associação de Setúbal organiza 
recolhas em Fevereiro

Rui Salvador

Licenciou-se em 
Recursos Humanos, 
mas é como consultor e 
formador de marketing 
que dá cartas

PRÉMIO

Diplomado do IPS foi quem mais se 
destacou no mundo digital em 2020

Marco Gouveia foi o vencedor do 
Prémio Digitalks 2020, distinção que 
reconhece todos os anos quem mais 
se destaca no mercado digital e que 
foi entregue este ano pela primeira 
vez em Portugal, depois de ter sido 
criado no Brasil em 2014.

Diplomado do Instituto Politécnico 
de Setúbal (IPS), com licenciatura em 
Gestão de Recursos Humanos, Marco 
Gouveia é consultor e formador de 
Marketing Digital. Depois da forma-
ção na escola sadina, especializou-
-se em web design e foi assim que 
chegou a empresas como as Páginas 
Amarelas, o Pestana Hotel Group, on-
de é digital board advisor, e a Google, 
onde se mantém com regional trainer.

Sem querer deixar o destino em 
mãos alheias, e com 16 anos de ex-
periência profissional, criou a Marco 
Gouveia Consulting & Training, lec-
cionando ainda no ensino superior, 
além de ter editado um livro.

Marco Gouveia é, entre tantas coisas, regional trainer na Google
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“É um reconhecimento incrível do 
meu trabalho, sinto-me muito feliz e 
realizado. Para mim, é a prova de que 
o esforço é recompensado, de que 
todos estes anos de trabalho árduo 
valeram a pena”, disse em reação ao 
prémio, esperando que a distinção 
“seja também uma inspiração para 
os que querem ingressar no digital, 
que têm ideias próprias, projetos em 
mente, negócios em construção”.

Marco Gouveia faz ainda parte do 
Programa de Mentoria do IPS, no qual 
acompanha estudantes e a prepara-

ção para o mercado de trabalho.
“É muito gratificante. Poder trans-

mitir o meu conhecimento e a minha 
experiência de modo a ajudar alguém é 
algo que me deixa genuinamente con-
tente. A licenciatura foi determinante 
para estar onde estou hoje. É certo que 
não exerço na área, mas aprendi muito 
sobre o que é o mais importante em 
qualquer empresa: as pessoas. Arrisco 
até afirmar que muitas não atingem o 
seu potencial máximo precisamente 
por não darem importância a essa par-
te”, acrescentou.

A recente reunião do Conselho Muni-
cipal de Educação de Setúbal serviu 
sobretudo para analisar não só a si-
tuação educativa dos estabelecimen-
tos de ensino da região, como para 
fazer um “balanço geral” do primeiro 
período do ano lectivo 2020/2021, 
que decorreu em plena pandemia.

A videoconferência contou com Ri-
cardo Oliveira, vereador da Educação 
da autarquia sadina, com represen-
tantes da DGEstE – Direção-Geral 
dos Estabelecimentos Escolares, da 

ANO LECTIVO 2020/2021

Conselho Municipal de Educação fez balanço 
do primeiro período de aulas

Saúde Pública, da Segurança Social, 
Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, Instituto Português do 
Desporto e Juventude, das forças de 
segurança e de instituições particula-
res de solidariedade social.

Foi abordada a temática da evo-
lução do número de infecções por 
Covid-19 no contexto escolar, assim 
como “questões práticas de organiza-
ção escolar em tempos de pandemia, 
a cedência de equipamento informá-
tico aos alunos abrangidos pelos es-

calões A e B da Ação Social Escolar, 
no âmbito do programa do Governo 
‘Escola Digital”’ e a retoma do forneci-
mento de refeições e acolhimento de 
crianças de trabalhadores de serviços 
essenciais pela autarquia”, lê-se em 
comunicado do executivo.

A sessão foi importante ainda, e 
mais concretamente para estabelecer 
uma articulação entre os agrupamen-
tos de escolas, bem como as escolas 
não agrupadas, a DGEstE, a Segurança 
Social e a Saúde Pública. R.S.
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Os provedores das duas 
Misericórdias do concelho 
do Montijo acabaram assim 
por ser vacinados. Além de 
José Rodrigues, em Canha, 
também José Manuel Braço 
Forte, provedor da Santa Casa 
do Montijo, foi inoculado, 
juntamente com dois 
funcionários desta última 
instituição. 

Ao contrário do que sucedeu 
em Canha, o processo na 
Misericórdia do Montijo 
suscitou indignação junto 
da respectiva equipa de 
enfermagem, por José Braço 
Forte não ter sido considerado 
como elemento que pudesse 
integrar o grupo prioritário de 
vacinação, conforme noticiou O 
SETUBALENSE na edição desta 
quarta-feira. O provedor, que 
logo de início foi incluído na lista 

de pessoas a vacinar, também 
defendeu que mantém contacto 
directo diário com os utentes. 
“Quando vou lá abaixo, vou ter 
com os utentes. Eu trabalho 
ali. Vou para lá às 9h30 e saio 
à tardinha. Há provedores que 
não andam lá dentro. Eu ando", 
garantiu então José Braço Forte, 
que negou ainda que a esposa 
tivesse sido vacinada.

Em relação aos dois 
funcionários, o provedor 
explicou que foi adoptado o 
princípio do não desperdício. 
“Foram estas duas pessoas, 
porque sobraram duas doses. 
E a doutora escolheu a pessoa 
da manutenção – que é quem 
monta lá as camas e lá está 
também sempre em contacto 
com as pessoas – e uma outra, 
que faz os stocks, que anda lá 
dentro”, justificou. 

Caso Vacinação na Santa Casa  
do Montijo gerou indignação 

Provedor da Misericórdia de Canha vacinado contra 
a Covid-19 mas por “pressão” da equipa de enfermagem

O provedor da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Canha, José Rodrigues, 
admite que também foi vacinado 
contra a Covid-19 no passado sábado. 
Ele e mais quatro membros da mesa 
administrativa. Mas, por “pressão” 
da própria equipa de enfermagem 
responsável pela administração das 
vacinas aos profissionais e utentes 
daquela instituição, face a um con-
texto de excepção.

