
contactos: 800 217 217 / 265 523 515 / www.funeraria - armindo.com

O SEU DIÁRIO DA REGIÃO

DIRECTOR FRANCISCO ALVES RITO 

QUARTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2021
PREÇO 0,80€ | N.º 551 | ANO III | 5.ª SÉRIE

PUBLICIDADE

Bastonário pede ajuda externa
para Hospital de Setúbal
São Bernardo tem lotação de 512% na enfermaria e 950% nos cuidados intensivos p4

QUINTA CONDE
Oficina de Teatro 
mais perto de 
ter espaço de 
trabalho p13

SESIMBRA 
Aprovado Plano 
de Emergência 
Económico-
-Social p2

BARREIRO
Funeral do actor 
António Cordeiro 
marcado para a próxima 
segunda-feira p3

DR

Descoberta de 634 pegadas intensifica 
estudo sobre dinossauros no Cabo Espichel
Silvério Figueiredo, paleontólogo explica achado da equipa que lidera p12

Barreiro
RUMO celebra 
40 anos com 
nova creche p8



2 O SETUBALENSE 3 de Fevereiro de 2021

Onosso Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) foi uma das 
maiores conquista do “25 
de Abril” e se alguém du-

vidava desta afirmação, a pandemia 
que nos envolve veio demonstrar que 
esta afirmação é correta.  Com o SNS 
criaram-se três carreiras médicas – os 
Cuidados Primário de Saúde com a car-
reira de medicina Familiar, uma carreira 
de Saúde Pública que a pandemia veio 
demonstrar a sua utilidade, e os Cuida-
dos Secundários com a carreira Hospi-
talar, o verdadeiro coração do sistema 
de saúde. Os hospitais foram sempre o 
que as populações identificavam com 
a Medicina pois neles se refletiam os 
efeitos dos avanços tecnológicos e dos 
avanços da cirurgia com os transplan-
tes e a cirurgia reparadora. Os Cuidados 
Primários foram sempre o parente po-
bre dum sistema de saúde e no entanto 
eram os clínicos gerais, depois médicos 
de família, que resolviam oitenta por 
cento dos problemas da população. Es-
quecendo esta realidade, os hospitais 
com a sua tecnologia eram a imagem 
da medicina para o público. Por exem-
plo, não havia telenovela que que não 
mostrasse uma unidade de cuidados in-
tensivos com muitos tubos escorrendo 
para as veias do paciente e aparelhos 
com luzes a piscandp e sinais sonoros 
quebrando o silêncio dum quarto. Não 
quero desvalorizar os hospitais e a sua 
tenologia, agora tendo a sua importân-
cia decisiva no tratamento dos doentes 
graves desta pandemia – contam-se a 
todo o momento quantas camas exis-
tem nos cuidados intensivos de cada 
hospital do país.  Mesmo nesta excecio-
nal situação pandémica, sabemos que a 
“saúde pública” é essencial para detetar 
as cadeias de contágio e assim impedir 
que os contágios se expandam. E não 
podemos esquecer igualmente que a 
maioria dos infetados que, felizmen-
te, necessitam de internamento e são 
acompanhados nas enfermarias e ainda 

O Serviço Nacional de Saúde

OPINIÃO

Mário Moura

mais nos seus domicílios, pelos médicos 
dos cuidados primários sempre esque-
cidos pelos meios de informação.

Ora, os Centros de Saúde com os mé-
dicos de família, sairão desta pandemia 
completamente alterados e com a sua 
estrutura desfeita – perdem a sua inde-
pendência e a relação médico/paciente 
praticamente esquecida. O cerne da 
Medicina de Familia é precisamente 
esta relação marcada por uma relação 
de afeto e pela integração do paciente 
no seu meio familiar e social. Trata-se 
duma consequência da situação que 
estamos vivendo de que pouco se fala 
mas que trará muitos dissabores na 
pós pandemia, aos médicos e à popu-
lação ferida por outras consequências 
como pobreza, desemprego e “Lutos” 
da perda de entes queridos. Teremos 
uma imensidão de pessoas alteradas 
na sua maneira de ser e de encarar a 
vida, pessoas deprimidas, com conflitos 
familiares saídos dos longos períodos 
de confinamento a necessitarem mais 
do que nunca de médicos que os ou-
çam e os ajudem a ultrapassar tantos 
traumas. Teremos jovens e velhos 
igualmente alterados psiquicamente 
pelas consequências dos isolamentos, 
do uso continuado de máscaras e dum 
afastamento dos “outros” olhados co-
mo potenciais portadores de doença. 
E não podemos esquecer que teremos 
médicos igualmente perturbados pelas 
mesmas razões e pelo cansaço dum pe-
ríodo tão longo e tão intenso, lidando 
com a vida dos seus pacientes.

E não esqueçamos que esta situação 
se vai manter ainda por tempo inde-
terminado pois os efeitos protetores 
das vacinas se sentirão  apenas lá para 
2022 – até lá quantos lutos e quantos 
problemas de saúde e sociais ! Entra-
remos num período que necessita es-
sencialmente dos “cuidados Primários 
de Saúde” e dos verdadeiros “Médicos 
de Família”
Médico

Rui Salvador

Autarquia fala em 
“momento difícil”
medidas serão 
“reavaliadas com 
regularidade”

COVID-19

Sesimbra enfrenta emergência 
pandémica com um conjunto 
de medidas excepcionais

 A Câmara de Sesimbra aprovou em 
reunião extraordinária, e por unani-
midade, um Plano de Emergência 
Económico-Social, com medidas “ex-
cepcionais”, para enfrentar as graves 
implicações da pandemia covid-19. O 
objectivo é apoiar a economia local, 
as famílias, associações e instituições 
de cariz social.

Segundo a autarquia, as medidas 
ocorrem num período “particular-
mente difícil”, sendo ainda acrescen-
tado que “a exemplo do que é feito a 
nível nacional”, as indicações serão 
“reavaliadas com regularidade”.

Existem medidas que estão pensa-
das até ao final do actual Estado de 
Emergência, “mas grande maioria vai 
prolongar-se até o fim de 2021, como 
forma de apoio à retoma económica”.

Relativamente a medidas de ca-
riz económico e social, haverá uma 
isenção total das Taxas de Ocupa-
ção de Espaço Público e Publicidade 
até acabar o Estado de Emergência, 
seguindo-se uma isenção parcial até 
ao final do ano.

As tarifas variáveis dos serviços 
urbanos serão reduzidas em 10% 
para todos os consumidores, uma 
medida que começou a 26 de Ja-
neiro e vai até ao final do Estado de 
Emergência.

Até ao final do Estado de Emergên-
cia são também suspensos os paga-
mentos de parquímetros em zonas 
tarifadas, bem como dos contratos 
de concessão em equipamentos mu-
nicipais e salas do Centro de Apoio à 
Incubação de Empresas (CAIES) até à 
mesma data, para depois existir uma 
redução de 50% até ao final do ano.

Há um isenção do pagamento das 

As medidas têm um horizonte "distante", até final do ano

DR

rendas dos operadores dos mercados 
e feiras cujas actividades se encon-
tram suspensas, e redução para os 
restantes em 60% até final de 2021. 
Pelo mesmo caminho vão as taxas 
de ocupação de Espaço Público e 
Publicidade para quem se encontra 
impedido de exercer, desde o primei-
ro Estado de Emergência até ao fim 
do ano.

Será implementado um Plano de 
Emergência Alimentar, para agre-
gados familiares em situação de 
vulnerabilidade, que inclui refeições 
gratuitas para os escalões A e B da 
Acção Social. Mantém-se, ainda, o 
apoio com cabazes alimentares a 
famílias sinalizadas pelo município, 
em parceria com Centro Paroquial 
do Castelo, Centro Comunitário da 
Quinta do Conde, Santa Casa da Mi-
sericórdia de Sesimbra, Casa do Povo 

de Sesimbra e Associação Encontra 
a Esperança.

Vai ser ainda disponibilizada uma 
verba ao Centro Paroquial do Caste-
lo e Grupo Encontra a Esperança, da 
Quinta do Conde, para fazer face a si-
tuações que não estejam sinalizadas, 
até que estas possam ser integradas 
na rede de apoios. Estes apoios po-
derão ser reforçados se o contexto 
assim o exigir.

O executivo sesimbrense decidiu 
ainda criar mais duas linhas telefóni-
cas, uma para apoio a micro, peque-
nos e médios empresários, e outra 
para cidadãos em situação de desem-
prego. Estas linhas, que pretendem 
facilitar o acesso aos apoios disponí-
veis e prestar toda a informação aos 
cidadãos, juntam-se às duas linhas 
de Apoio Social e Apoio Psicológico 
lançadas em março de 2020.

