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Abertura

C aro leitor, os resultados do 
candidato Ventura em Pal-
mela foram preocupantes: 
3336 votos (13,44%) em 

25.267 votantes (45,53%) e em 
55.490 inscritos. Porque o seu 
lema político é o ódio contra os 
ciganos, negros, beneficiários do 
RSI e pessoas com opções sexuais 
diferentes. Porque a sua solu-
ção para os problemas é rasgar 
a Constituição, criar um regime 
presidencialista, talvez tornar-se 
Presidente-Rei vitalício. O que se 
passou em Palmela repetiu-se pelo 
país, o que intranquiliza quem quer 
viver em Democracia (em especial, 
se tem memória da Ditadura).

Algumas causas do sucesso do ex-
tremismo populista:

1.ª - Sensação de ameaça à iden-
tidade cultural. O exemplo é a Pó-
voa de S. Miguel (Moura). Ventura 
visitou a aldeia na campanha e fez 
dos ciganos o alvo, mas há outros 
casos no Alentejo e no país. Num 
bom trabalho jornalístico recente, 
foi ouvido o Presidente da Junta 
de Freguesia e várias pessoas de 
diferentes idades, profissões, se-
xos e origens étnicas sobre as ra-
zões do voto no Chega nas legisla-
tivas (15,43%) e nas presidenciais 
(Ventura 41,23%; Marcelo, 30,70 
%; Ana Gomes, 20,62%). Todos 
referiram a integração social dos 
ciganos desta aldeia: no trabalho 
agrícola sazonal e na venda em fei-
ras e mercados (não vivem do RSI: 
aliás, no país só dele vivem 6% de 
ciganos); no convívio social (não 
há conflitos); na habitação, vivem 
em casas que compraram, algu-
mas no centro da aldeia (não em 
bairros sociais ou barracas). Mas 
há duas razões de incómodo: têm 
costumes muito diferentes; são 
20% da população e reproduzem-

-se mais do que os outros: na es-
cola primária há 50 alunos ciganos 
e só sete não ciganos. Mas a escola 
é que é o meio para a integração 
e mudança de comportamentos, 
não é a exclusão social nem o cas-
setete da polícia como Ventura 
defende! Semelhante à Póvoa de 
S. Miguel é o que se passou nos 
EUA e que levou ao sucesso do 
Trump: os americanos brancos 
sentem-se uma minoria no país 
que os antepassados anglo-saxões 
fundaram, pois os latinos, chine-
ses e negros já são a maioria. Mas 
o sucesso dos EUA deveu-se aos 
emigrantes idos de todo o mundo;

2.ª - Pobreza endémica. Vivemos 
no país da comentarite e da opinio-
nite agudas, mas discute-se pouco 
o aumento da produção de rique-
za e a sua mais justa distribuição, 
e quando se discute, é na lógica 
tribal, de grupo, a partir de pres-
supostos ideológicos. E a pobreza 
atinge mais as pessoas do interior, 
mais velhas, menos escolarizadas 
e informadas, portanto, mais inde-
fesas ao populismo;

3.ª - Abandono do interior do 
país pelos Governos. Iniciou-se 
com a vaga de emigração em 
massa para a Europa nos anos 
60 e até hoje tem sido pouco 
combatido;

4.ª - Abandono dos munícipes 
pelos poderes locais. Nos órgãos 
autárquicos, em vez de se discutir 
os problemas locais do dia-a-dia 
dos munícipes, discute-se, demais, 
temas nacionais, marcados pela luta 
ideológica para culpar os Governos, 
alijar responsabilidades e distrair os 
munícipes. Dou dois exemplos de 
Palmela (mas há semelhante a isto 
por todo o país):

1.ª - Todos os anos há acesas dis-
cussões sobre o 25 de Abril e o 25 

Eleições presidenciais em Palmela

OPINIÃO

Manuel Henrique Figueira 

Munícipe de Palmela 

O que se passou 
em Palmela 

repetiu-se pelo 
país, o que 

intranquiliza 
quem quer viver 
em Democracia 

(em especial,
se tem memória 

da Ditadura)

de Novembro. Hoje sabe-se bem o 
que foram e o que cada partido pen-
sa, para quê repeti-lo há 47 anos e 
agredirem-se verbalmente uns aos 
outros;

2.ª - Discute-se a falta de investi-
mento dos Governos nos transportes 
e nas estradas essenciais. Mas não se 
discute isto:

a) - O absurdo entrave à con-
clusão da Estação Ferroviária do 
Pinhal Novo feito pela Câmara de 
Palmela e Junta de Freguesia do 
Pinhal Novo, entre 2002 e 2004, 
que nos impede, há dezassete 
anos, de ter cinco comboios por 
hora em vez de três entre Setúbal 
e o Pinhal Novo (para os milhares 
de pessoas que vão a Lisboa, tra-
balhar, por motivos de saúde ou 
outras razões);

b) - A falta dos 250 metros finais 
da avenida J. Lino dos Reis (Aires) há 
vinte anos, que impede os autocar-
ros de servir cinco mil munícipes de 
Aires, Bairro Padre Nabeto e Cabeço 
Velhinho (obra prevista para 2018, 
por 380 mil euros);

c) - A violação do D. L. n.º 
163/2006 por falta de duas ram-
pas no passeio da estrada de Aires 
à estação do comboio, que obriga 
uma pessoa em cadeira de rodas 
a circular 300 metros na faixa de 
rodagem. E continua, apesar dos 
meus alertas n’«O Setubalense» 
e no «Jornal do Concelho de Pal-
mela». São casos como estes, es-
palhados pelo país, que afectam o 
dia-a-dia de milhares de munícipes, 
que os revolta e leva à abstenção 
ou ao voto nos Venturas;

5.ª - Forma pouco inteligente 
como Ventura tem sido tratado. 
Na campanha eleitoral, duas can-
didatas da Esquerda insultaram-
-no como ele costuma fazer aos 
adversários; a Direita democrática 

legitimou-o politicamente desde 
as eleições nos Açores; a Comuni-
cação Social tem-lhe dado palco 
desmesuradamente;

6.ª - Saudosismo de algumas 
elites pelo autoritarismo. Na Foz 
do Douro (Porto), na Estrela (Lis-
boa) em Cascais e Estoril, Marcelo 
perdeu cerca de 10% dos votos 
em relação a 2016 e Ventura teve 
cerca de 10% mais do que o Chega 
em 2019. Algumas elites abando-
naram o seu candidato natural, o 
ultraliberal (na economia) Mayan, 
e votaram em Ventura.

7.ª - Perda de memória da Dita-
dura. Pela ordem natural da vida, 
há cada vez menos pessoas com 
memória do Salazarismo, o que 
desvaloriza a conquista e a defesa 
da Democracia.

8.ª - Vaga de extremismo popu-
lista. Vários movimentos organi-
zados ou inorgânicos no mundo 
põem em causa a Democracia, a 
ciência, as vacinas, as alterações 
climáticas, e defendem o terrapla-
nismo (teoria que diz que a Terra 
é plana, sem indicar onde termina 
e se cai no abismo) e o Criacionis-
mo (crença religiosa de que o Uni-
verso, a Humanidade e a vida são 
criação de um agente sobrenatural, 
contestando a teoria científica da 
evolução das espécies de Darwin). 
É deste caldo de cultura que o ex-
tremismo vive.

9.ª - Redes sociais. Têm um papel 
muito negativo na difusão da mentira 
sem freio e são os principais veículos 
da propagação do extremismo po-
pulista.

Cada uma destas causas, a seu mo-
do, contribui para criar os Venturas.
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Atlético Mineiro, em 2017, antes de 
se transferir para os ‘canarinhos’, em 
2018/19, época na qual fez 17 jogos 
pelos sub-23 e outros 13 pela equipa 
principal. Nesta época, Cícero, de 23 
anos, participou em apenas cinco 
encontros da equipa orientada por 
Bruno Pinheiro e segue, agora, para 

o 15.º classificado da II Liga em busca 
de maior utilização. É o segundo 
reforço apresentado pelo clube 
da margem sul do Tejo no último 
dia do mercado de transferências 
de inverno, depois do avançado 
Anthony Blondell, que veio do 
Arouca, também por empréstimo.

Cícero reforça 
Cova da Piedade 
por empréstimo 
do Estoril Praia

O médio de características 
defensivas Cícero vai reforçar o 
Cova da Piedade até ao final da 
época 2020/21 da II Liga de futebol, 
por empréstimo do Estoril Praia, 
anunciou ontem o clube do concelho 
de Almada. O brasileiro chegou a 
alinhar pela equipa principal do 

No espaço exterior foi 
criada uma área de pré-
triagem de ambulâncias 
para diminuir a “pressão 
assistencial  

O Hospital Garcia de Orta (HGO), em 
Almada, tinha ontem um total de 246 
doentes com covid-19, 208 interna-
dos em enfermaria, 27 na Unidade 
de Cuidados Intensivos (UCI) e 11 na 
Unidade de Hospitalização Domici-
liária (UHD).

Segundo um comunicado do HGO, 
entre a segunda-feira da semana 
passada e hoje registou-se um cres-
cimento de 16% no total de doentes 
infetados com SARS-COV-2, aumen-
tando o número de doentes interna-
dos de 212 para os 246.

Este aumento obrigou a novo 
reajustamento da lotação afecta à 
covid-19 naquela unidade hospitalar 
de Almada.

Na nota é ainda referido que, face 
ao aumento contínuo do número de 
doentes infetados com o novo co-
ronavírus nas últimas semanas, foi 
constituída no espaço exterior do 
hospital uma área de pré-triagem de 

COVID-19

Hospital Garcia de Orta 
com aumento de 16% de 
internados numa semana

ambulâncias para diminuir a “pres-
são assistencial”, com colaboração 
da proteção civil municipal e distri-
tal, Instituto Nacional de Emergência 
Médica (INEM) e Agrupamentos dos 
Centros de Saúde (ACES) de Almada.

Perante este quadro, o HGO renova 
o apelo à população dos concelhos 
de Almada e do Seixal para que, em 
caso de doença, recorra em primeiro 
lugar aos médicos de família nos cen-
tros de Saúde e, em caso de sinais ou 
sintomas compatíveis com doença 
respiratória, deve contactar primeiro 
a linha do Serviço Nacional de Saúde 
(808242424) e as ADRC - áreas de-
dicadas para doentes respiratórios.