“O provedor não quis ser vacina-
do. Sujeitou-se às circunstâncias e 
às directivas que a Direcção-Geral 
da Saúde [DGS] trazia”, disse José 

Mário Rui Sobral 

Sobra de vacinas e 
inevitável contacto 
directo diário com 
utentes levou José 
Rodrigues e mais quatro 
mesários a aceitarem a 
toma

CONTEXTO DE EXCEPÇÃO 
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Rodrigues a O SETUBALENSE. 
Garante que o seu nome, bem co-

mo os dos outros quatro elementos 
da direcção, não constava na lista ini-
cial do grupo a vacinar. E adianta: “Já 
estava tudo terminado, com pratica-
mente as malinhas arrumadas, quan-
do fomos vacinados.” A explicação 
é simples: “sobraram cinco seringas 
previamente preparadas” que não 
puderam ser administradas a uten-
tes – por conselho médico – e José 
Rodrigues e os restantes membros 
desempenham “funções diárias” no 
meio de uma valência, onde “é inevi-
tável o contacto directo com os resi-
dentes”. Os serviços administrativos 
estão dentro do próprio lar.

“Entendeu a equipa de enfermagem 
que eu e estas pessoas da mesa admi-
nistrativa, que todos os dias estamos 
dentro desta ‘bolha’, na instituição, 
fazíamos parte do grupo prioritário. 
Embora a minha opinião não fosse 
essa”, frisou. “Desde o auxiliar de lim-
peza até ao provedor, todo o grupo 
de trabalho directo da instituição foi 
vacinado. Pressionaram-nos para 
sermos vacinados", confirmou, antes 

José Rodrigues não queria ser vacinado mas o exercício de funções no meio do lar e a sobra de vacinas motivaram a decisão da equipa de enfermagem 

de revelar aquele que foi o principal 
argumento utilizado pela equipa res-
ponsável pela administração das vaci-
nas. “Quem está todos os dias dentro 
daquela ‘bolha’, deve ser vacinado. 
Não faz sentido vacinar uns e não va-
cinar outros – esta foi a grande linha 
de pressão”, faz notar o provedor, ao 
mesmo tempo que questiona: “Como 
seria se, depois de ter sido pressiona-
do, recusasse e, mais tarde, viesse a 
ficar infectado e acabasse por trazer 
o vírus cá para dentro?”

José Rodrigues diz que acabou por 
aceitar ser inoculado “ao fim de uma 
hora de toda a gente estar vacinada". 
Foi o último. “Depois de nos fazerem 
ver que não fazia sentido não vaci-
nar todos os que estão diariamente 
a trabalhar no lar. E que as seringas 
estavam preparadas. Ou as doses 
eram administradas ou seriam para 
jogar fora.”

O provedor sabe que os grupos 
prioritários a vacinar até Fevereiro, 
nesta Fase 1, englobam apenas, no 
caso de Estruturas Residenciais para 
Pessoas Idosas (ERPI) e instituições 
similares, profissionais e residentes. 
De acordo com os critérios que de-
terminam esses grupos, ficam sem 
ser abrangidos dirigentes das insti-
tuições, como provedores. 

Mas considera que há casos que de-
vem ser analisados de forma diferen-
ciada, em função das circunstâncias. E 
dá um exemplo: “Como se pode negar 
vacinar alguém que foi requisitado à 
empresa onde trabalha para estar 15 
dias a dar apoio a utentes, no interior 
desta instituição durante um surto com 
largas dezenas de infectados, como foi 
o caso do nosso vice-provedor?”

José Rodrigues critica ainda o po-
sicionamento de Francisco Ramos, 
coordenador da “task force" respon-
sável pelo plano nacional de vacina-
ção. “O indivíduo entende de outra 
forma porque desconhece a realidade 
das instituições. Não foi ele que este-
ve no meio de um surto, a limpar e a 
lavar”, atirou, embora admita que não 
deve haver lugar a oportunismos. “Se 
for um dirigente ausente, que assume 
um papel de faz de conta, não deve 
ser vacinado, não faz parte do grupo 
prioritário”, concluiu.



o período de interrupção lectiva 
decretado pelo Governo devido 
à propagação da Covid-19. Estes 
alunos têm ainda ao seu dispor, 
caso necessitem de acolhimento, 
“a EB Liberdade, a EB Areias e a EB 
2,3 de Pegões”, explica o município 
em comunicado. Já “no sentido 

de dar resposta às necessidades” 
demonstradas pelos encarregados 
de educação, a autarquia reforçou 
“a prestação de serviços através 
dos meios digitais e dos centros de 
contacto, mantendo o atendimento 
presencial imprescindível, 
mediante marcação prévia”.

Município 
assegura refeições 
e alojamento 
aos alunos 
carenciados

A Câmara Municipal do Montijo 
vai continuar a assegurar o 
fornecimento de refeições 
aos alunos beneficiários dos 
escalões A e B da Acção Social 
Escolar, assim como aos filhos ou 
dependentes de trabalhadores 
de serviços essenciais, durante 
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PUBLICIDADE

As propostas para o orçamento parti-
cipativo deste ano da União das Fre-
guesias de Montijo e Afonsoeiro po-
dem ser apresentadas entre os dias 
8 de Fevereiro e 1 de Abril, estando 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTIJO E AFONSOEIRO

Orçamento participativo recolhe 
propostas entre 8 de Fevereiro e 1 de Abril

estipulada “uma verba de dez mil eu-
ros” para os projectos apresentados, 
explicou a autarquia em comunicado.

Os cidadãos que pretendam enviar 
as suas propostas devem ter mais de 
18 anos e ser recenseados e residen-
tes na área geográfica da União das 
Freguesias de Montijo e Afonsoeiro. 
Esta é a segunda edição colocada 
em prática pela autarquia, depois 
de, em 2019, ter vencido o projecto 
“Educa+”. Já no ano passado, “por 
decisão da junta de freguesia, o or-
çamento participativo foi suspenso 
e a verba foi canalizada para o apoio 

às associações da freguesia, tendo 
em conta a situação pandémica pro-
vocada pela Covid-19”.