Abertura
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Associação de Comércio, Indústria, 
Serviços e Turismo do Distrito 
de Setúbal, decorreu de 1 de 
Dezembro de 2020 até ao dia 6 de 
Janeiro deste ano. Promovido pelo 
município, o programa permitiu 
que, ao longo deste período, 
fossem entregues pelo comércio 

tradicional do concelho mais de 
18.700 cupões, sendo que um 
cupão corresponde a 15 euros de 
compras. “O sucesso da iniciativa 
vai permitir atribuir o montante 
máximo regulamentado a esta 
instituição para ajuda à construção 
da sala de convívio”, adiantou.

Incentivo ao 
consumo local 
movimenta 
290 mil euros 
em Grândola

O programa de incentivo ao 
consumo no comércio do concelho 
de Grândola, com uma adesão de 
mais de 50 lojas, movimentou cerca 
de 290 mil euros em compras, 
divulgou a câmara municipal. Esta 
iniciativa, denominada “Eu Compro 
em Grândola”, em parceria com a 

SETÚBAL
Autarquia e Secil 
lamentam morte 
do professor 
José Fernando 
Gonçalves

José Fernando Gonçalves, director da 
Casa da Baía, em Setúbal, morreu no 
passado dia 29 de Janeiro, aos 66 anos. 
O “nosso professor”, como escreveu a 
presidente da Câmara de Setúbal, Ma-
ria das Dores Meira, na sua página no 
Facebook, onde lamenta a perda para 
o concelho de um homem que “foi o 
primeiro responsável pela moderniza-
ção do sector do turismo” no município.

Colaborador da Câmara, “foi um 
exemplo de generosidade como só 
as grandes almas são exemplo capaz. 
Deu sem esperar receber – a cidade e 
os setubalenses ganharam com a sua 
dedicação”, diz ainda a autarca que 
expressa as “condolências da Câmara 
Municipal à família enlutada”.  

Também o grupo empresarial Secil, 
com uma das suas três fábricas insta-
ladas no concelho, “lamenta profun-
damente a morte do professor José 
Fernando Gonçalves”, ao qual se refe-
re como “um profissional com quem 
trabalhámos ao longo de vários anos, 
nos vários projectos autárquicos que 
apoiamos”. 

Muito “especialmente”, diz Nuno 
Maia, director de comunicação insti-
tucional da empresa, “nos últimos anos 
sobre o programa de estacionamento 
“Arrábida Sem Carros”, uma operação 
complexa e na qual a Secil colabora 
muito activamente”. E acrescenta: 
“sempre tivemos no professor um in-
terlocutor muito válido, responsável e 
dedicado”. Nascido em Setúbal, José 
Fernando Gonçalves foi “professor de 
Educação Física de inúmeros rapazes e 
raparigas desta cidade”, lembra a presi-
dente da Câmara de Setúbal. 

Quanto à causa da morte, refere a 
autarca que o professor “sentiu-se mal 
disposto, foi conduzido ao hospital de 
São Bernardo”, onde veio a morrer. O 
funeral ainda não tem data marcada. 

À família enlutada, O SETUBALENSE 
endereça as mais sentidas condolências.

Luís Geirinhas

Artista sofria de doença 
rara. Deu primeiros 
passos no mundo 
artístico na cidade 
do Barreiro

CERIMÓNIAS FÚNEBRES RESERVADAS À FAMÍLIA E AMIGOS

Funeral do actor António Cordeiro marcado 
para dia 8 no crematório da Quinta do Conde

O funeral do actor António Cordeiro, 
que faleceu no passado sábado, aos 
61 anos, está marcado para a próxima 
segunda-feira, dia 8, data em que o 
seu corpo estará na capela da Igre-
ja de Nossa Senhora do Rosário, no 
Barreiro, onde o artista natural de 
Pias (Serpa) residia desde a década 
de 60, sendo uma figura bastante 
acarinhada e reconhecida por toda 
a comunidade barreirense.

Devido à crise pandémica, a últi-
ma homenagem ao actor, que sofria 
desde 2017 de paralesia supranu-
clear progressiva, uma doença rara, 
degenerativa, está reservada apenas 
a familiares e amigos, num máximo 
de dez pessoas, com a cerimónia fú-
nebre a acontecer durante a tarde, 
no complexo funerário da Quinta do 
Conde (Sesimbra), onde o seu corpo 
será cremado.

Desde que lhe havia sido diagnosti-
cada a doença, António Cordeiro viu-
-se obrigado a afastar-se, aos poucos, 
da sua actividade profissional, numa 
carreira com prestações dadas tan-
to no teatro, como no cinema e na 
televisão, ao longo de três décadas. 
A informação sobre a sua morte foi 
feita pela Academia Portuguesa de 
Cinema, todavia, os primeiros pas-
sos pelo mundo artístico foram dados 
no Barreiro, motivado por amigos de 
infância que impulsionaram a criação 
do Grupo de Teatro “A Tribuna”, no 
Clube Dramático de Instrução e Re-
creio 31 de Janeiro “Os Celtas”.

Presidente da Associação “Um 
Lugar Improvável”, desenvolveu 
com a autarquia local, em 2014, um 
projecto de promoção, criação e di-
vulgação cultural, numa altura em 
que, paralelamente, participava nas 
gravações da novela “Mar Salgado” 
(SIC), na cidade de Setúbal, nomea-

António Cordeiro deu no Barreiro os primeiros passos no mundo artístico
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Nos palcos, o actor passou tam-
bém por diversos espaços lisboetas, 
onde interpretou variados autores, 
tais como o Teatro Aberto, a Com-
panhia Teatral do Chiado e o Teatro 
Nacional D. Maria II, onde integrou a 
peça “Cenas de uma tarde de Verão”, 
de Jorge Guimarães, com encenação 
de António Rama. Em 2004, o artista 
fez parte de “Portugal – uma comédia 
musical”, da autoria de Nuno Artur 
Silva e Nuno Costa Santos, com ence-
nação de António Feio, que esteve em 
cena no Teatro São Luiz. Enquanto 
encenador, dirigiu ainda a peça “Perdi 
a mão em Spokane”, de Martin McDo-
nagh, que levou à cena em 2012, no 
Teatro Villaret.

A sua performance na televisão 
incluiu igualmente séries de ficção, 
comédias e telenovelas, na RTP, TVI 
e SIC onde, além de “Mar Salgado”, 
integrou também o elenco de “Per-
feito Coração” (2009), “Laços de 
Sangue” (2010), “Coração d’Ouro” 
(2016) e, mais recentemente, “Es-
pelhos d’Água” (2017/18), um dos 

seus últimos trabalhos em produções 
televisivas.

Ministra destaca “coragem”  
de um “intérprete talentoso”

No último domingo e numa nota de 
pesar, a Ministra da Cultura, Graça Fon-
seca, destacou a “coragem” e recordou 
o percurso de António Cordeiro, assim 
como as suas “muitas facetas”. Para a 
governante, o actor construiu, quer 
nos palcos como no grande ecrã, “um 
legado de emoções, de sorrisos e de 
imaginação transformada em material 
autêntico, algo pelo qual sempre lhe 
seremos gratos”, sublinhou.

Para a responsável, “no momento 
difícil que vivemos, a perda daqueles 
que foram marcando a nossa cultura 
deve ser sempre vista com os olhos 
no talento e no exemplo que nos dei-
xam”, acrescentando que a frontali-
dade com que “enfrentou a doença 
que, nos últimos anos, o incapacitou 
são exemplos das características que, 
ao longo da sua carreira, sempre mos-
trou”, frisou. Com Lusa

damente, nas instalações do Mercado 
do Livramento.

Foi também no Barreiro que foi 
homenageado, durante a 13.ª edição 
da Mostra de Teatro do Lavradio, na 
SFAL, e que recebeu da Câmara Mu-
nicipal, em 2019, a distinção “Barreiro 
Reconhecido” na área da Cultura.

Recorde-se que na televisão, o ac-
tor foi revelado num papel secundá-
rio da série “Duarte & Cª”, no ano de 
1987, contudo, foi como protagonista 
da série policial “Claxon”, estreada em 
1991 na RTP, que se tornou conhecido 
do grande público.

Deste então, trabalhou nos fil-
mes “O Processo do Rei” (1990), 
“Os Olhos da Ásia” (1996) e “Duas 
Mulheres” (2009), realizados por 
João Mário Grilo, entre outras pelí-
culas. António Cordeiro formou-se 
na Escola Superior de Teatro e Cine-
ma, em Lisboa, tendo o seu trabalho 
sido regular desde a década de 80, 
com companhias como a Cassefaz e 
a Persona – Teatro de Comédia, grupo 
de que foi fundador.



4 O SETUBALENSE 3 de Fevereiro de 2021

Setúbal

Foi preciso a visita de ontem do 
Bastonário da Ordem dos Mé-
dicos ao Hospital de Setúbal 
para se ver a realidade assus-

tadora que se vive nesta unidade. Há 
poucos dias, a taxa de ocupação na en-
fermaria era de 512% e, nos cuidados 
intensivos, de 950%. Neste último 
caso estamos a falar de uma ocupação 
quase dez vezes superior à lotação.