A pandemia de covid-19 provocou, 
pelo menos, 2.227.605 mortos resul-
tantes de mais de 102,8 milhões de 
casos de infeção em todo o mundo, 
segundo um balanço feito pela agên-
cia francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.757 
pessoas dos 726.321 casos de infeção 
confirmados, de acordo com o bo-
letim mais recente da Direção-Geral 
da Saúde.

A doença é transmitida por um no-
vo coronavírus detetado no final de 
dezembro de 2019, em Wuhan, uma 
cidade do centro da China.
GR // Lusa

Ministério da Saúde diz 
que utilização indevida 
da vacina contra a 
covid-19 pode ser 
criminalmente punível 

PESSOAS NÃO PRIORITÁRIAS

MP abre inquérito à vacinação na Segurança 
Social de Setúbal e a casos de Seixal e Montijo 
avançados por O Setubalense

O Ministério Público (MP) decidiu 
ontem abrir inquéritos aos casos 
que envolvem a Segurança Social de 
Setúbal, bem como aos que O SE-
TUBALENSE noticiou em primeira-
-mão ocorridos em Seixal e Montijo, 
relativamente à vacinação contra a 
covid-19 de pessoas não prioritárias. 
Estão igualmente na mira do MP o 
INEM de Lisboa e o do Porto e outras 
instituições.

O caso da vacinação de Elisabete 
Adrião, técnica superior da Segu-
rança Social e vereadora na Câmara 
Municipal do Seixal, e as situações 
registadas nas duas Misericórdias 
do Montijo foram revelados por O 
SETUBALENSE.

Na Santa Casa da Misericórdia do 
Montijo, a polémica envolveu o pro-
vedor, José Manuel Braço Forte, e a 

ALEX GASPAR

sua esposa (que não desempenha 
funções profissionais na instituição e 
que foi inscrita na lista na qualidade de 
voluntária), além de dois funcionários. 

A Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca informou ontem que, até ao mo-
mento, o MP instaurou inquéritos 
relativamente “a alguns dos casos 
vindos a público, desde logo os res-
peitantes à Segurança Social de Se-
túbal, ao INEM de Lisboa e ao INEM 
do Porto”, em resposta a uma per-
gunta da agência Lusa, a propósito 
da polémica que envolve a vacinação 
contra a covid-19.

Diz igualmente que foi instau-
rado inquérito em relação a factos 
também noticiados relativamente a 
“Portimão, Vila Nova de Famalicão, 
Arcos de Valdevez e Bragança”, além 
de Seixal e Montijo.  

“Este trabalho de pesquisa pros-
segue ainda relativamente a outras 
situações que também têm vindo a 
público”, acrescenta.

O Ministério da Saúde já veio con-
siderar “inaceitável” qualquer utili-
zação indevida de vacinas contra a 
covid-19, alertando que este acto 
pode ser "criminalmente punível”, e 

pediu ao grupo de trabalho (‘task for-
ce’) que prepare uma lista de outras 
pessoas prioritárias.

“A utilização indevida das vacinas 
contra a covid-19 pode constituir 
conduta disciplinar e criminalmente 
punível, em face da factualidade con-
creta que venha a apurar-se em sede 
de inquérito”, afirmou o Ministério 
da Saúde em comunicado de 31 de 
Janeiro.

Anunciou ainda que determinou 
que a ‘task force’ responsável pelo 
plano de vacinação prepare uma lista 
de outras pessoas prioritárias a quem 
poderão administrar a vacina.

Para o Ministério, é “inaceitável 
qualquer utilização indevida de va-
cinas que decorra durante o proces-
so de vacinação”, lembrando que o 
plano “foi concebido com base em 
critérios técnicos, suportados na me-
lhor evidência científica”.

Na sexta-feira, a Inspecção-Geral 
das Actividades em Saúde anunciou 
que irá verificar o cumprimento das 
normas e orientações aplicáveis ao 
processo de administração da vacina 
contra a covid-19.
SO (HN) // ZO // Lusa

GR



4 O SETUBALENSE 2 de Fevereiro de 2021

Setúbal passando a abranger, também no 
concelho, as crianças com menos 
de três anos.  Para o efeito, foram 
disponibilizadas as associações 
Baptista Shalom – Edifício Voar 
Mais Alto, Cristã da Mocidade e de 
Professores e Amigos das Crianças 
do Casal das Figueiras.

Segurança 
Social garante 
acolhimento às 
crianças até aos 
três anos

Depois de a autarquia de Setúbal 
ter tomado a decisão de garantir 
acolhimento aos filhos ou 
outros dependentes de famílias 
com trabalhadores de serviços 
essenciais, com idades entre os 
três e os 14 anos, a Segurança Social 
reforçou agora estes benefícios, 

Campanha eleitoral das presidenciais foi “inédita 
e extraordinária”, diz especialista setubalense

A Universidade Sénior de Setúbal 
(UNISETI) convidou Rita Figueiras, 
professora e investigadora nas áreas 
da informação e comunicação, nomea-
damente a nível político, para uma pa-
lestra online, que contou com cerca de 
80 pessoas, que quiseram ouvir aten-
tamente as palavras da especialista.

O tema envolveu a pandemia e a for-
ma como decorreu a recente campanha 
para as eleições presidenciais, em pleno 
contexto pandémico. Uma campanha 
“inédita e extraordinária”, considerou a 
investigadora setubalense.

Sobre as semanas que antecederam 
a reeleição de Marcelo Rebelo de Sou-
sa, Rita Figueiras destacou uma primei-
ra fase, que teve muito por base um 
“contexto desconhecido”.

“Na primeira semana o grande tema 
foi se seria possível fazer campanha, 
num segundo momento considerar se 
deviam adiar-se as eleições e, numa 
terceira parte qual seria o nível de abs-
tenção”, explicou perante uma atenta 
plateia online, de alunos da UNISETI 
e não só.

Rui Salvador

Rita Figueiras partilhou, 
com 80 pessoas, 
reflexão sobre as eleições 
em tempo de pandemia

PALESTRA ‘UNISETI CONVIDA’

uma forma geral, que a animosidade 
a ambiente de cada um dos mesmos 
pode depender inclusivamente das… 
cadeiras. “Quando os candidatos es-
tão sentados ficam mais confortáveis 
e pensam melhor, têm uma maior qua-
lidade na escuta e o nível de ansiedade 
diminui. Estar em pé gera impaciência, 
impulso, e propicia o ataque, até por-
que estão menos descontraídos e mais 
cansados”, disse perante o interesse 
do auditório.

Depois dos debates veio uma nova 
fase de campanha, de “contacto di-
recto com as pessoas e presença no 
terreno, que é muito importante pa-
ra localidades que aparecem pouco, 
sentem reconhecimento nas visitas”. 
“Além disto, é importante as pessoas 
verem os candidatos com os próprios 
olhos”, frisou.

Para o fim, ficaram as redes sociais, 
onde muitos candidatos, perante o 
contexto, se “desdobraram” em inicia-
tivas, apesar de o “programa menos 
visto de televisão ter mais alcance do 
que uma iniciativa de rede social”.

Existem, contudo, vantagens e 
desvantagens entre a televisão e as 
redes sociais. Na TV “alcança-se mais 
pessoas, mas se estas não tiverem in-
teresse, dispersam”. “Nas redes sociais 
existem menos audiência, mas pessoas 
que são alcançadas estão mais interes-
sadas, só lá estão porque que querem 
estar, tiveram de clicar em algum lado”, 
finalizou.

Relativamente à abstenção, referiu 
que esta podia não legitimar o vence-
dor, mas que “foi menor do que inicial-
mente prevista”.

Sobre os debates, e aí destacou o 
grande número destes em poucos 
dias, frisou que “servem para activar 
a atenção das pessoas, para estas co-

baixo, até porque nem toda a gente 
tem o mesmo interesse em todos os 
candidatos. Eu vi com gosto e fiquei 
exausta”.

Debates em pé são menos  
pensados e mais agressivos
Ainda sobre os debates disse, de 

Maria Carolina Coelho

MINIMIZAR OS IMPACTOS DA PANDEMIA 

Instituto Politécnico e Segurança Social assinam protocolo de apoio ao sector social

Com vista à “criação de um banco de 
voluntários” no seio da comunidade 
académica, para apoiar as “institui-
ções do sector social e a população 
vulnerável que beneficia do seu tra-
balho”, o Instituto Politécnico de Se-
túbal (IPS) assinou na passada sexta-
-feira um protocolo de colaboração 
com o Centro Distrital da Segurança 

Social de Setúbal (CDSSS). 
O protocolo, que pretende “colocar 

no terreno o projecto “Gestos para/
com a Comunidade”, para “minimizar 
os impactos da Covid-19”, também 
nas “pessoas idosas, portadoras de 
deficiência e cidadãos sem-abrigo”, 
foi estabelecido em sessão online.

O encontro virtual contou com a 
presença do presidente do IPS, Pe-
dro Dominguinhos, e da então ainda 
directora do CDSSS, Natividade Coe-

Associação da Gâmbia, Pontes e Alto 
da Guerra serviram como “um balão 
de ensaio para este novo projecto”. 

“Desenvolvemos um conjunto de 
iniciativas relacionadas com o apoio 
à comunidade e a um conjunto de 
instituições, desde a produção de vi-
seiras, de álcool/gel, apoio aos idosos 
e apoio aos nossos estudantes, que 
naturalmente continua neste mo-
mento particularmente complexo”, 
acrescentou. Com GR / VAM / Lusa

Rita Figueiras, natural de Setúbal, é professora associada da Universidade Católica e especialista em comunicação política

O SETUBALENSE

lho, que considerou tratar-se de “um 
protocolo suficientemente aberto, 
não só àquilo que são as especializa-
ções no instituto, mas sobretudo a 
uma disponibilidade de participação 
cidadã”, utilizando-se os recursos 
do voluntariado para melhor servir 
“quem mais precisa”.

“Este protocolo é, por um lado, um 
corolário e uma formalização de um 
trabalho prévio, mas é também, so-
bretudo, um pontapé de saída para 

novas formas de participação e ar-
ticulação, seja com estudantes, seja 
com docentes, para melhor intervir, 
de forma mais qualificada e sobre-
tudo de forma integrada”, reforçou. 

Já Pedro Dominguinhos reconhe-
ceu que a pandemia trouxe “um con-
junto de novos desafios”, “identifica-
dos em articulação com o CDSSS”, e 
que as actividades desenvolvidas no 
âmbito da colaboração do IPS com a 
Associação de Socorros Mútuos e a 

meçarem a posicionar-se perante os 
candidatos”.