“O orçamento participativo é um 
instrumento que permite a aproxi-
mação da comunidade aos órgãos 
autárquicos, envolvendo a popula-
ção na avaliação e identificação das 
necessidades e priorização do investi-
mento, dotando-a do poder delibera-
tivo relativamente às actividades que 
devem ser integradas no Plano de Ac-
tividades da União das Freguesias de 
Montijo e Afonsoeiro, de acordo com 
o orçamento definido”.

Projectos podem ser 
apresentados por 
cidadãos com mais 
de 18 anos, estando 
estipulada uma verba 
de dez mil euros

DR
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Alcochete mandatos consecutivos, máximo 
permitido por lei. A escolha do 
ex-presidente tem o “objectivo de 
dar continuidade ao projecto de 
desenvolvimento sustentado e 
harmonioso retomado em 2005”, 
explicou a estrutura local 
comunista em comunicado.

A CDU anunciou no decorrer desta 
semana Luís Miguel Franco como 
cabeça-de-lista à presidência da 
Câmara Municipal de Alcochete, 
para as eleições autárquicas deste 
ano. Luís Franco volta agora a 
candidatar-se, depois de ter presidido 
a autarquia alcochetana durante três 

CDU anuncia 
Luís Franco 
como candidato 
à presidência 
da autarquia

Maria Carolina Coelho

ENTRE 4 E 19 DE FEVEREIROAPOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Unidade móvel instala-se
no concelho para rastreio
do cancro da mama

Município aprova isenção
do pagamento das taxas
de ocupação da via pública 

Uma unidade móvel vai estar ins-
talada junto ao Centro de Saúde de 
Alcochete, entre os dias 4 e 19 de Fe-
vereiro, para a realização de rastreio 
do cancro da mama. A iniciativa esta-
rá “disponível para as mulheres com 
idades compreendidas entre os 50 e 
os 69 anos, que serão convidadas por 
carta enviada pela Liga Portuguesa 
Contra o Cancro”, refere a Câmara 
Municipal alcochetana em nota de 
Imprensa.

Sendo o “rastreio uma actividade 
de medicina preventiva cientifica-
mente reconhecida, e que consiste 
na realização de uma mamografia 
gratuita”, a autarquia deixa o con-

O movimento associativo de Alco-
chete passou a estar isento do pa-
gamento das taxas cobradas para a 
ocupação da via pública, assim como 
da licença especial de ruído, depois 
da autarquia aprovar a medida na 
sua última reunião, tendo em conta 
“a actual conjuntura económico-
-financeira desfavorável”. 

A decisão, tomada “no âmbito dos 
artigos 8.º e 9.º do Regulamento de 
Taxas Municipais”, engloba, igual-
mente, a isenção da “utilização das 

selho: “caso tenha lesões pequenas, 
elas poderão ser detectadas, o que 
não seria possível por apalpação. Ao 
serem detectadas através da mamo-
grafia, o tratamento é mais simples 
e, numa grande parte dos casos, a 
percentagem de cura é maior”.

“No caso de nunca ter sido contac-
tada para fazer este rastreio, verifique 
no Centro de Saúde se os dados da 
sua residência estão actualizados e 
lembre-se: se encontrar algum nódu-
lo ou quaisquer alterações consulte o 
seu médico. Ainda que a maior parte 
dos nódulos não se devam a cancro, 
mais vale prevenir do que remediar”, 
acrescentou o município. 

instalações desportivas municipais, 
nos treinos e jogos oficiais de equi-
pas que se encontram a disputar 
competições federadas”, referiu o 
município em comunicado. No que 
diz respeito ao Fórum Cultural, “as 
colectividades terão isenção em nú-
mero de uma utilização do auditório, 
por ano civil”.

“Achamos que é muito importan-
te a continuidade destas medidas e 
têm efeitos retroactivos a 1 de Janei-
ro porque neste período ainda houve 
associações a utilizarem as instala-
ções camarárias”, esclareceu Maria 
de Fátima Soares, vereadora com o 
pelouro do Movimento Associativo.

Maria Carolina Coelho

Melhoria do 
equipamento 
beneficia de uma 
comparticipação 
financeira da União 
Europeia de 344 
mil e 380 euros

INTERVENÇÃO ABRANGE ÁREA ADJACENTE

Câmara Municipal inicia requalificação 
do polidesportivo por 724 mil euros 

A Câmara de Alcochete arrancou esta 
semana com as obras de reabilitação 
do polidesportivo municipal, “numa 
intervenção global que visa a melho-
ria das condições para a prática de 
desporto, recreio e lazer e permitir, 
assim, um maior usufruto do espaço 
público pela população”, referiu a au-
tarquia em nota de Imprensa. 

A melhoria do equipamento “de 
utilização colectiva, situado junto ao 
pavilhão gimnodesportivo”, repre-
senta um investimento total de mais 

Obra visa melhorar as condições para a prática de desporto

DR

de 724 mil e 147 euros, beneficiando 
“de uma comparticipação financeira 
da União Europeia, no âmbito do Pro-
grama Operacional Lisboa 2020, no 
montante de 344 mil e 380 euros”. 

Também a sua área adjacente vai ser 
requalificada, com “destaque para a 

colocação de uma tela tencionada, 
que protegerá os utilizadores da preci-
pitação durante o Inverno e funcionará 
como estrutura de ensombramento 
no Verão, permitindo a utilização do 
equipamento durante todo o ano”.

Os trabalhos em execução “visam, 

igualmente, permitir que o mesmo 
responda mais adequadamente às 
necessidades e expectativas da co-
munidade local e satisfaça a procura, 
actual e futura, da prática desportiva 
no sentido da promoção do desporto 
para todos e do fomento da qualidade 
de vida e da saúde da comunidade”. 
Com esta intervenção o município 
pretende, também, “que o equipa-
mento ofereça mais oportunidades 
de desporto e exercício físico ao ar 
livre e que abranja diferentes faixas 
etárias e utilizadores”. Já a “requa-
lificação do espaço adjacente visa a 
valorização urbana e paisagística com 
o intuito de fomentar a utilização e di-
namização de todo o espaço nas suas 
vertentes física, social e económica”.