São números não apenas dramá-
ticos, mas também dramaticamente 
surpreendentes. De um momento 
para o outro, os números, absoluta-
mente astronómicos, são revelados, 
como se tivéssemos chegado aqui 
agora mesmo. Como se não houves-
se ontem.

Já todos tínhamos percebido que a 
situação no Hospital de Setúbal está 
difícil e que a sobrelotação é um pro-
blema agudo, mas a dimensão conse-
gue, mesmo assim, surpreender-nos. E 
apenas porque quem tem a obrigação 
moral (e não só) de informar, não o faz.

A administração do Centro Hospi-
talar de Setúbal (CHS) não informa a 
comunidade e, com isto, não apenas 
contribui para uma percepção errada, 
por parte da população, da gravidade 
da situação, como vai permitindo que 
quem tem a responsabilidade de olhar 
para o quadro regional e local possa 
deixar Setúbal para trás.

A falta de informação é de tal forma 
notória que o bastonário chegou ao 
ponto de apontar esta falha.

“Tem sido um hospital que a própria 
comunicação social tinha esquecido. 
Desculpem dizer-vos isto, mas é im-
portante que a comunicação social 
também se interesse por hospitais 
que estão em grande dificuldade e que 
precisam de ser ajudados, precisam 
da ajuda do Governo”, disse Miguel 
Guimarães aos jornalistas. 

A critica está certa, mas tem desti-
natário errado. Pelo menos O SETU-
BALENSE não tem esquecido o Hos-
pital de Setúbal. Estamos cá todos os 
dias e é o hospital a que dedicamos 
mais atenção, com pedidos muito fre-
quentes de informação ao hospital, 
quase sempre sem resposta.

A quem interessa esta política de 
silêncio imposta pela administração 
do CHS? 

Tapar o sol 
com a peneira

EDITORIAL

Francisco Alves Rito

Director

Miguel Guimarães alerta 
Governo para prestar 
mais atenção à unidade 
de Setúbal, a qual 
deve ser considerada 
prioritária 

HOSPITAL COM ELEVADA TAXA DE OCUPAÇÃO

Bastonário dos Médicos afirma que São 
Bernardo precisa de urgente ajuda externa

O Bastonário da Ordem dos Médicos 
apelou ontem para que o Governo dê 
mais atenção ao Hospital de São Ber-
nardo, em Setúbal, e defendeu que se 
trata de uma unidade de saúde que 
deveria beneficiar de ajuda externa.

Miguel Guimarães, depois de ter 
visitado esta unidade, ao final da ma-
nhã, afirmava que “a 28 de Janeiro o 
Hospital de Setúbal tinha uma taxa de 
ocupação de 512% na enfermaria e de 
950% em cuidados intensivos, o que 
significa que este hospital está a preci-
sar urgentemente de ajuda externa”.

Para o bastonário, este hospital 
“tem de ser olhado de forma dife-
rente pela tutela, e ser incluído nos 
hospitais absolutamente prioritários, 
na necessidade, por um lado, de re-
forçar os cuidados intensivos – que 
neste hospital neste momento es-
tão esgotados -, e também reforçar 
o número de camas, que, de facto, 
não são suficientes”.

Miguel Guimarães, que falava aos 
jornalistas na primeira de um conjunto 
de visitas a diversos hospitais do País, 
lembrou que há doentes nas áreas do 
serviço de urgência, nomeadamente 
nas Áreas de Doentes Respiratórios 
(ADR), à espera de poderem ser inter-
nados e tratados, e reconheceu que se 
trata de uma “situação que, obviamen-
te, não dá qualidade de tratamento 
aos doentes covid”.

“Nós queremos de facto melhorar 
essa qualidade. Está na altura de, de 
forma integrada, de forma coorde-
nada, insistir naquilo de que sempre 
se falou: uma coordenação regional 
e nacional, não só da gestão crítica de 
camas de cuidados intensivos, que 
já está a acontecer, mas também da 
gestão crítica de cuidados aos doen-
tes que também são urgentes, que 
estão nas enfermarias”, disse.

“Nós não podemos deixar que 

Miguel Guimarães diz estar na hora de, na saúde, se avançar com uma coordenação nacional e regional
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um hospital atinja completamente 
o limite, e não consiga dar resposta 
à população que serve, quando nós 
temos ainda capacidade no País, 
nomeadamente na região e até fora 
da região. Nós temos que funcionar 
como um País, temos que funcionar 
com um espírito de grande solidarie-

dade, mas que tem de ser integrada 
por alguém altamente diferenciado: 
por uma comissão que não permita 
que hospitais, como o de Setúbal, 
atinjam completamente o limite em 
áreas tão importantes como são os 
cuidados intensivos”, frisou o Basto-
nário da Ordem dos Médicos.

Para Miguel Guimarães, o Hospital 
de São Bernardo faz parte de um con-
junto de hospitais em que a pressão 
“ultrapassou o limite daquilo que é 
aceitável, em que as pessoas tentam 
fazer tudo para ajudar, aumentam ca-
mas numas tendas e vão tentando 
desmultiplicar os próprios horários de 
trabalho; há muita gente a trabalhar 
quase 24 sobre 24 horas”.

“As pessoas estão a fazer um esfor-
ço brutal e por isso é que este grito de 
alerta, relativamente a este hospital 
em concreto, tem que ser dado. Não 
é por acaso que a Ordem dos Médi-
cos começou este périplo na saúde - 
que vai continuar - exactamente pelo 
Hospital de Setúbal”, disse.

“Tem sido um hospital que a 
própria comunicação social tinha 
esquecido. Desculpem dizer-vos 
isto, mas é importante que a comu-
nicação social também se interesse 
por hospitais que estão em grande 
dificuldade e que precisam de ser 
ajudados, precisam da ajuda do 
Governo”, defendeu o bastonário, 
que se manifestou convicto de que 
o Hospital de São Bernardo poderá 
ser um dos beneficiários da ajuda 
internacional disponibilizada por 
vários países europeus.
GR // JMR // Lusa

A presidente da Câmara de 
Setúbal, e presidente da 
Comissão Distrital de Protecção 
Civil de Setúbal, Maria das Dores 
Meira, que acompanhou a visita 
do Bastonário da Ordem dos 
Médicos, também considera 
que “não há profissionais 
suficientes”, sendo “urgente” 
responder às necessidades do 
Hospital de São Bernardo.

No actual quadro de 
pandemia, a autarca frisou 
que o município tem garantido 
diversos apoios ao Centro 
Hospitalar de Setúbal, caso da 
cedência de dois contentores 
climatizados para reforçar a 
capacidade da zona de espera 

Sem resposta Dores Meira 
reafirma que faltam profissionais 

da Área Dedicada à Covid-19 no 
interior do próprio hospital.

Apontou ainda que o 
município requisitou e 
instalou em área do Centro 
de Emprego e Formação 
Profissional de Setúbal, 
unidades de saúde do Centro 
de Diagnóstico Laboratorial à 
covid e Atendimento a Doentes 
Respiratórios

A isto acrescentou que o “o 
município tem feito reuniões 
com a tutela, pressionando-a 
relativamente à necessidade 
de ter um equipamento de 
retaguarda” no Hospital de São 
Bernardo”, mas “até agora, não 
tivemos nenhuma resposta”. H.L.
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da pandemia de Covid-19”. A 29 de 
Janeiro, a presidente da câmara, 
Maria das Dores Meira, escreveu na 
sua conta do Facebook que “existe 
um caso positivo de covid entre 
a vereação, pelo que estão em 
isolamento profiláctico outros dois 
vereadores e eu própria”.

Reunião de 
câmara de hoje 
adiada devido à 
pandemia

A reunião pública ordinária da 
Câmara Municipal de Setúbal 
inicialmente agendada para hoje, 
3 de Fevereiro, foi adiada e ainda 
não tem nova data prevista para se 
realizar, refere a autarquia através 
de comunicado. O adiamento “está 
relacionado com o actual quadro 

PUBLICIDADE

Humberto Lameiras

As acções de formação 
começam a 23 de 
Fevereiro e vão ter 
várias temáticas e 
módulos até Novembro

GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO

Tecido empresarial do concelho vai ter acesso 
a formação gratuita em diversas áreas da gestão 

O Gabinete de Apoio ao Empresário, 
da Câmara de Setúbal, vai promover 
cerca de uma dezena de acções de 
formação sobre diversas áreas da 

gestão, direccionadas, em espe-
cial, para o tecido empresarial do 
concelho.

Estas acções, com início a 23 de 
Fevereiro, foram organizadas em 
parceria entre a autarquia, o Gabi-
nete de Apoio ao Empresário e o 
Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, e vão decorrer até No-
vembro, em regime de e-learning, 
com a duração de 25 horas cada 
uma.