Aqui, referiu que cerca de 17% dos 
portugueses viu todos os debates. 
Questionada por O SETUBALENSE 
acerca deste número, explicou: “Vinte 
e um debates em nove dias são muitos 
debates. Diria que 17% não me parece 
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PalmelaLeite, branco e achocolatado, 
sumos de fruta e vegetais 
compõem as 1,6 toneladas 
de produtos alimentares que 
a fábrica Parmalat Portugal 
doou ontem na Marateca, 
para apoiar as famílias mais 
vulneráveis do concelho de 

Parmalat apoia famílias 
carenciadas com 1,6 
toneladas de alimentos

Palmela. 
“A doação, que representa mais 
de 2.800€, será distribuída 
pelo município aos grupos 
sócio-caritativos do concelho, 
que farão chegar os produtos 
às pessoas mais necessitadas”, 
revelou a Câmara Municipal.

BREVES

A Câmara de Palmela já lançou, 
por 9.163€, o concurso para o 
projecto de pavimentação do 
prolongamento da Rua João 
de Deus, em Pinhal Novo. O 
plano visa “definir a solução” 
para o prolongamento da rua e 
“deve incluir o desenho viário, o 
aumento do estacionamento, a 
iluminação, a drenagem pluvial e 
a remodelação da rede de águas”, 
anunciou a autarquia. Deve ainda 
englobar “a solução pedonal”. 

A empresa Central Cash doou, 
na passada quinta-feira, em 
articulação com o município de 
Palmela, vários bens alimentares 
não perecíveis à Junta da União 
das Freguesias de Marateca e 
Poceirão no valor de mil euros.
Os produtos são destinados 
às famílias carenciadas da 
Marateca.

Palmela vai ser sócio colectivo 
da Associação Ibérica de História 
Militar - Séculos IV-XVI. A adesão 
do município foi decidida, por 
unanimidade, na reunião de 
câmara de quarta-feira passada. 
A autarquia lembra que, através 
do Gabinete de Estudos sobre a 
Ordem de Santiago e do Museu 
Municipal, tem desenvolvido 
“acções alusivas à história militar”, 
como “investigações, encontros 
científicos e a criação do Núcleo 
Museológico de Transmissões 
Militares”, entre outros.

PINHAL NOVO
Pavimentação 
da Rua João de 
Deus avança 

MARATECA
Central Cash 
oferece bens 
alimentares

ADESÃO
Município na 
Associação 
Ibérica Militar 

Mário Rui Sobral 

Não tem sido apenas 
pela existência de 
surtos que o processo 
está longe de ser 
concluído. Vacinas 
não têm chegado

APOIO DOMICILIÁRIO ABRANGIDO A PARTIR DE DIA 8

Cerca de 75% dos lares do concelho ainda 
aguardam pela vacinação contra a covid-19

A cobertura da vacinação contra a 
covid-19 ainda só abrangeu cerca de 
25% dos lares do concelho de Pal-
mela. E no próximo dia 8, já devem 
começar a ser vacinados os funcioná-
rios do serviço de apoio domiciliário, 
até agora não incluídos nos grupos 
prioritários.

As contas são de Álvaro Balseiro 
Amaro, presidente da Câmara Muni-
cipal de Palmela, que volta a colocar 
o dedo na ferida.

“Neste mapa da primeira fase da 
vacinação, em que se fala de profis-
sionais e residentes em lares, está 
75% do concelho por fazer, consi-
derando as estruturas particulares, 
privadas e ilegais”, afirma o autarca. 
E o motivo não se deve apenas à exis-
tência de casos activos da doença em 
vários lares, o que obriga ao adiamen-
to da aplicação da vacina. “Alguns não 
têm surtos, mas ainda não está feita 
a vacinação”, garante. “Ainda não es-
tão todos os profissionais de saúde 
envolvidos e vacinados. E sobre as 
pessoas com 50 ou mais anos, com 
patologias, não tenho informação”, 
adianta, em jeito de balanço.

O problema é que “as vacinas não 
estão a chegar ao ritmo que deviam 
chegar”, explica Álvaro Amaro. Mas 
para esta semana está prevista a che-
gada de mais stocks. E o arranque da 
vacinação a funcionários do serviço 
de apoio domiciliário deverá aconte-
cer já na próxima segunda-feira, 8. 
“Temos estado a perguntar o que é 
possível fazermos e a oferecer todo o 
apoio logístico para que isto corra me-
lhor e mais depressa”, avança. Exem-
plo desse apoio é “a disponibilização 
do Pavilhão Desportivo Municipal do 
Pinhal Novo" para a vacinação des-

A vacinação a profissionais e utentes dos lares do concelho vai prosseguir

LUSA

funcionários do apoio domiciliário. 
Pelo menos para Palmela, com novas 
diligências efectuadas pelo município 
junto da Segurança Social, do Agrupa-
mento de Centros de Saúde (ACES) 
Arrábida e da Comissão Distrital 
de Protecção Civil, que permitiram 
“confirmar a integração” dos referidos 
trabalhadores nesta primeira fase de 
vacinação.

Em nota de Imprensa, a autarquia 
complementa que, de igual modo, 
conseguiu garantir “a prioridade pa-
ra os bombeiros do concelho”. Ficou 
agendada a administração da segunda 
dose “ao grupo de 45 bombeiros que 
asseguram transporte de doentes” 
para o próximo dia 17. “Entretanto, 
aguarda-se que seja possível, em bre-
ve, vacinar mais elementos das nossas 
corporações, num momento em que, 
apesar da urgência, continuam por va-
cinar muitos bombeiros e profissionais 
de saúde, em todo o País”, salienta a 
mesma nota do município.

“Desde a primeira hora, procurei 
que não se esquecessem dos bom-
beiros. Valeu a pena os meus alertas, 
pelo menos desbloqueou isto a nível 
nacional e iniciou-se essa vacinação 
em Setúbal e Palmela”, comenta Ál-
varo Amaro. 

Para já, o município está a articu-
lar com as autoridades de saúde um 
plano que possibilite a vacinação 
em massa e  segurança. Até porque, 
a administração de vacinas passa a 
englobar agora as pessoas com mais 
de 80 anos. Evitar concentrações nos 
centros de saúde é o objectivo des-
ta estratégia da autarquia, que está 
pronta a ceder espaços, equipamen-
tos, transportes, entre outros. 

Quanto a situações de vacinação 
indevida no concelho de Palmela, 
Álvaro Amaro mostra-se tranquilo. 
“Não temos conhecimento de casos, 
no nosso concelho, que tenham fugi-
do ao que está estipulado, felizmen-
te”, rematou.

A autarquia 
conseguiu 
garantir 
prioridade para 
os bombeiros 
que vão tomar 
a segunda 
dose no 
próximo dia 17
centralizada.

“Alertei desde a primeira hora, que 
na primeira fase os critérios não esta-
vam explícitos, em termos de servi-
ços críticos, no caso dos bombeiros, 
do serviço de apoio domiciliário e 
outros”, recorda. Na semana passa-
da, a situação ficou definida para os 
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Palmela

Mário Rui Sobral 

Operação idêntica 
a realizar na EB 2,3 
José Maria dos Santos 
aguarda aprovação da 
ACT desde Dezembro 
para arrancar

OBRAS EM CURSO

Substituição de cobertura de amianto 
na EB Hermenegildo Capelo é para 
estar pronta nas férias da Páscoa

A substituição das coberturas de fi-
brocimento da Escola Básica dos 2.º 
e 3.º Ciclos Hermenegildo Capelo, em 
Palmela, está a decorrer e o municí-
pio espera que, no limite, a obra fique 
concluída até às férias da Pascoa.

Isto porque “pela sua sensibilida-
de”, a empreitada “só decorre em 
períodos onde não se encontram 
crianças na escola”, ao mesmo tem-
po que “está, também, condicionada 
às condições climatéricas”, explica 
a Câmara Municipal. “A suspensão 
das aulas presenciais favoreceu a 
evolução da intervenção que, no li-
mite, estará concluída até às férias 
da Páscoa”, adianta o município, em 
resposta a O SETUBALENSE.

Adjudicada por 122 mil euros, a in-
tervenção engloba “a substituição de 
coberturas por outras de um material 
mais eficiente e seguro”, esclarece a 
autarquia. De acordo com o contrato, 
as obras, em curso, devem ser execu-
tadas “nas pausas lectivas” e durante 
os “fins-de-semana”, de forma a miti-

Já estão em curso, desde a passada 
semana, os trabalhos para reforço es-
trutural e contenção da Capela de S. 
João Baptista, em Palmela, anunciou 
a Câmara Municipal.

Segundo a autarquia, a empreita-
da representa um investimento de 
12.700 euros e reveste-se de carácter 
urgente.

A obra incide na “desmontagem e 
remoção de elementos estruturais 

A suspensão de aulas permitiu avançar a obra na EB Hermenegildo Capelo

DR

garem “o contacto com a comunidade 
escolar”. Para já, revela a Câmara Mu-
nicipal, a intervenção está em anda-
mento para “aproveitar a interrupção 
forçada das actividades lectivas”.

Mais demorada está a operação 
idêntica a levar a efeito na Escola 
Básica dos 2.º e 3.º Ciclos José Ma-
ria dos Santos, em Pinhal Novo. Ape-
sar de também ter sido adjudicada 
– por 27.866 euros –, a substituição 
da cobertura de fibrocimento deste 
estabelecimento de ensino conrinua 
ainda “à espera que a Autoridade para 

as Condições de Trabalho (ACT) per-
mita o início dos trabalhos”. O municí-
pio aguarda pela “aprovação da ACT 
desde Dezembro" último.

O município recorda que, junta-
mente com a comunidade educa-
tiva, reclamava “há muito” estas in-
tervenções, agora “enquadradas por 
um acordo de colaboração” rubricado 
entre autarquia e Secretaria de Esta-
do da Educação. As intervenções são 
realizadas pela Câmara Municipal e 
cofinanciadas com recurso a fundos 
comunitários.

RISCO DE QUEDA OBRIGA A INTERVENÇÃO URGENTE 

Reforço estrutural da Capela de S. João
Baptista começou na semana passada

PS E PSD DE FORA
Moção pelas 
freguesias 
de Poceirão 
e Marateca 
aprovada por 
maioria

Reverter a agregação de Poceirão a 
Marateca, de forma a repor automa-
ticamente estas duas freguesias que 
foram extintas em 2012, dá corpo à 
moção apresentada no passado dia 
27 e aprovada, por maioria, pelo 
executivo camarário de Palmela. PS 
e PSD abstiveram-se.