No polidesportivo municipal são 
praticáveis as modalidades de ande-
bol, futsal, basquetebol, ginástica, 
karaté, voleibol, patinagem artísti-
ca, entre outros desportos. Ao nível 
de balneários, posto médico e bar, o 
equipamento utiliza as instalações do 
Pavilhão de Alcochete.

BREVES

A Biblioteca Municipal de 
Alcochete, enquanto durar 
o período de confinamento, 
vai passar a realizar entregas 
ao domicílio, à terça e sexta-
feira, ou em regime take-away, 
a funcionar durante os dias 
úteis. Os livros, DVDs ou 
outros documentos podem ser 
analisados no catálogo online, 
disponível em www.rbal.pt.

O município de Alcochete 
“orgulha-se” de ser um dos 
participantes no Lisboa 
Romana | Felicitas Iulia Olisípo, 
projecto onde se encontra 
incluído o Museu Municipal 
alcochetano. A iniciativa 
consiste num “site com 
informação sobre vestígios 
romanos em Lisboa e na sua 
Área Metropolitana”, revela a 
autarquia em comunicado.

A Junta de Freguesia do 
Samouco encontra-se 
disponível para prestar apoio 
aos maiores de 65 anos, 
pertencentes ao grupo de risco 
ou pessoas com mobilidade 
reduzida, através da aquisição 
de bens alimentares ou 
medicamentos. O projecto 
“Fique em Casa, Nós vamos por 
Si” vai estar em vigor durante o 
período de confinamento.

LEITURA
Biblioteca 
passa a entregar 
livros a casa

ANTIGUIDADES
Município 
participa no 
"Lisboa Romana"

SAMOUCO
Junta adquire 
bens essenciais 
pela população 
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Reportagem

Jovens em Estado de Emergência tentam 
compensar interacção presencial com a virtual

Durante o primeiro confinamento, 
consequência do Estado de Emer-
gência decretado em Março de 
2020, os portugueses viram a sua 
actividade fora das quatro paredes 
reduzida a poucas saídas, como ao 
supermercado. 

Depois de algum alívio na mobili-
dade social e regresso às aulas, logo 
neste início de 2021 a regra imposta 
pelo Governo e autoridades de saúde 
voltou a ser para todos ficarem em 
casa; excepção apenas para alguns 
profissionais. De resto, só são aceitá-
veis saídas por grande necessidade, 
ou aquisição de bens essenciais.   

Quanto às escolas, tiveram de 
suspender as actividades lectivas, 
e, quando estas recomeçarem, não 
se sabe se em regime presencial 
ou não, e por quanto tempo assim 
será. A solução, para já, parece ser 
o recurso ao online.

Ontem, a Assembleia da Repú-
blica decidiu prolongar o Estado 
de Emergência.

Para os jovens, os confinamen-
tos 'apertados' têm sido uma rea-
lidade difícil. Grande parte dos al-
moços, jantares e festas tiveram 
de ser cancelados, e até mesmo os 
encontros com dois ou três amigos, 
ainda que dentro de casa, foram 
colocados em stand by. Grande 
parte dos jovens entrevistados 
por O SETUBALENSE afirmam que 
a sua actividade social ficou reduzi-
da ao contacto com a família e, em 
alguns casos, com o namorado(a).  

O recurso a alternativas, já usa-
das pela grande parte dos jovens 
antes da pandemia, passou a ser 
cada vez mais frequente e a fun-
cionar como um kit de primeiros 

Ao ver a sua actividade 
social reduzida
ao mínimo durante 
a pandemia, 
os jovens optaram 
por meios de 
comunicação 
alternativos

VIDA REMETIDA PARA ONLINE 

FOTOS_DR

socorros. Grande parte deles ad-
mite despender tempo adicional 
no telemóvel e nas redes sociais, 
como o WhatsApp, o Instagram, o 
Youtube e o Twitter, que conside-
ram ser “a única forma de manter 
contacto com os amigos” e com 
quem está mais longe, bem como 
uma simples forma de passar o 

Muitos jovens aproveitam o tempo passado em casa para dar asas à 
criatividade, e as redes sociais são o escape para continuarem a manter 
a proximidade possível

tempo. As videochamadas, antes 
raras, tornaram-se essenciais, e as 
mensagens enviadas diariamente 
são definidas pelos próprios como 
“demasiadas”.

  Quando as universidades fe-
charam, em Março de 2020, os 
estudos para os testes e exames 
ocupavam uma parte do dia dos 

estudantes. A situação que se es-
tava a viver passava, então, um 
pouco despercebida, mas o de-
sespero rapidamente se voltou a 
fazer sentir. A “homogeneidade 
dos dias” levou os jovens a pro-
curarem refúgio nas redes so-
ciais, por vezes de forma menos 
consciente, e o facto de estarem 
todos “no mesmo barco” fez com 
que alguns deles criassem empatia 
entre si, afirmam. 

Uma das várias complicações 
causadas pela pandemia foi o au-
mento dos problemas de saúde 
mental, que se revelaram mais in-
cidentes na geração jovem. O iso-
lamento e a falta de comunicação 
a que estiveram, e estão sujeitos, 
têm sido a principal fonte de stress, 
embora não seja a única. 

Clara Passarinho, de 19 anos, 
vive em Azeitão, na freguesia de 
São Lourenço, concelho de Setú-
bal, e foi uma das jovens que fa-

As chamadas 
em plataforma 
de vídeo, 
antes raras, 
tornaram-se 
essenciais, 
e as mensagens 
enviadas 
diariamente 
são definidas 
pelos 
próprios como 
“demasiadas” 

lou a O SETUBALENSE. Comenta 
que também está em jogo o factor 
produtividade. “As pessoas, talvez 
mais uma faixa etária jovem, sente 
muito a pressão de ter que estar 
sempre a ser produtivo. Não temos 
que ser produtivos a toda a hora, 
acho que é importante esclarecer-
mos isto”, afirma.

Na sua opinião, “mantermo-
-nos ocupados” é o segredo para 
que consigamos passar melhor o 
tempo, desligarmos do mundo lá 
fora e das notícias que acabam por 
“influenciar de forma negativa”. 
Embora nem todos os dias tenham 
sido assim. 