De participação gratuita, os mó-
dulos de formação foram planeados 
para pessoas do tecido empresarial 

do concelho de Setúbal, na condição 
de se “encontrarem empregadas e 
possuírem o 9.º ano de escolaridade 
concluído”, refere comunicado da 
autarquia.

O programa da formação começa 
com a temática “Ambiente, Higiene 
e Saúde no Trabalho”, facultada a 23 
de Fevereiro das 14h00 às 17h30, 
depois a 25 de Fevereiro e continua 
a 2 e 4 de Março entre as 09h00 e 
as 17h30.

O segundo módulo da formação 
é sobre “Atendimento Presencial 
de Vendas”, e reparte-se em quatro 

sessões: a 13 de Abril das 14h00 às 
17h30, seguindo-se a 15, 20 e 22 de 
Abril, entre as 09h00 e as 17h30.

Um terceiro tema vai incindir co-
bre “Liderança e Gestão de Equipa”, 
a ser administrado a 11 de Maio, entre 
as 14h00 e as 17h30, e continua nos 
dias 13, 18 e 20 entre as 09h00 e 
as 17h30.

O quarto tema do curso vai abor-
dar a “Gestão de Tempo e Organiza-
ção de Trabalho”, e está marcado pa-
ra começar a 15 de Junho, com uma 
sessão entre as 14h00 e as 17h30, 
continuando nos dias 17, 22 e 24 de 

Junho das 09h00 às 17h30.
Depois em Setembro, os forman-

dos ligados ao tecido empresarial 
do concelho têm a oportunidade de 
participar na formação “Contabili-
dade e Informação Financeira”. Esta 
acção inclui sessões no dia 21 entre 
as 14h00 às 17h30 e nos dias 23, 28 
e 30 das 09h00 às 17h30.

Para Novembro está programada 
uma acção de formação sobre “No-
ções de Gestão de Recursos Huma-
nos”, nos dias 16, entre as 14h00 e 
as 17h30, e nos dias 18, 23 e 25, das 
09h00 às 17h30.
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Barreiro

RUMO celebra 40 anos de fundação 
com abertura de uma nova creche 

Na mesma altura em que celebra 40 
anos desde a sua fundação, a RUMO 
– Cooperativa de Solidariedade Social, 
situada na Baía do Tejo, no Barreiro, 
considera que 2021 promete “amplos 
desafios no que respeita à continuida-
de das relações de proximidade”, face 
ao actual contexto da pandemia que, 
desde o seu início, não tem permitido o 
funcionamento e actividade plena das 
organizações.

Para Rute Loureiro Pires, presidente 
daquela IPSS, a instituição continua “a 
marcar a diferença junto das pessoas 
com quem intervimos, ajudando-as a 
construir um projecto de vida sustenta-
do e adequado às suas necessidades”. 
A responsável acrescenta que o desafio 
que lhe foi proposto, em integrar o pre-
sente conselho de administração, “tem 
vindo a provar-se um percurso muito 
gratificante e, para além da responsabi-
lidade acrescida, tem contribuído para 
o meu crescimento pessoal e profissio-
nal”, realça, tendo já parabenizado toda 
a equipa que com ela trabalha.

Neste sentido e para assinalar a efe-
méride, a instituição decidiu convidar 
todos os que se cruzaram com o seu 
caminho a participar, à distância, na 
iniciativa “40 anos de estórias”, numa 

Os estabelecimentos de pré-escolar 
e 1º ciclo da rede pública, no Barrei-
ro, continuam a manter-se abertos 
todos os dias úteis, entre as 12 e as 
13h00, para a entrega de refeições, 
em regime de ‘take-away’, aos alunos 
dos escalões A e B, sem quaisquer en-

Luís Geirinhas

Instituição assinala 
efeméride à distância 
e revela acções 
formativas para 2021

COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

DR

mostra de testemunhos contados na 
primeira pessoa por utentes, forman-
dos, actuais e antigos trabalhadores, 
além de parceiros e amigos, no respec-
tivo site de Facebook.

A cooperativa, que desde sempre 
tem pautado a sua actuação junto de 
diferentes públicos, tem neste momen-
to previsto um conjunto de iniciativas 
para assinalar esta comemoração e 

lembrar todos os que construíram 
uma história com quatro décadas de 
cooperação. “Apesar das actuais con-
tingências, procuraremos, como até 
aqui, manter e reforçar as respostas 

que nos merecem os nossos públicos 
por via do esforço e do compromisso 
contínuos das nossas equipas e pro-
jectos”, garante o actual conselho de 
admistração.

Para o psicólogo clínico e director 
técnico da organização, Rui Grilo, o 
foco assente na pessoa, na partilha e 
afecto “são as premissas que colocam 
a RUMO como uma referência com 
provas dadas no âmbito da interven-
ção social e comunitária”, motivo pelo 
qual continua a acreditar no seu futuro. 

Nova valência marca                       
ano de celebrações
No decorrer deste ano, a instituição 
pretende inaugurar uma nova valên-
cia, com a abertura da creche ‘RUMO 
Kids’, cujas inscrições têm início já a par-
tir deste mês. “Abraçaremos, assim, um 
novo desafio, uma nova fase da nossa 
história que, acreditamos, potenciará 
e reforçará o sentido da missão – para 
cada pessoa, um projecto de vida –, 
a partir de agora, desde os primeiros 
passos”, acrescentam os membros que 
integram aquela IPSS.

Ao nível da oferta formativa e apesar 
das medidas que levaram à interrup-
ção das actividades lectivas, devido à 
propagação da doença Covid-19, que 
afectam o calendário inicialmente pre-
visto, a instituição tem ainda em vista 
a concretização de um conjunto de 
acções de formação inicial e contínua, 
nos próximos meses de Março, Maio, 
Setembro e Dezembro, destinadas a 
pessoas com deficiência e incapacidade 
comprovadas, com o apoio da Agência 
Nacional Para a Qualificação e o Ensino 
Profissional (ANQEP).

Refeições garantidas para alunos dos escalões A e B em regime de ‘take-away’

Apesar da pandemia, a equipa da RUMO celebra 40 anos de fundação da instituição, mesmo à distância

cargos para as respectivas famílias.
Para poderem usufruir deste apoio, 

segundo a autarquia local, os encarre-
gados de educação terão de contac-
tar o agrupamento ou escola que o 
aluno frequenta, manifestando o seu 
interesse em beneficiar deste serviço 

de Acção Social Escolar (ASE).
De acordo com Sara Ferreira, ve-

readora responsável pela Educação 
e Intervenção Social da Câmara do 
Barreiro, apesar desta interrupção 
inesperada das aulas, “nenhuma 
criança com ASE a frequentar as es-

colas da responsabilidade do municí-
pio deixará de ter acesso às refeições 
normalmente disponíveis”.

A autarquia barreirense acrescenta 
que este é um apoio financiado pela 
câmara, em conjunto com o Ministé-
rio da Educação. Recorde-se que esta 

necessidade surgiu na sequência do 
decreto de 22 de Janeiro, que con-
duziu à suspensão das actividades 
lectivas e não lectivas desde aquela 
data, que garante “o fornecimento de 
apoio alimentar a alunos beneficiários 
de ASE”.

As instalações da RUMO - Cooperativa de 
Solidariedade Social situam-se na Baía do Tejo

A IPSS tem prevista para este ano a realização de 
várias acções de formação
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A União de Freguesias de Alto 
do Seixalinho, Santo André 
e Verderena encontra-se 
a construir uma passagem 
pedonal em calçada portuguesa, 
que permitirá à população 
local efectuar a ligação entre 
a escadaria da Rua da Nau São 
Rafael e a rampa de acesso 
à Rua Nau Bérnio, na zona 
situada junto à urbanização 

de Sete Portais. O percurso, 
frequentemente utilizado 
pelos moradores, irá beneficiar 
a circulação de pessoas, dado 
que, anteriormente, aquela área 
encontrava-se em terra batida, 
criando deste modo “incómodo 
aos peões”, que eram obrigados 
a atravessar esta zona sobre a 
lama, sempre que chovia ou num 
terreno empoeirado.

A Câmara do Barreiro 
iniciou recentemente, na 
freguesia da Verderena, na 
zona da Polis, a construção 
e colocação dos quiosques 
previstos para aquela área 
ribeirinha do concelho. A 
iniciativa, segundo o vereador 
das Obras Municipais, Rui 
Braga, surge na sequência 
da requalificação de uma 
zona, onde o município tem 
por objectivo apostar “em 
trazer actividade económica” 
ao concelho, num “espaço 
de excelência”, que além de 
infraestruturas de apoio à 
actividade desportiva, um 

parque infantil e um parque 
canino, permitirá a criação 
de wc’s públicos junto às três 
estruturas previstas para este 
local.