Em comunicado, a autarquia sa-
lienta que a moção vem reforçar “a 
existência de outras propostas de lei 
que respondem ao problema concre-
to e que permitem ir ao encontro da 
vontade expressa das populações” 
locais, que “continuam a sofrer com 
os efeitos perversos de uma reforma 
administrativa que não teve em con-
ta a realidade e as necessidades dos 
territórios”.

A edilidade recorda que “o Governo 
havia prometido solucionar o proble-
ma”. O processo, porém, “arrastou-se 
nos últimos anos e deu origem a uma 
proposta de lei, em discussão na As-
sembleia da República no dia 29 de 
Janeiro”, que “não repõe as fregue-
sias extintas” e “define critérios para 
a criação de novas freguesias que 
serão muito difíceis de cumprir”. O 
que “implica prazos que impossibi-
litam o desenho de um novo mapa 
administrativo a tempo das eleições 
autárquicas deste ano”. 

Também em comunicado, a Comis-
são Concelhia do PCP, além de criticar 
o papel e “a falta de vontade” do exe-
cutivo de Costa em todo o processo, 
condena ainda os vereadores da opo-
sição. “O voto de abstenção, por parte 
de PS e PSD, na moção apresentada 
pela CDU, vem confirmar que nunca 
existiu real interesse por parte destes 
partidos na reversão desta decisão do 
anterior Governo PSD; e demonstra a 
existência de uma coligação negativa 
contra a vontade das populações e 
dos seus órgãos autárquicos”, afirma 
a estrutura local comunista.

A moção vai ser remetida ao Presi-
dente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, ao presidente da Assem-
bleia da República, Ferro Rodrigues, 
ao primeiro-ministro, António Costa, 
ao ministro da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita, e aos grupos parla-
mentares e deputados não inscritos. 
M.R.S.

que, devido ao seu estado de degra-
dação, apresentam risco de queda, 
nomeadamente, no escoramento 
e reforço estrutural dos elementos 
de pedra do óculo da fachada prin-
cipal”. Mas também na “numeração, 
desmontagem e armazenamento 
cuidado e protegido de elementos 
pétreos da torre sineira” e no “piná-
culo existentes no alçado noroeste, 
para posterior recolocação”. Além 

disso, envolve ainda “a picagem de 
reboco com destacamentos pontuais 
e a fixação de cabos eléctricos a uma 
cota alta”, revela a edilidade.

O município sublinha ainda que a Di-
recção Geral do Património “já aprovou 
o projecto de reabilitação, que possibi-
litará o lançamento de concurso para a 
obra de reabilitação” da capela, datada 
do Século XVII e situada no Largo de S. 
João, no coração da vila.

BREVES

São 15 as Instituições 
Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) do concelho que 
vão receber, cada, um apoio 
de dois mil euros da Câmara 
Municipal. A proposta, no 
valor global de 30 mil euros, 
foi aprovada no passado dia 27 
por unanimidade. A verba visa 
“comparticipar as despesas 
de carácter urgente” que 
estas IPSS têm de “suportar 
para manter a sua actividade, 
no contexto da pandemia”, 
justificou a autarquia.

O executivo municipal aprovou, 
por unanimidade, um voto de 
pesar na passada quarta-feira 
pelo falecimento de António 
Barradas, subchefe do Quadro 
de Honra dos Bombeiros de 
Pinhal Novo. Tinha 62 anos e 
foi uma vítima da covid-19. “Era 
também membro da Associação 
das Festas Populares de 
Pinhal Novo e foi trabalhador 
municipal", lembrou a aitarquia, 
que elogiou o altruísmo e 
dedicação do bombeiro. 

De um total de 45 candidaturas 
de alunos, 27 foram elegíveis para 
receberem bolsas de estudo para 
este ano lectivo. A Câmara vai 
atribuir bolsas a oito alunos do 
Ensino Secundário (500€ cada), 
dois dos Cursos de Especialização 
Tecnológica (750€ cada) e 17 do 
Ensino Superior (1.000€ cada). O 
executivo aprovou também por 
unanimidade na reunião de dia 27 
um apoio global de 1.500€ para 
duas associações de dadores de 
sangue.

APOIO
Autarquia dá 
30 mil euros 
a 15 IPSS

PINHAL NOVO
Voto de pesar 
pelo subchefe 
dos bombeiros

COM 22.500€
Bolsas de estudo 
abrangem 
27 alunos  
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SeixalA Câmara do Seixal deliberou 
um apoio financeiro de cerca um 
milhão de euros às associações de 
bombeiros da Amora e do Seixal, 
para “poderem ter melhores 
condições de socorro à população”, 
inclusivamente, ao “estarem 
sempre na linha da frente e serem 

Autarquia apoia 
corporações de 
bombeiros com um 
milhão de euros

imprescindíveis no combate à 
pandemia”, refere a autarquia em 
comunicado. Este apoio financeiro 
decidio na última reunião de 
câmara, ocorre por o presidente 
da autarquia, Joaquim Santos, 
entender que “os bombeiros têm 
sido negligenciados pelo Governo”.

CAMPANHA

Comércio 
e autarquia 
promovem 
negócio 
take-away e 
ao domicílio  

A Associação de Comércio, Indús-
tria, Serviços e Turismo do Distrito 
de Setúbal, em mais uma iniciativa 
de colaboração conjunta com a Câ-
mara Municipal do Seixal, vai lançar 
uma campanha para promover as 
empresas que, no concelho, traba-
lham com produtos alimentares de 
primeira necessidade.

Trata-se da iniciativa O Comércio 
Local Está à Sua Porta para ajudar a 
difundir junto da população, nesta fa-
se pandémica, as actividades comer-
ciais com negócio na área alimentar e 
de bens de primeira necessidade que, 
no município, operam em regime de 
take-away e ou entrega ao domicílio.

"Esta é uma forma de apoiar os 
munícipes e os comerciantes, em si-
multâneo, dado que torna possível 
fazer compras sem sair de casa, tendo 
em conta a obrigatoriedade de ficar 
em casa", comenta o presidente da 
Câmara do Seixal, Joaquim Santos.

Através da campanha O Comércio 
Local Está à Sua Porta, restaurantes, 
mercearias, talhos, peixarias, fruta-
rias, padarias, entre outros serviços, 
passam a estar identificados no site 
da autarquia, “tornando mais fácil o 
acesso dos munícipes aos serviços 
prestados”, refere a autarquia em 
comunicado.

Indica ainda a Câmara do Seixal que 
“qualquer empresa poderá aderir, 
bastando apenas entrar em contacto 
com os serviços municipais através 
do preenchimento de um formulário 
disponível em cm-seixal.pt Torna-se, 
desta forma, mais fácil cumprir o de-
ver de confinamento obrigatório a 
que todos estamos sujeitos durante 
esta vaga da pandemia”. H.L.

Humberto Lameiras

Os presidentes de 
câmara estão na 
prioridade para a 
vacinação, mas Joaquim 
Santos afirma que 
outros estão primeiro

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

Joaquim Santos declina usar cargo 
de presidente para ser vacinado 
antes de quem mais precisa

O presidente da Câmara do Seixal, Joa-
quim Santos, vai “declinar” o direito de 
ser vacinado contra a covid-19 na fase 
que começou ontem, 1 de Fevereiro, 
prevista pelo Despacho n.º 1090-
D/2021, relativa a pessoas que asse-
gurem serviços essenciais em determi-
nados órgãos públicos, casos com os 
“presidentes de câmaras municipais, 
tendo em conta que são os responsá-
veis principais da protecção civil”. 

Uma task force do Plano Nacional 
de Vacinação que dá ainda prioridade 
a titulares dos órgãos de soberania, 
deputados, funcionários da Assem-
bleia da República, membros dos 
órgãos das Regiões Autónomas e 
magistrados.

“Vou declinar ser vacinado nesta 
fase porque entendo que não devo 
ter mais privilégios que outros. Es-
se critério só o Serviço Nacional de 
Saúde deve indicar”, afirma Joaquim 
Santos. “O critério deve ser clínico e 
não político”, acrescenta.

No entanto, compreende que ou-
tros presidentes de câmara, ou titula-
res de cargos de soberania, “tenham 
outra opinião em relação à forma co-
mo as políticas públicas devem ser 
aplicadas”. Mas também diz que, en-
tre os titulares e “atendendo às suas 
condições de saúde, ao fazerem parte 
do grupo de risco”, é admissível que 
“possam ter prioridade”.

Quanto a si próprio, uma vez que 
sendo “relativamente jovem” e “não 
apresentar problemas de saúde”, e 
ainda “tendo em conta que há pou-

Joaquim Santos avança que já estão a ser pensados espaços nas freguesias para quando começar a vacinação em massa

DR

ainda antes dos presidentes de câ-
mara, Joaquim Santos diz não ter ain-
da conhecimento do assunto. “Não 
tenho nenhuma indicação concreta 
sobre quando será”.

Faltam ainda vacinar cerca de 700 
pessoas em lares no concelho 
Entretanto, neste momento decorre 
no concelho do Seixal a fase de va-
cinação de utentes e funcionários 
dos lares da rede solidária pública e 
privados. Pelo o que o autarca sabe é 
que, até à passada sexta-feira, cerca 
de 700 pessoas já tinham sido vaci-
nadas, faltando, portanto, vacinar 
outras tantas. “Quem está a dirigir 
este processo são as autoridades de 
saúde, a câmara apenas acompanha 
através da Protecção Civil Municipal, 
e damos apoio logístico”.

Acompanhamento e apoio logís-
tico irá acontecer também quando 
começar a vacinação em geral da 
população do concelho. “Na última 
reunião da Área Metropolitana de 

Lisboa com o coordenador do plano 
nacional de vacinação, os municípios, 
incluindo o do Seixal, manifestaram 
disponibilidade para auxiliarem na va-
cinação em massa da população, mas 
até ao momento a Câmara Municipal 
do Seixal ainda não foi contactada”, 
diz Joaquim Santos.