Clara apostou em reinventar-se. 
“Comecei a ter aulas de espanhol, 
fazer exercício físico, cozinhei re-
ceitas que nunca tinha feito, parti-
cipei em projetos online, criei pe-
quenas performances, fiz castings, 
repensei o que queria para mim e 
para o meu percurso”, conta. Para 
enfrentar o novo confinamento, 
que teve início a 15 de Janeiro, 
afirma estar munida de livros e de 
“algumas ideias do que gostava de 
fazer”. Na foto apresentada, publi-
cada na rede social Instagram a 25 
de Abril de 2020, Clara faz refe-
rência ao modo como se vivia em 
Portugal antes do 25 de Abril de 
1974, e ao acontecimento impor-
tantíssimo que marcou esse dia. 
Os três personagens, criados para 
comemorar um dia que acabou por 
ser passado em casa, representam 
“tudo o que as pessoas queriam ser 
e queriam dizer, e queriam poder 
fazer e não podiam". A montagem 
foi criada com recurso ao Pho-
toshop. 

Por sua vez, Inês Sousa, tam-
bém de 19 anos, da freguesia de 
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, 
concelho de Setúbal, mostra uma 
evidente preocupação com a si-
tuação actual do país. Revoltam-
-lhe todos aqueles que “tendem a 
ignorar as medidas propostas pelo 
Governo” e, face a isto, tem recor-
rido às redes sociais para apelar à 
consciência de todos, pedindo que 
se mantenham em casa.
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Classificados

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Bloco
Clínico

Classificados

Alugo r/c de 
Moradia a casal.

Setúbal
Contato: 

938 910 200

ALMADA - 265 539 691 | SETÚBAL  - 265 520 716
SEIXAL - 265 520 71 | MONTIJO - 212 318 392

MOITA - 212 047 599 | BARREIRO - 212 047 599
PALMELA - 265 520 716 | ALCOCHETE - 212 318 392

OUTROS CONCELHOS 265 520 716
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PUBLICIDADEPUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Necrologia

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 14/01/2021
MANUEL DA CRUZ CARDOSO 

DA SILVA
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus filhos, genro, nora, netos e restante família, têm 
o doloroso dever de participar o falecimento do seu 
ente muito querido e de agradecer reconhecidamente 
a todos os que se dignaram acompanhá-lo à sua 
última morada, bem como aos que das mais diversas 
formas lhes manifestaram pesar.

    FALECEU A 26/01/2021
MANUEL JOAQUIM LAMANCHA

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, genro, nora, netos e restante 
familia, têm o doloroso dever de participar o 
falecimento do seu ente muito querido e de 
agradecer reconhecidamente a todos os que se 
dignaram acompanhá-lo à sua última morada, 
bem como aos que das mais diversas formas lhes 
manifestaram pesar.

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!

DN: 25/03/1941 DF: 26/01/2021
MABELA ANUNCIAÇÃO DIAS 

Seus filhos, noras, genro, netos e restante 
família vêm por este meio participar o 
falecimento do seu ente querido.
Na impossibil idade de o fazerem 
pessoalmente agradecem a todos que 
das mais diversas formas manifestaram 
o seu pesar. 

MONTIJO - PARTICIPAÇÃO

Receba o seu jornal 
na primeira hora da manhã

Assinaturas PDF

265 094 354

Ligue
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Região

Autarcas aprovam voto de pesar pelas vítimas de
Covid e louvor aos profissionais da linha da frente

A Câmara de Alcácer do Sal aprovou 
ontem, por unanimidade, um voto 
de pesar pelas vítimas da Covid-19 
e um voto de louvor aos profissio-
nais da linha na frente no combate 
à pandemia.

Na nota de pesar, apresentada pe-
lo vereador Manuel Vitor de Jesus 
(CDU), a autarquia considera que 
“num momento de profunda tristeza 
e consternação, em que assistimos 
a um aumento do número de óbitos 
entre os infectados, revela-se impe-
rioso expressarmos as nossas mais 
sentidas condolências aos familiares 
e amigos das vítimas mortais provo-
cadas pela Covid-19”. 

“Alcácer fica mais pobre sempre 
que perde um conterrâneo, por não 
conseguir resistir aos efeitos devas-
tadores da doença que se dissemina 
de forma cada vez mais descontro-
lada pela população”, acrescenta o 
texto, que refere ainda “numa popu-
lação envelhecida” não podem ser 
descuradas as mortes provocadas 
por outras patologias.

Por parte do PS, que também vo-
tou a favor, Clarisse Campos estão 
a morrer quatro a cinco pessoas 
por dia. “Diariamente vimos partir 
pessoas de uma geração que nos diz 
muito”, afirmou a socialista.

O presidente Vitor Proença (CDU) 
informou que, até ontem, o conce-
lho registava 236 casos activos, 27 
morte por Covid, sendo 25 de re-
sidentes nos lares da AURPICAS e 
Rainha Santa e Isabel (Misericórdia). 
“isto é dramático”, sintetizou o au-
tarca comunista.

O voto de louvor, lido por Nuno 
Pestana (CDU), reconhece o “enor-
me esforço e sacrifício” dos “profis-
sionais de saúde, funcionários das 
autarquias, funcionários das IPSS, 

Francisco Alves Rito

Concelho contava 
ontem com 27 óbitos, 
25 dos quais nos lares

ALCÁCER DO SAL

DR

O executivo da Câmara de Alcácer do Sal reuniu ontem no Salão Nobre dos Paços do Concelho

SMPC, bombeiros, forças de segu-
rança, profissionais da educação, 
empresários, comerciantes e tra-
balhadores de estabelecimentos de 
bens essenciais e aos que se viram 
forçados a encerrar ou a readaptar 
a sua actividade, famílias dos pro-
fissionais que estão em risco de 
contágio permanente e a todos os 
que se encontram envolvidos em 
movimentos de voluntariado e so-
lidariedade social”.

Sobre a resposta à pandemia, o 
presidente informou que a câmara 
está em contacto permanente com 
as IPSS do concelho e a ajudar a 
superar a falta de profissionais nos 
lares. “Em dois [dos lares] o proble-
ma já está atenuado”, revelou Vitor 
Proença.