Após o período de envio de 
candidaturas ao Programa de 
Apoio ao Cinema Português, 
promovido pelo Cine Clube 
do Barreiro no último mês 
de Dezembro, e terminadas 
as fases de avaliação e pré-
selecção dos 24 projectos 
cinematográficos apresentados 
a concurso, o júri deliberou 
atribuir apoio financeiro a 
três obras que serão rodadas 

em território nacional, no 
decorrer deste ano, e exibidas 
numa das próximas edições do 
Entre Olhares. A organização 
considera que “a competição 
foi bastante elevada, dada a 
qualidade dos projectos”, tendo 
já parabenizado os participantes 
desta iniciativa, que visa atribuir 
apoio a curtas-metragens de 
ficção e curtas documentais, 
com duração de 10 a 30 minutos.

SANTO ANDRÉ
União de Freguesias cria 
nova passagem pedonal

VERDERENA
Construção de quiosques
iniciada na zona da Polis

ENTRE OLHARES
Programa apoia projectos 
cinematográficos a concurso

DR

Luís Geirinhas

Luta contra pandemia 
marca trabalho 
desenvolvido por 
corporação barreirense

NO ANO PASSADO

Bombeiros do Sul e Sueste
transportaram 37 mil doentes

A corporação dos Bombeiros Voluntá-
rios do Sul e Sueste (BVSS), no Barreiro, 
revelou recentemente os seus dados 
operacionais relativos a 2020, marcados 
por um “intensa actividade” no contexto 
da pandemia do novo coronavírus.

Do total de 37259 doente trans-
portados, 958 incluíram casos de 
doentes suspeitos ou confirmados 
de Covid-19 e foram igualmente reali-
zados 12150 transportes de amostras 
biológicas neste âmbito.

“Estivemos presentes nas mais di-
versas actividades, prestando os mais 
diversos serviços à nossa comunida-
de, participando, em conjunto com 
várias entidades no enorme esforço 
colectivo de luta contra a pandemia”, 
afirma a corporação, realçando que 
no ano passado interveio de forma 
“muito particular na área do serviço 

MARINA MATEUS

DR

de saúde”, ao participar na assistência 
e preservação da saúde de um univer-
so de mais de 58 mil e 830 pessoas.

De acordo com os dados divulga-
dos, os BVSS percorreram mais de 1,1 
milhão de quilómetros em várias ac-
ções, participaram em 155 actividades 
de combate a incêndios e apoiaram um 
total de 95 acidentes com transpor-
tes.  Acrescem mais 47 acidentes em 
infraestruturas e vias de comunicação, 
149 intervenções em conflitos legais e 
13 acidentes tecnológicos e industriais.

Numa apreciação global, a corpora-
ção considera que “a realidade operacio-
nal de 2020 fica marcada, em diferentes 
medidas, pelo trabalho desenvolvido” 
na sequência da pandemia de Covid-19. 
Desta forma e dado os números de no-
vos infectados e mortes devido à crise 
pandémica, os BVSS apelam à popula-
ção para que cumpra a etiqueta respira-
tória, mantenha o distanciamento social 
e siga as recomendações da Direcção-
-Geral de Saúde. “Vamos todos prevenir 
o contágio”, alertam.

HOSPITAL BARREIRO-MONTIJO

Novo aparelho aumenta capacidade de exames

O Centro Hospitalar Barreiro Montijo 
(CHBM) continua a apostar na aqui-
sição de novos equipamentos, com 
o objectivo de melhoria da qualida-
de dos cuidados prestados aos seus 
utentes. Recentemente, a unidade 
hospitalar recebeu um nasofaringola-
ringoscópio com processador digital, 
que terá como meta dotar o Serviço 
de Otorrinolaringologia de um no-
vo equipamento, disponível para 
os utentes que realizem exames na 
Unidade de Técnicas Endoscópicas.

Num investimento superior a 22 
mil e 700 euros, a nova aquisição já 
se encontra a funcionar e permite a 
realização de biópsias em zonas que, 
anteriormente, não estavam acessí-
veis, dado que “permite mover a ex-

tremidade em todas as direcções”, 
adianta o hospital.

Para João Ribeiro Mendes, direc-

tor daquele serviço, o novo aparelho 
“complementa os equipamentos já 
existentes, uma vez que melhora a 
performance dos mesmos, pois estes 
passam também a trabalhar com o 
novo processador digital”, afirma, 
acrescentando que desta forma, é 
possível melhorar “significativamente 
a qualidade da imagem, com vanta-
gem no diagnóstico”, com todos os 
equipamentos de endoscopia em 
ORL a saírem reforçados.

Neste âmbito, o número de exames 
vai assim aumentar significativamen-
te, em conjunto com os outros dois 
equipamentos já existentes, sendo 
possível “eliminar os tempos de es-
pera para desinfecção (...) entre exa-
mes”, acrescenta o responsável.  L.G.

que têm ocorrido nas viaturas 
ali estacionadas. Só na última 
semana e segundo o autarca, 
foram furtadas quatro viaturas. 
“Tendo em conta que este é 
um espaço que não é vigiado, 
é importante que as pessoas 
não deixem qualquer objecto 

de valor dentro dos automóveis 
e que, em caso de qualquer 
actividade suspeita, informem as 
autoridades”, alerta. A autarquia 
barreirense anuncia que serão 
ainda colocados cartazes no local, 
com vista a alertar os visitantes 
da mata para estas ocorrências.

Furtos em 
viaturas na Mata 
da Machada 
preocupam 
autarca

O vereador responsável pela 
Reserva Natural Local do Sapal do 
Rio Coina e da Mata da Machada, 
Bruno Vitorino, vai pedir à GNR 
um reforço de patrulhamento 
no parque de estacionamento 
situado junto à entrada daquela 
zona florestal, devido a furtos 

Bombeiros unidos para servir comunidade em tempo de pandemia

Equipamento custou 22,7 mil euros
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Luís Geirinhas

Criação da coreógrafa 
Nélia Pinheiro 
inspira-se no
libreto de Wagner

COMPANHIA DE DANÇA CONTEMPORÂNIA DE ÉVORA

Espectáculo “Tristão e Isolda” 
adiado para 19 de Março no 
Auditório Augusto Cabrita

Numa altura em que os equipamen-
tos culturais voltam a estar encer-
rados, na sequência do Estado de 
Emergência em vigor, provocado 
pela pandemia de Covid-19, a maior 
parte das iniciativas previstas decor-
rer durante este período acontecem 
agora através das redes sociais do 
município do Barreiro ou foram can-
celadas e adiadas para nova data, 
caso de múltiplos concertos, peças 
de teatro e dança.

Neste âmbito, a criação de Né-
lia Pinheiro “Tristão e Isolda”, pela 
Companhia de Dança Contemporâ-
nea de Évora (CDCE), foi adiada para 
a noite de 19 de Março, no Auditório 
Municipal Augusto Cabrita (AMAC). 
O espectáculo, embora acolha o tí-

A apresentação no AMAC, prevista para este mês, foi adiada em virtude do actual Estado de Emergência

DR

tulo da ópera de Richard Wagner e 
se inspire nos momentos marcantes 
do seu libreto, não é uma revisitação 
deste clássico.

Mesmo tendo como pano de fundo 
a temática, esta criação, inicialmente 
prevista realizar no próximo dia 14, 
desenvolve “uma viagem sensorial 

própria, no mito, fora da narrativa 
convencional”, tem como indutores 
as grandes questões que o mesmo 
aborda e que interessam trabalhar na 
actualidade à coreógrafa, tais como a 
irracionalidade e o desejo, a depen-
dência do ser humano perante o amor 
e a mulher, enquanto uma descida à 
sua condição feminina e erótica.

Em “Tristão e Isolda” pode se ob-
servar o corpo feminino “como terri-
tório de expressão, como catalisador 
de pulsões, reservatório de memórias 
das diversas partes que o constituem, 
no vislumbre de uma anatomia em 
que o gesto surge ligado às onoma-
topeias, à memória visual, táctil e 
emocional”.

Gonçalo Almeida Andrade e Nélia 
Pinheiro, que assina a coreografia, 
são os bailarinos que dão vida a esta 
criação, com música original de César 
Viana e de Wagner, da ópera com o 
mesmo nome. Com figurinos do esti-
lista José António Tenente e cenogra-
fia de Pedro Crisóstomo, a produção 
de 2018 do CDCE está agora previs-
ta chegar ao AMAC no próximo mês, 
num espectáculo sem intervalo e com 
a duração de 60 minutos. 

EMPREENDEDORISMO

“Cria o Teu Projecto” 
com inscrições abertas

O Gabinete da Juventude e Em-
preendedorismo da Câmara do 
Barreiro vai voltar a promover, 
no presente ano e no âmbito da 
15ena da Juventude, o desafio 
“Cria o Teu Projecto”, destinado 
a apoiar as iniciativas dos jovens 
do concelho, com idades entre os 
13 e os 30 anos.