No entanto, o município já planeou 
alguns espaços a serem usados, e po-
dem ser dois por freguesia, caso de 
pavilhões desportivos. Para o autarca 
é fundamental que o processo de va-
cinação em massa decorra de forma 
“descentralizada” para “evitar grande 
concentração de pessoas e grandes 
deslocações”, portanto, a ideia é que 
a vacina contra a covid-19 seja admi-
nistrada “fora dos centros de saúde”, 
de forma a que estes “fiquem livres 
para responder a outros problemas 
de saúde”. Mas a decisão e o processo 
serão “coordenados pelas autorida-
des de saúde”, sendo que “a câmara 
vai colaborar na fase de planeamento 
e em parte da execução”.

cas vacinas, é preferível que sejam 
vacinadas, em primeiro lugar, todas 
as pessoas que estão dentro dos 
critérios de risco”. Portanto, “vou 
aguardar pela minha vez como cida-
dão comum”, afirma.

Vinca ainda o autarca que a task 
force do Plano Nacional de Vacina-
ção deveria incluir já, numa primeira 
fase, as corporações de bombeiros, 
e dessa sua opinião já deu conheci-
mento ao primeiro-ministro, António 
Costa, em ofício enviado a 19 de Ja-
neiro. Nesse documento lembra que 
os bombeiros “intervêm na primeira 
linha da contenção e combate à in-
fecção, prestando a todos os níveis 
um apoio imprescindível, [e muitas 
vezes] com risco da própria vida”.

Mas até ao momento, e apesar 
de já ter sido noticiado que 15 mil 
dos 30 mil bombeiros existentes no 
País – aqueles que fazem transporte 
de doentes, participam nas salas de 
controlo de operações e ajudam no 
pré-hospitalar -, vão ser vacinados 
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Reportagem

“O Espaço Memória deveria afirmar-se mais 
como uma homenagem à arte tipográfica”  

Encontrámos, num destes desgraça-
dos dias de pandemia que vivemos, 
um dos homens mais fascinantes do 
Seixal. Eduardo Palaio, 79 anos, figura 
de múltiplas artes, ofícios e saberes: 
escritor, cartoonista e também pintor 
de quadros, “para ganhar dinheiro”, 
como ele próprio diz. 

Entre as muitas profissões por onde 
passou, a de tipógrafo foi a sua princi-
pal, onde, aliás, começou a aprender 
com o seu pai, na tipografia da família 
no Seixal.   

O encontro aconteceu no Espaço 
Memória, no 41 do Largo de Camões, 
no coração da cidade velha, onde ro-
tativou durante muitos anos a “Tipo-
grafia Popular”. A Câmara do Seixal 
adquiriu as instalações, restaurou-as, 
beneficiou-as e fez delas um espaço pa-
ra recordar a primeira tipografia a fun-
cionar no concelho. “Eu acho que este 
espaço deveria afirmar-se mais como 
uma homenagem à arte tipográfica e 
aos tipógrafos, uma homenagem à sua 
contribuição para o desenvolvimento, 
saber e conhecimento do mundo”, ata-
lhou Eduardo Palaio.

No Espaço Memória pode ver-se 
muito do início da tipografia, desde as 
primeiras máquinas ao manusear de 
caracteres e ouvir a história através 
de Eduardo Palaio. Por ali, passam 
estudantes e professores de todos os 
graus de ensino e de todo o País. “Nes-
te momento, podemos mostrar-lhes o 
que era uma tipografia do século XV”, 
esclarece. Contudo, as “visitas que me 
são mais gratas são as dos simples pas-
santes, aqueles que olham, ficam inte-
ressados, perguntam e entram”, realça.

Por aqui, têm passado, num ambien-
te de genuína tertúlia, figuras ligadas à 
arte e ao jornalismo, como Mário Zam-
bujal, Barata Feyo ou Alice Vieira. São 

José Augusto

Onde se fica a saber 
da arte tipográfica 
desde o século XV. Local 
de tertúlias abertas 
e entusiasmantes

EDUARDO PALAIO, TIPÓGRAFO E OUTRAS ARTES

DR

momentos de raro enlevo, em que o 
importante é aprender.

O homem e a obra
Nascido na Figueira da Foz, Eduardo 
Palaio rumou com a família, ainda crian-
ça, para as margens da cidade da baía. 
Dá os primeiros passos no espantoso 
mundo artísticos em “O Mundo Ri”, 
dirigido então pelo impagável José Vi-
lhena, ao mesmo tempo colabora com 
outras publicações. Consagra-se então 
ao cartoon, tendo participado em cer-
tames no estrangeiro (México, Cuba e 
França, por exemplo) e em Portugal.

Ao mesmo tempo, dedica-se à pin-
tura, e viu o seu talento reconhecido 
em exposições individuais no átrio das 
Amoreiras, em Lisboa, e na Galeria Mu-
nicipal Augusto Cabrita, no Seixal.

Também se notabiliza na arte da 
escrita, como o atestam as distinções 
que recebeu. Prémio Nacional de Con-
to Manuel da Fonseca (2010) e Gran-
de Prémio de Conto Camilo Castelo 
Branco, da Associação Portuguesa de 
Escritores, um dos mais prestigiosos 
galardões neste género literário, além 
de muitos outros, tanto no conto como 
na literatura infantil, designadamente, 
o Prémio Hans Christian Anderson, atri-
buído pela Câmara do Seixal.

É também autor de outros trabalhos 
literários, merecendo realce “Uma his-
tória do Zé”, “Pinta-o às Bolinhas Azuis” 
(Plátano Editora), “A Peregrinacão de 
Artur Vilar” (ed. Miosótis), “Caixa-
-Baixa” (Colibri) ou “Os Dez de Tânger” 
(Clube do Autor).

A sua vida, porém, não se restringiu 

à escrita e à pintura, foi igualmente rica 
em muitos outros domínios: praticou 
basquetebol federado no Seixal FC, clu-
be em que criou, com Crisógono Lopes, 
uma secção de Ginástica, a qual orga-
nizava sessões culturais para a infância 
e juventude, impulsionadas pela Asso-
ciação, Portuguesa de Educação pela 
Arte, encabeçada pela saudosa Alice 
Gomes, irmã de Soeiro Pereira Gomes.

A filantropia em acção
Eduardo Palaio teve ainda tempo para 
fundar uma escola para adultos, de fre-
quência gratuita, na Cooperativa Ope-
rária 31 de Janeiro, antes do 25 de Abril, 
relacionar-se com o teatro, em finais 
da década de sessenta, e dedicar-se à 
animação cultural pelo Cine Clube do 
Barreiro, antes da Revolução e em con-
fronto directo com o regime de Salazar.

Participou activamente na oposição 
democrática ao regime fascista e em-
penhou-se nas políticas progressistas 
pós-Revolução. Homem do mundo e 
de Abril, foi tipógrafo, ajudante de pe-
dreiro, funcionário administrativo, mi-
litar na guerra colonial, cooperativista 
profissional, ajudante de montador e 
soldador, pintor e muralista, designer, 
técnico oficial de contas, tipógrafo de 
novo (impressor e compositor) e, hoje 
em dia, funcionário municipal à frente da 
vida e dos destinos do Espaço Memória.

“O que me deu mais prazer? Não sei 
o que lhe diga, porque sempre precisei 
de dinheiro até ao fim do mês. O que 
pintei, por exemplo, foi para vender”, 
confessou, junto à magnífica prensa de 
Gutemberg, uma réplica executada à 
escala pelo marceneiro Manuel Cordei-
ro. Todavia, deu-lhe um gozo superior 
ajudar operários em dificuldade depois 
do 25 de Abril, abrir-lhes os “caminhos 
jurídicos para que pudessem continuar 
a trabalhar”, muitas vezes através de 
cooperativas de produção. Neste 
aspecto, “a nossa ajuda estendia-se 
a todo o País, incluindo as ilhas". Era 
uma “alegria pôr as coisas a funcionar, 
racionalizar o trabalho, modernizar a 
contabilidade, repartir justamente os 
resultados da produção. Ajudávamos 
também aqueles que saiam da prisão, 
através da fundação “Praxis”, localizada 
no Largo da Graça.

No Espaço 
Memória pode 
ver-se muito 
do início da 
tipografia, desde 
as primeiras 
máquinas 
ao manusear 
de caracteres 
e ouvir a história 
através de 
Eduardo Palaio 

O que me deu mais prazer? Não sei, porque 
sempre precisei de dinheiro até ao fim do mês" 
Eduardo Palaio
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relaciona-
mento. 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 aplica-
ções 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
N o  p l a n o  a m o r o s o,  s e n t e - s e  m u i t o  a p a i xo n a d o  e  t e m  r e -
ceio de mostrar os seus sentimentos. No plano profissional, te-
rá 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 
renovados. 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 profissional – 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 
deceções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profis-
sional – 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
N o  p l a n o  a m o r o s o ,  r e l a ç õ e s  s ã o  c o r r e s p o n d i -
d a s  e  r e g i d a s  p o r  s i  e  p e l o s  s e u s  i n t e r e s s e s .  C o n t r o l e 
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 com-
preender 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

E sta pandemia que mais ou 
menos nos afecta a todos, 
tão prejudicial à saúde fí-
sica e mental, à vida e à 

economia, também nos tem dado 
algumas lições.

Pelos cargos que ocupam, os 
dois “alunos” mais conhecidos, 
Marcelo Rebelo de Sousa e Antó-
nio Costa, parece que eram dos 
mais necessitados destas lições. 
Por exemplo, como se  não co-
nhecessem bem o povo,  Marcelo, 
com o consentimento de Costa 
ou vice-versa, depois do primeiro 
ter feito um apelo ao bom senso, 
concordaram em conceder 4 dias 
sem quaisquer restrições pelo Na-
tal. Depois, como aqui dissemos, 
perante o mais que previsível dis-
paro de contágio, o reeleito PR, 
confessou-se desiludido com o 
resultado do seu apelo. Agora foi 
o PM que, juntando-lhe mais um 
elemento,e é verdade, a variante 
inglesa do vírus, imita o mais alto 
magistrado da nação, e diz que se 
soubesse o que sabemos hoje, as 
“férias” de Natal, não tinham sido 
concedidas.