O Hospital do Litoral Alentejano, 
que informou, no início da 
semana ter atingido 90% da 
sua capacidade de ocupação em 
enfermaria, está agora já lotado, 
segundo o presidente da Câmara 
de Alcácer do Sal transmitiu 
ontem ao executivo municipal.

“O hospital tem as 58 camas 
[de enfermaria] ocupadas e duas 
camas disponíveis nos Cuidados 
Intensivos”, disse Vitor Proença, 
classificando a situação 
hospitalar como “dificílima”. 
Ainda de acordo com o autarca, 

Esgotado Hospital do Litoral Alentejano 
sem camas de internamento na enfermaria

nos Cuidados Intensivos deste 
hospital há “pessoas com 30 
anos e menos”.

O presidente da autarquia, 
que dirige também a 
Comunidade Intermunicipal 
do Alentejo Litoral (CIMAL), 
disse ainda já ter transmitido 
às autoridades de saúde, a 
disponibilidade do Município 
de Alcácer e dos demais para 
“oferecer alojamento” aos 
médicos de outras zonas que 
possam ser colocados nesta 
região. 

DR

Trata-se de mais uma medida 
de apoio às famílias tomada 
pelo executivo municipal, à 
semelhança do que aconteceu 
em Março durante o primeiro 
confinamento, e que pretende 
contribuir para minimizar os 
impactos negativos da pandemia.

Município de Grândola 
garante fornecimento 
de refeições a alunos 
com fragilidade 
económica   

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

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

Amanhã, dia 30 de Janeiro, 
celebra-se o Dia Escolar 
da Não Violência e da 
Paz, uma data assinalada 

anualmente, com vista à sensibili-
zação para a necessidade de uma 
educação para a Paz e a promoção 
de valores como o respeito, a igual-
dade, a tolerância, a cooperação e 
a não violência.

Infelizmente, sabemos que a vio-
lência nas escolas, nomeadamente 
o bullying, não é a única forma de 
violência a que as crianças e jovens 
estão expostos. E se em cenário es-
colar, no centro da situação estão 
precisamente os menores e as suas 
relações com os seus pares, num 
outro contexto muito mais resguar-
-dado e íntimo e talvez por isso mais 
pernicioso, continuam a ser prote-
lados para um papel secundário e 
periférico, não lhes sendo sequer 
reconhecido o estatuto de vítima. 
É esta a realidade dos menores que 
são expostos à violência doméstica 
em Portugal.

Segundo dados da Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima, o 
contexto doméstico ou intrafami-
liar é um espaço privilegiado para 
a ocorrência de violência contra 
crianças e jovens, sendo que a maio-
ria é vitimada no seio da própria fa-
mília de origem, sobretudo pelas 
pessoas mais próximas. E mesmo 
quando são um “mero” público de 
episódios violentos, as crianças de 
famílias onde ocorrem agressões 
contra um dos parceiros têm uma 
maior probabilidade de receber 
maus-tratos, quando comparadas 
com crianças cujas famílias não o 
vivenciam.

E nunca será demais referir as 
repercussões destas experiências; 
diversos estudos demonstram que 
estas crianças e jovens se encon-
tram em risco de desenvolver per-
turbações de ansiedade, depressão 
e stress, além de comportamentos 
desviantes. E, paralelamente, os 

As Crianças também são Vítimas!

OPINIÃO

Cristina Rodrigues

menores oriundos destas famílias 
têm uma probabilidade aumentada 
de entrar num ciclo intergeracional 
de violência, perpetuando-o seja 
como vítimas ou como agressores.

De acordo com o Relatório Anual 
de Avaliação da Actividade das Co-
missões de Proteção de Crianças 
e Jovens de 2019, nesse ano hou-
ve um aumento significativo das 
comunicações relacionadas com 
violência doméstica, sendo essa a 
categoria mais comunicada, seguida 
da de negligência e comportamen-
-tos de perigo na infância e juven-
tude. Se por um lado, este dado 
permite-nos perceber que há uma 
maior atenção das entidades com 
competência em infância e juventu-
de para estas situações, por outro, 
reforça a consciência que os meno-
res são continuamente expostos a 
estes cenários, mesmo quando não 
constituem o alvo directo ou inten-
cional das agressões.

Assim, embora este fenómeno te-
nha vindo a ganhar uma visibilidade 
crescente no nosso país, nas últimas 
décadas, a situação da criança que 
se vê obrigada a vivenciar este con-
texto doloroso continua a não ter a 
evolução desejável em termos jurí-
dico-legais e das políticas públicas.

Não podemos continuar a encarar 
as crianças como vítimas indirec-
tas deste crime, nem aceitar que o 
sistema as silencie quando as de-
via proteger. Urge reconhecer que 
ainda não fizemos o suficiente e 
batalhar para encontrar respostas 
diferenciadas, adaptadas às espe-
cificidades das crianças e jovens, 
e que garantam o seu bem-estar e 
desenvolvimento saudável. 

Deputada não inscrita

As crianças 
de famílias 

onde ocorrem 
agressões 

contra um dos 
parceiros têm 

uma maior 
probabilidade 

de receber 
maus-tratos, 

quando 
comparadas 
com crianças 
cujas famílias 

não o vivenciam
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Guarda-redes João Valido 
é o único totalista do Vitória

Após a goleada 5-2 obtida na jornada 
anterior no reduto do Juventude de 
Évora, o Vitória Futebol Clube volta 
no domingo, a partir das 15 horas, a 
actuar no Estádio do Bonfim. Frente 
ao Moncarapachense, em partida da 
14.ª jornada da série H do Campeona-
to de Portugal, os sadinos estão de-
terminados a somar o seu 11.º triunfo 
na prova de modo a manterem a dis-
tância para os seus perseguidores.

Diante do conjunto algarvio, actual 
sétimo classificado da tabela com 13 
pontos, o treinador Alexandre San-
tana deverá apostar num onze muito 
semelhante ao que tem utilizado nas 
últimas jornadas. Entre os 24 atletas 
utilizados até ao momento pelo téc-
nico, apenas o guarda-redes João Va-
lido, de 20 anos de idade, alinhou em 
todos os 1 080 minutos disputados 
pela equipa.