A iniciativa, com inscrições 
abertas, visa apoiar projectos que 
sejam propostos pelas estruturas 
juvenis, grupos informais e jovens 
em nome individual, através dos 
meios à sua disposição, financei-
ros, logísticos e técnicos, criando 
condições para a sua realização.

“Pretendemos que sejam os jo-
vens a proporem os seus próprios 
projectos, cabendo ao Gabinete 

da Juventude apoiar a concretiza-
ção dos mesmos”, adianta Bruno 
Vitorino, vereador responsável 
por esta área naquela autarquia.

Os projectos irão integrar a 
15ena da Juventude, que já tem 
data marcada e irá decorrer de 13 
de Março a 4 de Abril. 

“Esta será certamente uma 
15ena diferente, com os projec-
tos adaptados à pandemia em 
que vivemos, cumprindo todas 
as regras de segurança”, explica 
o autarca, no entanto, acredita 
que, tendo em conta “a criati-
vidade demonstrada em anos 
anteriores, serão apresentados 
projectos adaptados às circuns-
tâncias actuais”, sublinha Bruno 
Vitorino.

A ficha de inscrição para partici-
par na iniciativa já está disponível, 
através da página de Facebook do 
Gabinete de Empreendedorismo 
e Juventude do município ou, em 
alternativa, poderá ser solicitada 
via e-mail (cmb.juventude@gmail.
com).  L.G.

A 15ena da Juventude, de 13 de Março a 4 de Abril, este ano será diferente

DR

Barreiro

Gonçalo Almeida 
Andrade e Nélia
Pinheiro, 
que assina a 
coreografia, são 
os bailarinos 
que dão vida 
a esta criação, 
com música 
original de 
César Viana 
e de Wagner

Desafio lançado 
pela autarquia 
no âmbito da 15ena 
da Juventude
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Descobertas 614 pegadas de dinossauro no Cabo Espichel  p12

C omo foi sublinhado pelo 
PCP na recente reunião 
da sua Direcção da Orga-
nização Regional de Setú-

bal, a situação no país e na região, 
exige uma resposta urgente aos 
problemas e ao agravamento da 
situação económica e social. É 
necessária uma política de valo-
rização dos salários e direitos dos 
trabalhadores, de apoio efetivo 
às micro, pequenas e médias em-
presas, ao pequeno comércio, ao 
sector da restauração e aos pro-
fissionais e promotores da cultura. 

Os desenvolvimentos em diver-
sas empresas da região como seja 
a Lauak ou Mecahertz têm levado 
à destruição de postos de trabalho 
e redução da capacidade produ-
tiva exigem uma intervenção do 
Estado para defender os interes-
ses nacionais.

As limitações à actividade por 
confinamento e a interrupção das 
actividades lectivas presenciais 
exigem medidas de apoio, na pro-
tecção social e na salvaguarda da 
remuneração a 100 por cento aos 
trabalhadores que estão nessas 
situações e aos que necessitam de 
apoio à família.

Merecem a nossa solidariedade 
todos os que têm sido vítimas da 
pandemia e seus familiares, bem 
como os profissionais de saúde e to-
dos trabalhadores que todos os dias 
asseguram serviços.

É urgente o reforço da estrutu-
ra de saúde pública, da protecção 
sanitária nos locais de trabalho e 
transportes – um urgente reforço 
do Serviço Nacional de Saúde com 
mais profissionais e meios técnicos, 
acionando os instrumentos legais 
para mobilizar a capacidade instala-
da sob uma direcção única, coesa e 
centralizada na gestão de recursos, 
por parte do SNS e não do negócio 
da doença, e manifesta particular 
preocupação com as dificuldades 
encontradas pelos hospitais e cen-

Prosseguir a luta por 
uma vida melhor

OPINIÃO

Bruno Dias

tros de saúde da nossa região, face 
às grandes exigências que lhe são 
impostas na resposta aos doentes 
no contexto da pandemia.

Todas essas dificuldades refle-
tem dezenas de anos de desinves-
timento no SNS levado a cabo por 
sucessivos governos do PS, PSD e 
CDS. Exemplos concretos que as 
populações conhecem bem: a não 
construção do Hospital do Seixal e 
do Novo Hospital do Montijo, a não 

Deputado do PCP

ampliação do Hospital Garcia de 
Orta e São Bernardo a ausência de 
obras em muitos centros de saúde 
e a não construcção o de os que 
se encontram em falta em diver-
sos concelhos, e a não admissão 
de médicos enfermeiros e outros 
técnicos que resulta no enorme 
número de utentes sem médicos 
e enfermeiros de família em todos 
concelhos.

O processo de vacinação de-
ve avançar o mais rapidamente 
possível e em segurança. E aqui 
há que salvaguardar em primeiro 
plano a vacinação dos profissio-
nais de saúde, bombeiros e de 

todos aqueles que todos os dias 
são necessários para dar respos-
ta à epidemia e dos grupos prio-
ritários em função de critérios 
de saúde.

Devem ser repudiadas e con-
denadas atitudes como as to-
mada pela Diretora da Direção 
Regional da Segurança Social 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 critérios e priori-
dades definidos na lista de ele-
mentos destes serviços a vaci-
nar. Principalmente, o Governo 

deve intervir no sentido do seu 
esclarecimento e correcção de 
procedimentos de modo a que 
não se repitam mais situações 
destas que colocam em causa o 
plano de vacinação, geram inse-
gurança e potenciam o ataque 
ao SNS.

Devem ser 
repudiadas 
atitudes como 
as tomada 
pela Directora 
da Direcção 
Regional da 
Segurança 
Social de
Setúbal, ou por 
membros dos 
corpos sociais 
de Misericórdias 
como a do 
Montijo ou 
Canha, de
se incluírem a si 
nos critérios de 
vacinação



10 O SETUBALENSE 3 de Fevereiro de 2021

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. 
Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos de alguém 
que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar numa nova fase 
profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com muita 
vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer bem 
as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições familiares 
para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter a calma 
em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. Carta da 
semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas 
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de 
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define 
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu 
coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano profis-
sional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que estruturados e 
calculados darão bons resultados. Carta da semana – O IMPERADOR – está muito lúcido, 
objetivo e eficaz marcando pontos em todas as situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de 
vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de vida; 
pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas situações 
podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de tomar uma posição. 
Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite conduzir a sua vida de forma 
objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de dece-
ções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profissional – dê 
atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, procure novos 
apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo dos sonhos em que 
é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão ou 
fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão solitária e 
amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em proveito próprio 
e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da semana – A PAPISA – a 
semana promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição de 
sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão sofrer 
alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá compreender 
alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida financeira sujeita 
a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos acontecimentos. Carta da 
semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante pródiga em acontecimentos 
importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

Do ano de 2020 todos te-
mos a recordação amar-
ga da pandemia e das 
suas consequências, que 

domina(ra)m a nossa emotividade, 
nos isola(ra)m e nos encaminha(ra)
m para a fragilidade da angústia. E, 
no entanto, o ano de 2020 teve isso 
e muito mais. Uma edição especial 
da “National Geographic” foi-lhe 
dedicada, mostrando em cerca de 
70 fotografias algo do que foi esse 
“ano inesquecível”.

Logo na capa, um cenário conhe-
cido, que podia ser em qualquer 
hospital de Portugal, tantos têm 
sido os testemunhos falados e vi-
suais do esgotamento e da dor de 
quem está na primeira linha contra 
a pandemia - mas a foto vem de 
outras latitudes, de Mons, na Bél-
gica, onde as enfermeiras Quinet 
e Cheroual, pela lente de Cédric 
Gerbehaye, num breve intervalo da 
sua luta, se apoiam uma à outra, na 
angústia da espera. De Cheroual, o 
desabafo: “Nunca imaginei ter uma 
experiência desta magnitude na mi-
nha carreira.”

O tempo de 2020 é mostrado por 
58 fotógrafos em 25 países, em qua-
tro partes - o ano “que nos pôs à 
prova”, “que nos isolou”, “que nos 
capacitou” e “que não nos roubou 
a esperança”, um percurso entre o 
desafio, o massacre e a luta e vonta-
de de vencer, sempre envolvendo a 
dose de sofrimento. Tema dominan-
te é a pandemia nos seus efeitos (o 
vazio físico, práticas da “nova nor-
malidade” - como os eventos no for-
mato digital - e a ausência humana, 
aqui se incluindo duas imagens de 
Lisboa despovoada, captadas por 
Miguel Valle de Figueiredo em Abril) 
e nas suas lições (a solidariedade 
e a generosidade, a vizinhança e a 
amizade, a família). Mas também 
por aqui passam o ambiente vivi-
do em torno da violência policial (a 
morte do afro-americano Floyd tem 
vários reflexos), as migrações em 
massa e os refugiados, os desastres 
ambientais, as eleições americanas, 
o policiamento e a justiça social, as 

De 2020 o que ficou do que passou

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

2020 é 
mostrado por 
58 fotógrafos 
em 25 países, 

em quatro 
partes, um 

percurso entre
o desafio, o 

massacre e a 
luta e vontade 

de vencer, 
sempre 

envolvendo 
a dose de 

sofrimento

exigências “maori” na Nova Zelân-
dia, as descobertas científicas, a 
atenção à Natureza (de Portugal, 
aparece imagem devida a Hugo 
Marques sobre a nidificação do 
abutre-preto na região do Douro) 
ou a luta pelos sonhos (como o da 
jovem de Madagáscar que quer ser 
professora e música, apesar da du-
ra vida que tem de enfrentar para 
poder ir à escola).