Conclusão: ou ambos não conhe-
ciam pelo menos uma boa parte do 
nosso povo,  e bastava nem que 
fosse uma pequena parte a abusar 
ou a descuidar-se para que a Co-
vid se transformasse numa bola de 
neve, como aconteceu, ou então 
conheciam, o que, evidentemente, 
pensamos ser o caso, e fizeram-no 
para lhe agradar. Acrescentamos 
ainda, como provavelmente toda 
gente não especialista na maté-
ria, não lhe passou pela cabeça 
que o famigerado novo corona,  
desmultiplicando-se em novas 
estirpes ou variantes, tivesse tão 
dramáticas consequências como se 
verifica. Mas, “passou pela cabeça” 
dos especialistas! Pelo menos de 
alguns. Embora, mesmos a estes, 
seria difícil prever tal dimensão. 
Mas previram alguma! E é com eles 
que os decisores políticos devem 
aconselhar-se. Os seus ou os nos-

As lições da pandemia

OPINIÃO

Francisco Ramalho

Ex-bancário, Corroios

sos leigos palpites, obviamente, 
não contam. Ainda por cima, em 
matéria tão melindrosa e de tal 
responsabilidade.

Outra lição, é a importância fun-
damental do Serviço Nacional de 
Saúde, com ou sem pandemias. Se 
os governos dos partidos de Mar-
celo e Costa, o tivessem gerido e 
equipado como deviam, com mais 
hospitais, meios técnicos e huma-
nos, se tivessem formado mais mé-
dicos e evitado a saída de tantos 
para o privado e a hemorragia de 
enfermeiros para o estrangeiro, 
hoje, estaríamos em muito me-
lhores condições para enfrentar a 
pandemia e beneficiarmos de bem 
melhores serviços de saúde.

Não somos um país rico?  É rela-
tivo! A riqueza é que ficou muito 
mais concentrada com a privatiza-
ção das principais empresas, feita 
pelos tais governos e partidos.  E 
não são agora os seus donos que 
investem no SNS e numa boa rede 
de transportes públicos.  Outro 
meio por excelência, para prote-
ger o ambiente, dar qualidade de 
vida ao povo e protegê-lo também. 
Por exemplo, agora, do contágio 
viral. Não tendo de deslocar-se pa-
ra o trabalho ou  outros fins, como 
sardinha em lata, ou usar viatura 
própria.

Claro que tudo isto já era óbvio, 
mas agora ficou mais evidente. Es-
peremos que estes ou os futuros 
governantes, tenham aprendido 
as lições. A escolha dos mesmos e 
a vigilância popular, é fundamental 
e outra lição.

Esta pandemia 
tem-no dado 

algumas lições. 
Pelos cargos que 
ocupam, os dois 

“alunos” mais 
conhecidos, 

Marcelo Rebelo 
de Sousa e 

António Costa, 
parece que 

eram dos mais 
necessitados 
destas lições



2 de Fevereiro de 2021 O SETUBALENSE 11

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

Necrologia

PUBLICIDADE
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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!

FP A FUNERÁRIA DA PICHELEIRA, LDA
SEDE: RUA DR. FARIA DE VASCONCELOS, Nº 6-B • 1900 - 208 LISBOA

TELF: 218 409 585 • FAX:  218 478 435 • TLM:  913 906 363
FILIAL: AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO, Nº 14

        2955 - 115 PINHAL NOVO
TELF / FAX: 21 238 16 27

N. 22-06-1957  F. 13-01-2021
MARIA DA GRAÇA GANILHO 

MENDES DUARTE DOS SANTOS
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Esposo, Filha, Genro, Netos e restante família comunicam 
dolorosamente o falecimento da sua ente querida, e desde já 
agradecem a todos os que se manifestarem  ou  que se dignaram  a  
acompanhar as cerimonias fúnebres.

ALMADA 265 539 691
SETÚBAL 265 520 716

SEIXAL 265 520 716
MONTIJO 212 318 392

MOITA 212 047 599
BARREIRO 212 047 599
PALMELA 265 520 716

ALCOCHETE 212 318 392
OUTROS CONCELHOS 265 520 716
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Região

Francisco Alves Rito

Partido analisou 
resultados das 
eleições e situação 
política no distrito 

POLÍTICA

PCP pensa que resultado “significativo” de 
João ferreira “não se esgota” nas presidenciais

O resultado de João Ferreira na presi-
denciais foi “significativo” e os valores 
que a candidatura afirmou “não se es-
gotam” na eleição. Esta é a conclusão a 
que chega a análise mais aturada que a 
Direcção da Organização Regional de 
Setúbal (DORS) do PCP fez, e divulgou 
no sábado, às eleições de dia 24.

Uma semana depois das eleições, 
os comunistas destacam que a can-
didatura de João Ferreira, que obte-
ve 8,9% dos votos no distrito, “teve o 
apoio de eleitores que nunca tinham 
apoiado um candidato proposto pe-
lo PCP” e que o resultado é “tanto ou 
mais significativo” num contexto de 
pandemia que gerou “medo e insegu-
rança propícios à abstenção”, e num 
quadro de “falsas disputas” sobre o 
segundo lugar, marcado “pela promo-
ção mediática de outras candidaturas 
e pelo anticomunismo”.

Em comunicado, a DORS afiança 
que os valores afirmados por João 
Ferreira vão permanecer e são “fac-
tores que dão confiança” ao partido 
para “prosseguir a luta e interven-
ção que responda aos problemas 
dos trabalhadores da Península de 
Setúbal.

Sobre a situação política regional, 
os comunistas dizem que o “agrava-
mento da situação económica e social, 
exige uma resposta urgente” e apon-
tam como exemplos os problemas em 
empresas da região, “como a Lauak ou 
Mecahertz”, que “têm levado à des-
truição de postos de trabalho e redu-
ção da capacidade produtiva” e que 
“exigem uma intervenção do Estado”. 

Além de manifestar solidariedade 
com as vítimas da pandemia e saudar 
os profissionais da linha da frente, o 
PCP sublinha que as dificuldades sen-
tidas no Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) “reflectem anos de desinvesti-

O candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira, obteve 8,9% dos votos no distrito de Setúbal

DR

mento levado a cabo por sucessivos 
governos do PS, PSD e CDS”.

Os “exemplos claros” desse desin-
vestimento são, aponta a referida 
nota, “a não construção do Hospital 
do Seixal e do Novo Hospital do Monti-
jo, a não ampliação do Hospital Garcia 
de Orta e São Bernardo a ausência de 
obras em muitos centros de saúde e a 
não construção dos que se encontram 
em falta em diversos concelhos, e a 
não admissão de médicos enfermeiros 
e outros técnicos que resulta no enor-
me número de utentes sem médicos 
e enfermeiros de família em todos os 
concelhos”.

Vacinação indevida                    
merece repúdio
A DORS sublinha a importância do 
processo de vacinação “avançar o 
mais rapidamente possível”, dando 
prioridade aos profissionais de saú-
de, bombeiros, aos que “todos os dias 
são necessários para dar resposta à 
epidemia, e aos “grupos prioritários 
em função de critérios de saúde”. 

O PCP “repudia e condena atitudes 
como as tomadas pela directora da 
Direcção Regional da Segurança So-
cial de Setúbal, ou por membros dos 
corpos sociais de Misericórdias como 
a do Montijo ou Canha de se incluírem 
a si e a outros não previstos nos crité-
rios e prioridades definidos na lista de 
elementos destes serviços a vacinar”.

A organização regional comunista 
“exige do Governo que intervenha no 
sentido do seu esclarecimento e cor-
recção de procedimentos de modo a 
impedir a repetição de mais situações 
destas que colocam em causa o plano 
de vacinação, geram insegurança e 
potenciam o ataque ao SNS”.

A nota sobre a análise á situação 
política ainda destaca o dia de luta 
em todo o país, convocado, pela 
CGTP-IN, para 25 de Fevereiro, e a 
“importância das comemorações do 
centenário do partido, sob o lema “Li-
berdade, Democracia, Socialismo – O 
Futuro tem Partido”, que terão um 
“ponto alto” a 6 de Março com o co-
mício no Campo Pequeno, em Lisboa.

Os comunistas 
destacam que
a candidatura 
de João Ferreira 
“teve o apoio 
de eleitores que 
nunca tinham 
apoiado 
um candidato 
proposto
 pelo PCP”

SUGESTÃO

Vinho e 
bombons 
de chocolate 
para Dia dos 
Namorados

Vale de Touros Vinhas Velhas Re-
serva e Bombom de Aguardente 
Villa Palma formam o casal eleito, 
pela Adega de Palmela para der-
reter corações. Pode assim sur-
preender a sua cara metade com 
uma combinação de sabores com 
história e requinte.

 Antecipando o Dia dos Namora-
dos, celebrado a 14 de Fevereiro, 
a Adega de Palmela sugere uma 
visita à sua loja online para es-
preitar o Bombom de Aguardente 
Villa Palma, com chocolate negro, 
trabalhado para apresentar uma 
textura cremosa. No que respeita 
à aguardente velha, esta apresenta 
aromas de casca de laranja e frutos 
secos.

Para os apreciadores, o Vale de 
Touros Vinhas Velhas Reserva, 
provém de vinhas com mais de 50 
anos de idade, contendo um aroma 
profundo e concentrado com no-
tas de frutos vermelhos maduros, 
compota e especiarias. É um vinho 
encorpado, com taninos presentes 
e um elegante e persistente final 
de boca, sendo ideal para acom-
panhar pratos de carne estufada, 
caça, assados no forno e queijos de 
aroma intenso. 

Já o Bombom de Aguardente 
Villa Palma, embalagem com 6 
unidades, resulta de uma parceria 
entre a Confeitaria de S. Julião e a 
Adega de Palmela, representando 
uma harmonização entre o choco-
late negro e a aguardente velha. 
Apresenta uma textura suave da 
aguardente, com aromas de casca 
de laranja e frutos secos, misturan-
do-se com o aveludado e cremoso 
chocolate.
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segurança e conforto. O edifício 
vai passar a ter aquecimento e 
um refeitório maior, com cozinha 
nova. Os edifícios B e C serão 
dotados de plataformas elevatórias, 
para utilização por pessoas com 
mobilidade condicionada e para 
transporte de carga.  

Obras avançam 
na Escola dos 
Telheiros em 
Alcácer do Sal 

Os trabalhos de remodelação da 
Escola Básica n.º 1 (“Escola dos 
Telheiros”), em Alcácer do Sal, 
estão a prosseguir “dentro da 
regularidade”, informou ontem a 
autarquia. As obras, de 1,2 milhões 
de euros, visam modernizar a escola, 
com melhores equipamentos, mais 

O resultado das eleições pre-
sidenciais de 24 de janeiro 
trouxe-nos, ao contrário 
do que muitas vezes foi 

vaticinado, a confirmação de que 
Portugal nunca esteve imune à ten-
dência internacional de crescimento 
da extrema-direita.