Apesar de só esta temporada se 
ter estreado na baliza da equipa 
principal, o jovem guardião já tinha 
no passado trabalhado integrado 
nos plantéis sadinos que participam 
na I Liga em anos anteriores. A ex-
periência acumulada em centenas 
de sessões de trabalho permitiram 
a João Valido acumular capacidades 
que se têm revelado bastante úteis à 
equipa nos encontros realizados no 
Campeonato de Portugal.

Outro factor apontado como deci-
sivo para o rendimento de João Va-
lido é a união, o respeito e o espirito 
de entreajuda que existe entre os 
colegas de posição Josué Duverger 
e Petterson Santos, de 20 e 18 anos, 
respectivamente. Curiosamente os 
dois suplentes da baliza estiveram 
por seis vezes cada um (em 12 par-
tidas) inscritos na ficha de jogo do 

Ricardo Lopes Pereira

Sadinos defrontam 
domingo, pelas 15h00, 
no Estádio do Bonfim, 
o Moncarapachense

JOVEM DE 20 ANOS ALINHOU TODOS OS 1 080 MINUTOS

DR

conjunto treinado por Alexandre 
Santana.

Determinantes para a evolução do 
trio de guardiães tem sido o facto de 
terem como treinador o ex-guarda-
-redes dos sadinos Diego Silva. Os jo-
vens têm trabalhado sob a orientação 
do brasileiro, que defendeu as redes 
da baliza vitoriana entre as épocas 
2010/11 e 2011/12, onde se destacou 
como figura de referência no clube, 
em que viria ainda a trabalhar em 
2015/16 e 2016/17.

Zequinha é o segundo   
mais utilizado
Depois do totalista João Valido, que 
foi utilizado 1 080 minutos até ao mo-
mento, o segundo atleta com mais 
minutos é o avançado Zequinha. Aos 
34 anos, o melhor marcador do Cam-
peonato de Portugal, com 11 golos em 
12 jornadas, foi utilizado em todas e 
totaliza 1 076 minutos (foi substituí-

do nos derradeiros minutos em duas 
partidas). O setubalense, autor de 
mais de um terço dos 32 golos mar-
cados pelo Vitória, é para já a grande 
figura da equipa em 2020/21.

O pódio dos mais utilizados é fe-
chado pelo defesa-central Marcos 
Raposo, de 20 anos, que actuou em  
1 053 minutos dos 1 080 realizados 
pela equipa. Com mais de 800 minu-
tos de utilização figuram ainda os no-
mes de dois veteranos e dois jovens. 
No primeiro caso, o esquerdino Nuno 
Pinto (962 minutos) e o capitão José 
Semedo (810) têm sido presenças as-
síduas nos jogos. 

O médio Bruno Ventura, de 19 
anos, segundo melhor marcador dos 
sadinos com seis golos, alinhou em 
947 minutos, enquanto João Serrão, 
de 20 anos, que forma dupla no eixo 
da defesa com Marcos Raposo, foi 
utilizado em 923 minutos. O lateral-
-direito Mano (747 minutos), o médio 

João Marques (612) e os avançados 
Mendy (551) e Kamo Kamo (544) são 
os atletas que se seguem na lista de 
mais utilizados.

Futebol formação apresenta 
coordenadores
Depois de Carlos Chaby ter sido anun-
ciado pelo Vitória FC como coordena-
dor geral do futebol de formação, o 
clube revelou agora a lista completa 
que integram a estrutura de coorde-
nação do futebol de formação. Além 
de Carlos Chaby, que regressou três 
meses depois de ter deixado as fun-
ções, os restantes coordenadores 
técnicos são: Luís Martins (futebol 
especializado), Cláudio Jesus (fute-
bol base), Diego Silva (departamen-
to de guarda-redes), Vasco Mendes 
(scouting), João Ramos (escolinhas) 
e Diogo Salgueiro (gabinete de apoio 
ao jogador).

O clube refere que “esta equipa 

tem como premissas a promoção e 
o desenvolvimento do futebol como 
contributo para uma cultura assen-
te em valores de ética, fair-play des-
portivo e auto-estima, enquadrando 
todos os envolvidos; pretende, tam-
bém, garantir o desenvolvimento do 
Departamento de Futebol Formação 
do Vitória FC como uma estrutura or-
ganizada e coesa que assegure uma 
gestão competente da área do fute-
bol formação do clube, contribuindo, 
assim, para a manutenção das com-
petências até aqui adquiridas”.

A finalizar, a nota publicada na 
página oficial do Vitória adianta que 
“no decorrer desta e da próxima se-
mana, serão apresentados na página 
oficial do Futebol Formação todos os 
elementos desta estrutura de uma 
maneira mais intimista para que to-
dos os vitorianos e setubalenses pos-
sam conhecer este grupo um pouco 
melhor”.

 

Guardião João Valido (à direita) acompanhado pelo treinador Diego Silva e pelo colega de posição Duverger



equipa sobre o Moncarapachense, 
em jogo relativo à 11.ª jornada 
da Série H do Campeonato de 
Portugal, que se encontrava em 
atraso. Contratado no início da 
época, Valdu Té marcou um golo 
nos 11 jogos que disputou com a 
camisola do clube da margem sul 

do Tejo.    Com a carreira iniciada 
no Sporting de Bissau, chegou a 
Portugal em 2014 para representar 
o V. Setúbal, tendo marcado um 
golo nos 12 jogos que fez pela 
equipa principal dos sadinos. 
Seguiram-se passagens por Mafra, 
Olímpico do Montijo e Arouca.

Valdu Té deixa 
Amora para 
jogar no Japão 

O Amora chegou a acordo com 
o Football Club Imabari do 
terceiro escalão nipónico para 
a transferência do avançado 
guineense Valdu Té, de 23 anos.
O jogador despediu-se dos relvados 
portugueses na passada quarta-
feira, na vitória alcançada pela sua 
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Das seis equipas da 
região que disputam 
o campeonato apenas 
duas vão estar em 
competição este 
fim-de-semana

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Olímpico do Montijo, Oriental 
Dragon, Amora e Pinhalnovense 
com jogos adiados   

O Campeonato de Portugal pros-
segue este fim-de-semana com a 
realização da 14.ª jornada que volta 
a ter jogos adiados, como tem sido 
habitual ao longo da época, devido 
aos constantes casos de jogadores in-
fectados pela pandemia de Covid-19 
que surgem diariamente. 