A selecção das imagens partiu de 
um banco de mais de um milhão e 
meio de registos que os fotógrafos 
da “National Geographic” regista-
ram em 2020, quantidade impres-
sionante, é verdade, sobretudo se 
pensarmos na afirmação de um 
deles, o americano David Gutten-
felder - “a nossa missão é captar 
toda a energia, todo o caos, toda a 
emoção, e fornecer ao espectador a 
sensação de que ele está connosco 
no meio do turbilhão.” As emoções 
acompanha(ra)m estes autores que 
foram capazes de se sensibilizar 
perante a simplicidade, como foi 
o caso de Hannah Reyes-Morales 
ao captar imagens de refugiados e 
emigrantes na fronteira turco-síria 
no momento em que nas famílias 
se cantavam canções de embalar 
- “eram um pedaço de casa que po-
diam levar consigo, quase como um 
santuário portátil”, testemunha.

Os olhos do leitor perpassam por 
este conjunto de retratos (que não 
representa o “todo” de um ano, mas 
uma parte e um olhar sobre esse 
“todo”) e não podem ficar indife-
rentes, apesar de já se saber que era 
assim que o ano tinha acontecido - 
estas fotos vivem muito mais pela 
emoção do que pela carga infor-
mativa que possam ter, pois, como 
diz Siddartha Mitter, no ensaio “Um 
ano no limite”, que abre a revista, 
“um ano tão bruto não precisava de 
imagens complicadas”. 

Professor
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ANÁLISES CLÍNICAS
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telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408

Necrologia

3

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!

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 20/01/2021
JULIETA MARQUES

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

Bloco Clinico
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Sesimbra é permitida a presença, no máximo, 
de 10 familiares. Na realização de 
exumações (levantamentos), só 
poderão marcar presença dois 
familiares. A colocação de ossadas 
ou cinzas nos ossários, por seu turno, 
necessita de marcação prévia, através 
do contacto telefónico: 21 228 85 82.

Autarquia 
anuncia 
encerramento 
de cemitérios

No âmbito das medidas 
de combate à COVID-19, a 
partir desta segunda-feira, 1 
de Fevereiro, os cemitérios 
encontram-se encerrados. As 
excepções reservam-se a funerais, 
exumações, colocação de ossadas 
e cinzas. Na realização de funerais, 

BREVES

Inês Antunes Malta 

Paleontólogo líder da 
investigação garante 
que existirão mais

ENTRE A BOCA DO CHAPIM E A PRAIA DO AREIA DO MASTRO

Descobertas 614 pegadas de 
dinossauros na zona do Cabo Espichel

O Centro Português de Geo-História 
e Pré-História revelou, na passada 
quinta-feira, a existência de 614 pe-
gadas de dinossauros, com cerca de 
129 milhões de anos, na zona do Cabo 
Espichel, mais precisamente entre 
a Boca do Chapim e a Praia do Areia 
do Mastro. Esta será a descoberta do 
maior conjunto de pegadas de dinos-
sauros do Cretácico no nosso país.

“Identificámos até agora 614 pe-
gadas. Haverá mais. No artigo que 
agora publicámos foram estudadas 
três camadas diferentes da mesma 
formação, que começa na Boca do 
Chapim e vai até à Praia do Areia do 
Mastro, num total de cerca de 400 
metros entre elas”, começa por dizer 
Silvério Figueiredo, paleontólogo e 
líder da investigação, a O SETUBA-
LENSE. “Apesar de a maioria não ser 
muito evidente, e do ponto de vista 
da espectacularidade passarem um 
pouco despercebidas, permite-nos 
aferir dados importantes sobre a 
sua formação. São sub-impressões, 
a pegada não é uma pegada direc-
ta. Não corresponde ao sítio onde o 
dinossauro pôs o pé. Ele terá posto 
o pé numa camada que existia por 
cima daquela e a pressão sobre essa 
camada ficou impressa na camada 
imediatamente abaixo e é isso que te-
mos lá”, adianta. Neste sentido, o pa-
leontólogo conta ainda que “como é 
um número muito grande, numa área 
relativamente pequena” foi possível 
“identificar pegadas de carnívoros e 
herbívoros, estes últimos em maior 
número, seguidos dos carnívoros 
para os caçar. Pensamos que as pe-
gadas se formaram em ambiente li-
toral e que aquela terá sido uma zona 
de passagem de dinossauros, entre 
espaços de pasto”. As pegadas, de 
diferentes tamanhos e morfologias, 
permitem ainda apurar que se trata 

Em breve será publicado um estudo com novos dados sobre o trabalho levado a cabo no Cabo Espichel

CENTRO PORTUGUÊS DE GEO-HISTÓRIA E PRÉ-HISTÓRIA

de diferentes tipos de dinossauros.
O estudo, já publicado na revista 

internacional "Journal of Geoscience 

pegadas”, adianta, frisando que “o 
interessante é que estas pegadas 
não são da formação do Papo-Seco, 
que tínhamos vindo a investigar. São 
de uma formação mais abaixo, mais 
ou menos da mesma idade, que é a 
formação do Areia do Mastro, uma 
praia que lá existe e que dá o nome 
à formação. Estas pegadas estão nas 
camadas de topo dessa formação”. 
A equipa, composta por paleontó-
logos e geólogos provenientes de 
várias partes do globo, e liderada 
pelo paleontólogo Silvério Figuei-
redo, tem prevista para breve a pu-
blicação de um outro estudo, que 
será submetido durante este mês, 
sobre este novo sítio com pegadas 
de dinossauros. “A partir de agora 
vamos intensificar os estudos”, ga-
rante Silvério Figueiredo.

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, do 
MARE - Centro de Ciências do Mar e 
do Ambiente e do Geopark Naturtejo.

Em Santana, está concluída a 
requalificação do cruzamento 
da Rua Forno da Cal de Santana, 
com a Rua Dr. Alberto Leite. Os 
trabalhos incluíram nivelamento 
do piso, construção de passadeira 
em calçada, rebaixamento 
do passeio para facilitar o 
atravessamento a pessoas com 
mobilidade reduzida e delimitação 
dos passeios com “pins”. O 
objectivo desta intervenção 
passa por alcançar a melhoria da 
segurança dos peões na zona.

Na Avenida João Paulo II, entre 
a Avenida Eça de Queiroz e 
o cruzamento com a Rua da 
Charneca, está em curso a 
substituição da conduta de água 
que vai reforçar o abastecimento 
à Venda Nova. Os trabalhos, 
orçados em cerca de 50 mil 
euros, deverão estar concluídos 
na primeira quinzena deste mês 
de Fevereiro. Antes, a autarquia 
reformulou também as condutas 
e ramais domiciliários entre 
Santana e Cotovia.

Já se encontra em curso a 
demolição do Bloco da Mata, no 
Largo 2 de Abril, em Sesimbra. 
A reabilitação do Bloco da Mata 
engloba ainda a construção de 
um novo bloco, a requalificação 
da área envolvente e a ligação do 
largo ao futuro parque da Mata 
da Vila Amália. De acordo com a 
autarquia esta será uma obra que 
melhorará “muito a qualidade de 
vida dos moradores”. 

SANTANA
Forno da Cal
está concluído

AV. JOÃO PAULO II
Substituição de
conduta de água

LARGO 2 DE ABRIL
Bloco da Mata
em demolição

and Environment Protection", enqua-
dra-se no projecto de investigação 
“Os Vertebrados do Barremiano do 
Cabo Espichel e o seu contexto Ibé-
rico: implicações paleoambientais 
e paleogeográficas'", levado a cabo 
pelo CPGP, que tem vindo a estudar 
esta região desde 1998. 