Apesar de não ter vencido em ne-
nhum distrito, nem tão pouco em 
nenhum concelho, a percentagem 
de portugueses que escolheram vo-
tar num projeto político que se ma-
terializa através da desinformação, 
do ressentimento e da mesquinhez 
deixa-nos um alerta, útil quando 
ainda vamos a tempo de evitar ma-
les maiores. 

Este não é um problema conjun-
tural, da Esquerda ou da Direita: 
é um problema de todos os de-
mocratas e de todos aqueles que 
defendem a ordem liberal, que tem 
assegurado os maiores níveis de de-
senvolvimento, proteção social e 
de bem-estar que a humanidade já 
conheceu.

Infelizmente, com a atual Direita 
democrática portuguesa já sabemos 
com o que contamos. Em vez de 
combater os populistas da extrema-
-direita antidemocrática com a força 
das ideias, honrando a sua história e o 
seu legado na construção do Portugal 
democrático, não tem tido nenhum 
problema em normalizá-los, já que 
interiorizou a narrativa de que sem 
eles estará irremediavelmente arre-
dada do poder. A consequência des-
sa resignação, e da deserção deste 
combate, será a autorrealização des-
sa profecia.

É por isso à Esquerda portuguesa 
que cabe o papel determinante, e 
mais empenhado, no combate pela 
Democracia, no qual há dois pontos 
a ter em conta.

O primeiro é que as pequenas 
divisões, os pequenos taticismo 
e os pequenos interesses parti-
dários que se materializam, por 
exemplo, em chumbos a Orça-
mentos do Estado na fase mais 
crítica da vida do nosso país em 
décadas, dão força a quem vive 

O alerta

OPINIÃO

Ivan Gonçalves

não estão a dar resposta aos seus 
problemas. 

Como os resultados eleitorais 
em determinados pontos do nosso 
distrito demonstram, a este voto de 
protesto estão intimamente ligadas 
as carências sociais que ainda sub-
sistem, os problemas no acesso à 
saúde ou à educação, a necessida-
de de maior ambição no combate à 
pobreza e à precariedade laboral ou 
a vida adiada das mais jovens gera-
ções, condenadas a viver pior do que 
os seus pais.

Podemos, e devemos, denunciar 
as mentiras e contradições daque-
les que exploram os medos mais pri-
mários dos indivíduos, alimentando 
o seu desejo de poder através do 
descontentamento ou da desilusão 
de quem se sente um “perdedor do 
sistema”. 

Podemos, e devemos, demons-
trar que – tal como a história nos en-
sina – com projetos desta natureza 
nunca os setores mais vulneráveis 
da sociedade viram a sua condição 
de vida ser melhorada e que foram 
sempre estes os mais prejudicados 
pela desagregação social provocada 
pelas suas políticas.

Podemos, e devemos, explicar 
que a existência de oportunidades 
para uma vida melhor depende mais 
de uma eficaz regulação e de uma 
mais eficiente redistribuição da 
riqueza, do que dos apoios que o 
Estado confere àqueles que ainda 
estão numa situação mais frágil ou 
da integração de quem procura o 
nosso país para, precisamente, ter 
uma vida melhor. 

Mas, fundamentalmente, e é esse 
o maior desafio de quem faz Políti-
ca, temos a obrigação de ouvir e ir ao 
encontro dos justos anseios destas 
populações, resolver os problemas 
estruturais que ainda subsistem, 
lutar contra a injustiça, as desigual-
dades e a miséria que conduzem à 
desesperança – a maior inimiga da 
Democracia.

Deputado do PS
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Sessão de hoje e todas as 
que estavam marcadas 
até dia 12, foram 
canceladas. Início do 
julgamento está agora 
marcado para dia 17

O julgamento do processo cível inter-
posto há cinco anos pelas famílias dos 
seis jovens que morreram na praia do 
Meco, em 2013, contra João Gouveia 
e a Universidade Lusófona, que de-
veria começar esta terça-feira, foi 
adiado para 17 de Fevereiro.

Segundo revelou ontem à agência 
Lusa o advogado das famílias das 
vítimas, Vítor Parente Ribeiro, o jul-
gamento, que deveria começar hoje 
no Tribunal de Setúbal, tinha várias 
sessões marcadas para Fevereiro, 
Março e Abril, mas todas as que es-
tavam agendadas até dia 12 foram 
canceladas.

“Se não houver mais nenhuma al-
teração, o julgamento deverá ter iní-
cio às 09h00 do dia 17 de Fevereiro”, 
disse Vítor Parente Ribeiro.

O julgamento das seis acções cí-
veis, interpostas em 2016, contra o 
‘dux’ João Gouveia e a COFAC – Coo-
perativa de Formação e Animação 
Cultural, CRL (Universidade Lusófo-
na), deverá começar com “a tomada 
de declarações ao réu João Miguel 
Gouveia”, segundo um comunicado 
conjunto divulgado em Dezembro 
do ano passado pelas famílias das 
vítimas.

De acordo com Vítor Parente Ri-

CASO DO MECO

Tribunal de Setúbal 
adia julgamento cível 
que devia começar hoje

beiro, em cada uma das seis petições 
iniciais (PI), os pais das seis vítimas 
reclamam cerca de 225 mil euros, o 
que perfaz um valor global que ronda 
um milhão e 350 mil euros.

Nas PI, a defesa das famílias dos 
jovens sustenta que, “além da inter-
venção dos réus nos factos, estão em 
causa o funcionamento da organiza-
ção denominada COPA [Comissão 
Oficial de Praxes Académicas] no seio 
da ULHT [Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias], acti-
vidades praxistas levadas a cabo ao 
longo dos anos” e actividades praxis-
tas levadas a cabo por João Gouveia 
durante o fim de semana de 13 e 14 
de Dezembro de 2013, assim como 
“elevados danos sofridos” pelos pais 
dos jovens.

Estão arroladas três dezenas de 
testemunhas.

A tragédia no Meco ocorreu em 15 
de Dezembro de 2013 e, após a des-
coberta do corpo de Tiago Campos, 
um dia depois, foi aberto um inquéri-
to às circunstâncias da morte dos seis 
jovens, que viria a ser arquivado em 
Julho de 2014 e reaberto em Outubro 
do mesmo ano, quando o ‘dux’ João 
Gouveia foi constituído arguido.

Em Marco de 2015, o Tribunal de 
Instrução Criminal de Setúbal decidiu 
não enviar o processo-crime para jul-
gamento e o Tribunal da Relação de 
Évora, após recurso da defesa, man-
teve a decisão, sublinhando que as ví-
timas eram adultas e não haviam sido 
privadas da sua liberdade durante a 
praxe, pelo que não havia responsa-
bilidade criminal sobre João Gouveia.

GR (JGS/FC/IMA/PJA), Lusa

As famílias das seis vitimas pedem 1,3 milhões de indemnizações
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do ódio e da divisão, retirando o 
foco do combate essencial, pelo 
futuro de Portugal.

O segundo é que é evidente que 
os locais onde a extrema-direita te-
ve melhores resultados são aqueles 
onde as populações sentem, gene-
ricamente, que os poderes públicos 
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“Não sofrer golos era algo que já 
queríamos há algum tempo”

No rescaldo do triunfo, por 1-0, al-
cançado no domingo, no Estádio do 
Bonfim, sobre o Moncarapachense, 
o treinador do Vitória Futebol Clube, 
Alexandre Santana, confessou que 
a conquista dos três pontos não foi 
o único aspecto que o deixou satis-
feito na partida diante do conjunto 
algarvio, a contar para a 14.ª jornada 
da série H do Campeonato de Por-
tugal, prova que os sadinos lideram 
isolados.

O técnico confessou a O SETUBA-
LENSE que o facto de a equipa não 
ter consentido qualquer golo ao opo-
nente era um objectivo que tinham 
em mente. “O Moncarapachense não 
conseguiu criar uma situação de pe-
rigo e isso não se deve a demérito do 
adversário, mas ao mérito estratégico 
da forma como montámos a equipa 
para que isso não acontecesse. Não 
sofrer golos era algo que já queríamos 
há algum tempo”.

Após realizar 13 partidas na compe-
tição foi apenas a terceira vez que o Vi-
tória manteve a sua baliza em branco. 
Antes isso tinha acontecido igualmen-
te frente ao Moncarapachense – na 
primeira volta os sadinos ganharam 
por 1-0 no Algarve – e na goleada por 
4-0 na recepção ao Juventude de Évo-
ra, respectivamente, a 18 de Outubro 
e a 13 de Dezembro de 2020.

Alexandre Santana considera que o 
controlo defensivo no jogo “deu algum 
sossego à equipa deixando-a mais 
tranquila durante toda a partida” dian-
te de um adversário com característi-
cas específicas. “O Moncarapachense 
apresenta uma estatura média muito 

Ricardo Lopes Pereira

Treinador Alexandre 
Santana destaca a 
forma equilibrada 
como a equipa 
geriu o jogo com o 
Moncarapachense

VITÓRIA FC CONSEGUIU MANTER A BALIZA A ZEROS PELA TERCEIRA VEZ EM 13 JOGOS DO CAMPEONATO
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superior à nossa e isso podia-nos criar 
problemas. Felizmente, não aconte-
ceu e o guarda-redes do jogo acabou 
por ser o do adversário que fez seis ou 
sete defesas brilhantes não deixando 
dilatar o resultado”.

Em comparação com jogos anterio-
res, o Vitória, que tem 13 golos sofri-
dos até ao momento (média de um 
por jornada), o timoneiro dos sadinos 

dá conta de uma alteração evidente. 
“Se havia jogos em que tínhamos um 
caudal ofensivo muito grande e con-
seguíamos fazer três, quatro ou cinco 
golos e acabávamos por sofrer um ou 
dois, hoje (domingo) não tivemos um 
caudal ofensivo tão grande, mas ficá-
mos muito mais tranquilos no jogo, 
gerindo-o de forma muito equilibrada 
nos vários momentos”.

Audiências levam equipa a não 
querer defraudar ninguém
Tal como tinha acontecido duas 
semanas antes aquando da partida 
entre o Vitória e o Moura, a trans-
missão do jogo dos sadinos com o 
Moncarapachense voltou a registar 
uma adesão bastante significativa. 
Segundo informações recolhidas 
por O SETUBALENSE a transmissão 

chegou a ter em simultâneo mais de 
dois mil espectadores, registando-
-se também milhares de reacções 
e comentários e centenas de par-
tilhas.