Na passada quarta-feira um dos 
casos envolveu o Pinhalnovense que 
viu o jogo ia disputar com o Moura ser 
cancelado a cerca de uma hora do seu 
início numa altura em que as equipas, 
incluindo a de arbitragem e o delegado 
da FPF, já se encontravam no local. 

Este caso vai ter consequências nas 

DR

próximas jornadas porque vai originar 
o adiamento de mais dois jogos do 
Pinhalnovense, o que deveria jogar 
na próxima segunda-feira na Amora 
e o que está agendado para o dia 7 de 
Fevereiro, no Campo Santos Jorge, 
com o Louletano. 

Outra situação surgiu na equipa do 
Belenenses SAD “B” que também tem 
jogadores infectados e levou ao adia-
mento do jogo que deveria disputar 
no próximo domingo, em Odivelas, às 
15 horas, com o Olímpico do Montijo.  

E, como se isto não bastasse, eis 
que também acaba de ser adiada a 
recepção do Sporting B ao Oriental 
Dragon que estava programada tam-
bém para as 15 horas de domingo no 
Estádio Aurélio Pereira, na Academia 
de Alcochete.   

Assim sendo, são apenas duas as 
equipas da região que vão estar em 
competição, o Desportivo Fabril que 
recebe o Praiense e o Vitória Futebol 
Clube que será anfitrião do Moncara-
pachense. 

Fabril joga sábado às 10h45 
O encontro que se disputa amanhã, 

sábado, no Estádio Alfredo da Sil-
va, em horário um pouco estranho, 
às 10h45, está a despertar alguma 
curiosidade para ver até que ponto 
os pupilos de João Nuno conseguem 
dar seguimento à vitória alcançada 
no último domingo, em Marvila.

A equipa está confiante e, embora 
defronte um adversário difícil, o pen-
samento está centralizado apenas na 
conquista da vitória para a dedicar ao 
clube que na passada quarta-feira, dia 
27 de Janeiro, completou 84 anos de 
existência. 

Os açorianos estão melhor classi-
ficados e têm mais oito pontos que 
o Fabril mas fora de casa foram der-
rotados quatro vezes, empataram 
três jogos e apenas ganharam uma 
vez. 

Os resultados do Fabril no seu re-
duto também não têm sido famosos 
[três empates e duas derrotas] mas 
nesta altura, tendo em conta a recu-
peração que tem vindo a fazer, tudo 
aponta para que estejam reunidas 
todas as condições para festejarem 
também pela primeira vez uma vitória 
em casa. 

Os clubes da região, todos sem ex-
cepção, encontram-se a atravessar 
momentos bastante complicados 
devido à pandemia de Covid-19 que 
obrigou à suspensão das suas activi-
dades e a União Desportiva e Recrea-
tiva Banheirense não foge à regra. 

Helena Mira, presidente da direc-
ção, em declarações a O SETUBA-
LENSE, considera que o problema vai 
muito para além da questão financei-
ra porque o clube não vive para obter 
lucro mas sim para a comunidade.

A dirigente associativa realça a im-
portante ajuda das autarquias, coloca 
em dúvida a continuidade das com-
petições desportivas, considera sau-
dável e democrático a existência de 
duas listas concorrentes às eleições 
para a AF Setúbal e lamenta que o Es-
tado se tenha esquecido dos clubes 
neste momento difícil.

“Os problemas são muitos. Existe 
como é óbvio o problema financei-
ro, mas vai muito para além disso. O 
desporto, a cultura e o recreio estão 
parados; os nossos associados estão 

UNIÃO BANHEIRENSE

“Esta época desportiva 
tem sido um caos”

inibidos de ir à sede e para muitos de-
les, em particular os menos jovens o 
seu dia era passado no clube, o isola-
mento é para alguns deles a solidão. É 
um problema grave. A nossa essência 
encontra-se muito debilitada. Não vi-
vemos para os lucros, vivemos para 
a comunidade”, começa por referir 
Helena Mira que considera não ter 
sido fácil viver com esta situação. 

“Tem sido muito difícil. O medo, 
a ansiedade e as incertezas para o 
futuro, leva-nos a questionar to-
dos os dias o que poderá acontecer 
com o movimento associativo, que 
está sem qualquer tipo de receitas. 
Claramente que a maior ajuda tem 
vindo das nossas autarquias que no 
concelho da Moita não nos deixaram 
para trás. O movimento associativo é 
quem tem promovido ao longo dos 
anos o desporto, a cultura e o recreio 
e felizmente não foi esquecido pe-
las autarquias. Naturalmente que os 
nossos associados e patrocinadores 
também têm tido um papel impor-
tante”, realçou a presidente do clube 
que se encontra neste momento em 
segundo lugar na 2.ª Divisão Distrital.  

“A época desportiva tem sido um 
caos. Casos covid, adiamento de jo-
gos e paragens longas no campeona-
to. Com isto não atiro responsabilida-
des a ninguém. Nós também fizemos 
parte daqueles que quiserem entrar 
na competição, talvez tudo tenha si-
do prematuro. Da maneira que isto 
está, já ponho em causa se terá con-
tinuidade”, referiu. 

Relativamente às eleições para a 
Associação de Futebol de Setúbal, 
que vão ser disputadas por duas 
listas, Helena Mira diz que é demo-
crático e saudável. “Parece-me bem 
que haja duas listas. Ambas as listas 
me parecem motivadas e ambas têm 
pessoas que reconheço terem capa-
cidade para gerir os destinos da AF 
Setúbal”. 

E, a terminar, reforçou: "gostava de 
salientar o facto de que a maioria dos 
clubes formam atletas, mesmo com 
poucas condições, fazendo o papel 
do Estado, e bem; mas, numa altura 
tão critica e frágil, fomos esquecidos. 
Gostava que todas as Associações / 
Federações onde somos filiados 
tomassem uma posição sobre o as-
sunto”.Helena Mira

José Pina

Helena Mira, presidente 
do clube, diz que o 
problema vai muito 
mais para além da 
questão financeira
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