Confrontado com este facto no 
final do encontro, Alexandre San-
tana disse não estar surpreendido 
pelos números. “Não sabia que ti-
nham estado 2000 pessoas, mais 
500 sensivelmente que no último 
jogo. O curioso é que nós sentimos 
isso, os jogadores comentam esses 
números. Esse registo dá-nos a res-
ponsabilidade de respeitar muito 
o outro e de não querer defraudar 
ninguém”.

O treinador do Vitória, que frisa 
que “Setúbal é Vitória e o Vitória é 
Setúbal e que a cidade não se disso-
cia do clube, que é muito grande na 
comunidade”, não poupa elogios aos 
adeptos. “Pela idade de alguns joga-
dores que temos alguma intranquili-
dade porque podem não saber gerir 
essa pressão extrínseca e involuntá-
ria pelo facto de termos uma massa 
associativa fantástica que gosta de 
ganhar e quer ganhar sempre”. 

Alexandre Santana refere que 
quem teve o privilégio de defender 
as cores do clube não o esquece. 
“Não há ninguém que tenha repre-
sentado o clube em anos transactos 
que não sinta o clube e não fique a 
gostar do Vitória. Há aqui qualquer 
coisa especial”, vinca, afirmando que 
o sentimento dos adeptos faz a equi-
pa deixar tudo em campo. “A exigên-
cia faz com que nós trabalhemos no 
limite e não defraudemos quem nos 
acompanha”.

E acrescenta: “Estamos a viver um 
momento muito complicado a nível 
nacional e mundial, mas o que é um 
facto é que as pessoas que gostam 
do clube não nos deixam cair. Quem 
é verdadeiramente vitoriano e sente 
o clube de coração estará aqui sem-
pre para ajudar. É natural que sejam 
exigentes, temos de ter essa pressão 
porque não estamos num clube qual-
quer e temos de saber gerir isso. Com 
isso eles vão crescer mais rápido”.

Pela terceira vez esta época, o guarda-redes João Valido não consentiu que o Vitória sofresse golos num jogo



condições de treino e competição 
dos seus atletas e jovens da 
Academia. Neste sentido, 
encontram-se a decorrer obras 
de reparação e remodelação no 
ringue desportivo, balneários 
e salas de apoio, no parque de 
jogos do Vale da Abelha, que 

estavam a ser aguardadas há 
algum tempo.  Esta importante 
intervenção decorre durante a 
semana, de segunda a sexta-feira, 
com a colaboração e presença 
de membros da direcção, sendo 
de realçar também o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal.

Paio Pires melhora 
condições 
de treino e 
competição no 
Vale da Abelha

Apesar de se encontrarem 
suspensas todas as actividades 
desportivas face ao agravamento 
da propagação da situação 
pandémica provocada pelo vírus 
covid-19, o Paio Pires Futebol 
Clube continua a desenvolver 
esforços para melhorar as 
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II LIGA

MONTE DE CAPARICA

Cova da Piedade joga 
esta tarde em Mafra

“Temos objectivos que gostaríamos 
de atingir com este grupo fantástico”

O Cova da Piedade desloca-se esta 
terça-feira a Mafra para defrontar às 
17 horas a equipa local, no Estádio 
Municipal, em jogo a contar para a 
18.ª jornada da Liga Portugal 2 SA-
BSEG que começou no sábado e só 
termina amanhã. 

Este será um confronto entre duas 
equipas que estão separadas por oi-
to pontos na tabela classificativa, o 
Mafra em 8.º lugar com 24 pontos 
e o Cova da Piedade na 15.ª posição 
com 16; ou seja, com apenas com 
mais dois pontos que o Varzim, a pri-
meira das equipas que se encontra já 
na zona de despromoção. 

Perante este cenário o jogo reves-
te-se de extrema importância para a 
equipa do concelho de Almada que 
precisa de conquistar pontos o mais 
urgentemente possível para fugir à 
zona perigosa. Assim sendo, os pie-
denses tudo farão certamente para 
regressarem a casa com um resultado 
positivo mas a tarefa apresenta-se 
complicada porque a equipa de Mafra 
normalmente não costuma dar abé-
bias no seu reduto.

“O Monte de Caparica, para minimizar 
a paragem forçada do campeonato, 
tem elaborado planos de treino indi-
vidualizados para tentar manter os 
níveis físicos dos jogadores, o melhor 
possível”, adiantou ao nosso jornal 
António Mendes, treinador da equipa 
que segue no Campeonato Distrital da 
2.ª Divisão em terceiro lugar com 10 
pontos, os mesmos que tem o Banhei-
rense com mais um jogo.

A equipa realizou até ao momento 
quatro jogos onde conquistou três vi-
tórias e registou um empate, marcou 
seis golos e sofreu apenas um, que faz 
de si a defesa menos batida da com-
petição. Pelos números apresentados 
não restam dúvidas que o trabalho es-
tava a ser bem executado e que todos 
estavam a remar para o mesmo lado. 

Como comandante das tropas, An-
tónio Mendes está satisfeito mas ao 

As estatísticas pouco valem nestas 
circunstâncias de qualquer forma, a 
título de curiosidade, refira-se que no 
histórico de confrontos já realizados 
entre as duas equipas há o registo de 
quatro vitórias e um empate a favor 
dos mafrenses. Quer isto dizer que 
o Cova da Piedade nunca ganhou ao 
seu adversário.

Este pormenor poderá funcionar 
como motivação para a equipa da 
margem sul do Tejo que tem feito 
bons jogos e obtido bons resultados 
na condição de visitante com vitórias 
obtidas na Covilhã, Viseu e Póvoa de 
Varzim e um empate em Oliveira de 
Azeméis.

Em termos de favoritismo parece 
haver uma maior dose para a equipa 
de Mafra porque joga em casa mas o 
Cova da Piedade, que provavelmente 
já poderá contar com o seu novo re-
forço, Anthony Blondell (ex-Arouca), 
também tem argumentos discutir o 
jogo. Por essa razão, prevê-se um 
jogo equilibrado onde tudo pode 
acontecer. 
J.P.

mesmo tempo preocupado devido 
às incertezas quanto ao futuro. “Esta 
situação é terrível para quem ama este 
jogo. Estamos todos a sentir a falta de 
treinos e jogos”, referiu a propósito.

Perante as dúvidas que se colocam 
nesta altura sobre a continuidade ou 
não das competições, o treinador do 
Monte de Caparica espera que sim 
porque “temos objectivos que gos-
taríamos de atingir com este grupo 
fantástico”.

Perante a situação existente ac-
tualmente no nosso país é natural 
que as pessoas andem com medo do 
tal adversário invisível que nos está a 
dar muita luta. Mas António Mendes 
está confiante: “a minha maior preo-
cupação é que estejam todos bem e 
que voltemos à nossa vida normal o 
mais rápido possível”.
J.P.

Na sequência da situação do estado 
de emergência do país e das medi-
das de combate ao covid-19 aplica-
das pelo governo através do DL 765/
XXII/2021 de 13.01.2021, renovado 
oficialmente por mais 15 dias, e no 
que diz respeito à actividade despor-
tiva, a Direcção do Clube Desportivo 

PINHALNOVENSE
Instalações desportivas cedidas à SAD estão encerradas

Pinhalnovense, decidiu suspender to-
da a sua actividade desportiva até ao 
dia 14 de Fevereiro.

É o que acontece com o futebol 
de formação, ginástica, basquete-
bol e aulas de grupo. As instalações 
desportivas cedidas à SAD estão en-
cerradas porque a equipa de futebol 

e respectivo staff estão em confina-
mento devido aos casos positivos de 
covid-19 que surgiram recentemente.

A loja azul e a secretaria também 
estão encerradas mas os pagamen-
tos relativos às quotas desportivas e 
sócios podem ser feitos por transfe-
rência bancária. 

José Pina

Ana Rocha, ex-
Ovarense, não podia ter 
melhor estreia. Marcou 
o único golo da partida 
no primeiro jogo que fez 
com a camisola do seu 
novo clube

FUTEBOL FEMININO

Reforço de Inverno marca na vitória 
do Amora sofre o Damaiense

Ana Rocha, com um golo marcado 
aos cinco minutos, deu a vitória ao 
Amora no jogo que disputou com o 
Damaiense relativo à 3.ª jornada da 
fase de manutenção da Liga BPI, que 
marcou o regresso da equipa amo-
rense à competição depois de um 
período de confinamento.

A jogadora, que esta semana se 
transferiu da Ovarense, surgiu no 
meio da pequena área com grande 
oportunidade, entre várias adversá-
rias, a desviar para o fundo da baliza, 
após jogada desenvolvida pelo lado 
esquerdo do seu ataque. 

O jogo, que foi bem disputado 
pelas duas equipas, não teve muitas 
situações de golo, mas ainda assim há 
a referir uma ocorrida aos 61 minutos 
em que Ana Rocha voltou a estar per-
to de marcar e outra aos 90 minutos 
com Lara Pintassilgo a rematar forte 
à entrada da área para defesa aper-
tada de Ana Rita Oliveira para canto, 
segurando assim a conquista dos três 
pontos.   

Com esta vitória, a equipa treinada 
por Tomás Tengarrinha, passou a so-

Ana Rocha marcou o golo da vitória sobre o Damaiense
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mar oito pontos, seguindo na tabela 
classificativa em terceiro lugar, a cin-
co pontos do Ouriense e Estoril que 
ocupam as duas primeiras posições, 
mas têm mais dois jogos.   

Nortenha na zona sul
Na equipa do Amora será de destacar 
a presença de Ana Rocha, reforço de 
inverno contratada para ocupar a va-
ga deixada em aberto por Ana Dias 
que vai jogar no estrangeiro.   

A jogadora de 27 anos, que repre-
sentava a Ovarense, conta no seu 
currículo com 40 golos marcados 

em 43 jogos oficiais disputados nas 
últimas três épocas desportivas. Com 
forte preponderância física, faro para 
o golo e facilidade de remate com am-
bos os pés, é igualmente forte no jogo 
aéreo, devido à sua estatura (1,77m).

Ana Rocha, que tem desenvolvi-
do a sua carreira em clubes da região 
norte, ingressou agora no Amora dis-
posta a mostrar o seu valor também 
na zona sul e no jogo de estreia não 
podia ter feito melhor. 

Na próxima jornada, sábado, 6 de 
Fevereiro, o Amora desloca-se ao 
Estoril para defrontar a equipa local. 
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