Durante estes anos, em trabalho 
de campo realizado na zona do Cabo 
Espichel, cujo registo paleontológi-
co é conhecido desde o século XIX, 
foram encontrados exemplares de 
ossos de tartarugas, Pterossauros, 
crocodilos e também de dinossau-
ros. “Nessa fase, o nosso objectivo 
principal era procurar restos osteo-
lógicos. Em 2011, encontrámos um 
molde natural de uma pegada e em 
2018 foram encontradas marcas que 
nos pareciam pegadas”, partilha. “No 
ano seguinte, Ismar de Sousa Carva-
lho, colega brasileiro cuja especiali-
dade dele é precisamente o estudo 
deste tipo de pegadas, esteve cá e 
confirmaram-se as nossas suspeitas. 
A partir daí, em diferentes camadas, 
começámos a encontrar mais e mais 

Foi possível 
identificar 
pegadas de 
carnívoros e 
herbívoros, 
estes últimos em 
maior número, 
seguidos dos 
carnívoros para 
os caçar 
Silvério Figueiredo
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Quinta 
do Conde

No sábado, 30 de Janeiro, faleceu 
João Carreta, apontado pela Junta 
de Freguesia como “uma das figuras 
mais conhecidas e prestigiadas 
da Quinta do Conde”. Em 1973, 
mudou-se para a Quinta do Conde, 
onde viria a ser fundador e dirigente 
do Grupo Desportivo e Cultural 

Faleceu João 
Carreta, “uma 
das figuras mais 
prestigiadas da 
Quinta do Conde”

do Conde 2 e dirigente da Associação 
para o Desenvolvimento da Quinta do 
Conde e do Centro Comunitário. Foi 
ainda fundador do Grupo Coral A Voz do 
Alentejo. Em 2007, Sesimbra distinguiu-o 
com a medalha de mérito municipal e em 
2013 a Quinta do Conde atribuiu-lhe a 
Medalha de Mérito da Freguesia.

Sui Generis diz ser “urgente pensar no 
desenvolvimento cultural da Quinta do Conde”

A Oficina de Teatro, dinamizada pe-
la Companhia Sui Generis, começou 
por se realizar de forma presencial, nas 
instalações da Junta de Freguesia da 
Quinta do Conde, mas em Janeiro, 
com as novas medidas, passou para 
o formato online. Nesta nova forma 
de fazer cultura, a associação consi-
dera que o desafio que se coloca vale 
a pena e garante estar empenhada em 
trabalhar por um município com mais 
cultura e mais participação cultural.

“Sentimos que o teatro é uma ex-
periência colectiva presencial mas em 
relação a este projecto não havia outra 
possibilidade e decidimos tentar este 
formato”, começa por dizer Lara Ma-
tos, actriz, criadora e responsável pela 
produção e gestão da companhia de 
teatro Sui Generis, a O SETUBALEN-
SE. “Não queríamos de todo baixar 
os braços, não só porque temos dois 
grupos com uma dinâmica de trabalho 
muito positiva e interessante mas por-
que este espaço semanal de partilha e 
de trabalho artístico é essencial para 
todos”, adianta.

Em 2020, a companhia de teatro 
conseguiu apresentar dois dos tra-
balhos planeados: Corpo Biografia, 
que estreou no Castelo de Sesimbra 
em Setembro, e o espectáculo in-
fantil A Capuchinho na floresta das 
mil janelas, na Animateatro. Houve 
ainda tempo para participar num ví-
deo de sensibilização do concelho de 
Sesimbra para a compra de produtos 
no comércio local, com a Câmara Mu-
nicipal. “Estes tempos de pandemia 
não têm sido fáceis, sentimos que o 
retomar da cultura não aconteceu 
efetivamente e que é mesmo muito 
difícil manter uma estrutura de pé com 
muito poucas condições de trabalho”, 

Inês Antunes Malta 

Vários espectáculos 
com data por acertar, 
dependendo de 
como evoluir a 
situação pandémica

OFICINA DE TEATRO AGORA EM FORMATO ONLINE

DOMINGOS MIGUEL VAZ

refere, partilhando a tentativa de se 
manterem activos “dentro das possibi-
lidades existentes, com projectos que 
queremos que avancem assim que to-
da a situação pandémica melhorar e 
mantendo o contacto com parceiros 
e estruturas com quem temos traba-
lhado e vamos trabalhar futuramente”. 

Para 2021, e para além dos espec-
táculos da Oficina de Teatro que têm 
apresentação prevista para Junho, a 
Sui Generis recebeu um convite do 
Teatro Passagem de Nível para apre-
sentar um dos seus espectáculos na 
X Amadora em Cena, que pela actual 
situação pandémica foi adiada, e pro-
gramada para Março de 2021 estava 
a realização do espectáculo “The Bu-
tcher Show”, no Cineteatro João Mota 
em Sesimbra, também adiado para o 
fim deste ano. Também os projectos 

programados com o Museu Marítimo 
de Sesimbra para 2020 passaram pa-
ra este, excepto o espetáculo Corpo 
Biografia, que conseguiu estrear, e por 
isso a companhia está neste momen-
to “a aguardar indicações para poder 
avançar”. Nas palavras de Lara Matos, 
“estes tempos de pandemia levam 
também à reflexão sobre o papel da 
cultura e a necessidade de a manter 
viva, não só porque é um direito uni-
versal de todos os cidadãos mas tam-
bém porque a cultura, o acesso a ela e 
a participação activa dos públicos não 
pode morrer”.

“Uma cidade não existe             
sem cultura”
Apesar das adversidades, a Associa-
ção Sui Generis considera que “uma 
cidade não existe sem cultura” e por 
isso se torna tão importante continuar 
a trabalhar. “Os planos e as ideias pa-
ra este ano são muitos. A pandemia 
obriga-nos a não colocar as expecta-
tivas tão altas mas estamos cheios de 
objectivos e vontade para trabalhar 
por um município com mais cultura e 
mais participação cultural”, conta, pa-
ra depois alertar: “é urgente pensar no 
desenvolvimento cultural da Quinta 
do Conde. Existem milhares de jovens 
altamente criativos que precisam de 
um espaço para colocar a sua criativi-
dade em prática, existem artistas, e 
não só, com enorme potencialidade, 
que não podem ser esquecidos. Não 
podemos esquecer que a cultura é um 
direito de todos”.

Ter um espaço 
permitirá 
à companhia 
de teatro 
participar 
activamente 
na dinâmica 
cultural 
do território

2020 foi também o ano do 
encerramento do Centro 
de Inovação e Participação 
Associativa, onde a Sui Generis 
se encontrava sedeada. “Não é 
fácil trabalhar sem espaço físico, 
seja para ensaiar, desenvolver 
projectos com a comunidade 
ou planear uma programação 
regular”, afirma Lara Matos. 
“Neste sentido temos um grande 
projecto em mãos, que começa 
por participarmos activamente 
como agentes culturais na 
programação e dinâmica cultural 
do território, e que passa, mais 

Novidade Espaço físico a
caminho com apoio municipal

especificamente, por termos 
um espaço cultural aberto à 
comunidade e dinâmico ao nível 
da democratização cultural e 
da democracia cultural”, revela. 
“Tal só é possível com o apoio da 
Câmara Municipal de Sesimbra. 
Temos neste momento um 
espaço em vista, não nos 
interessa para já se é grande, 
pequeno, ou se tem as condições 
ideais. Interessa-nos sobretudo 
pôr mãos à obra pelo território, 
pela comunidade, pela cultura 
e começar por algum lado”, 
remata.
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Desporto

“Mathiola tem um talento assustador
e quando voltar vai ser uma mais-valia”

A cumprir a sua terceira temporada 
ao serviço do Vitória Futebol Clube, 
Mathiola ostenta já o indesejado títu-
lo de jogador mais azarado da equipa. 
Depois de ter contraído uma lesão em 
Novembro de 2010, o médio brasilei-
ro, de 23 anos, tinha recentemente 
regressado aos treinos de conjunto 
quando voltou a contrair nova lesão, 
facto que o impede ainda de dar o 
contributo à equipa.

O treinador dos setubalenses, 
Alexandre Santana, não poupa elo-
gios ao jogador, não escondendo o 
desejo de voltar a contar com as suas 
qualidades nas partidas que a equipa 
ainda vai disputar. “Tem um talento 
assustador e, quando regressar, vai 
ser uma mais-valia para o clube. Es-
peremos que rapidamente consiga 
melhorar para poder mostrar as suas 
qualidades inequívocas”.

O episódio do infortúnio de Ma-
thiola foi relatado a O SETUBALENSE 
pelo técnico dos vitorianos que faz 
questão de enviar “um grande abra-
ço” ao médio. “Infelizmente esteve 
mais de mês e meio parado devido a 
lesão [rotura muscular no recto ante-
rior da perna direita]. Entretanto, re-
cuperou e voltou aos trabalhos com a 
equipa há duas semanas. Na semana 
que passou já trabalhou de forma não 
condicionada, mas, infelizmente, há 
dois ou três treinos atrás, num lance 
estúpido, acabou por se lesionar na 
mesma zona”.

O departamento médico vai agora 
fazer uma reavaliação para aferir do 
estado clínico de Mathiola. “Vai ser 
reavaliado esta semana e fazer exa-
me. Vamos desejar que o que ali es-
teja não seja tão grave como a última 

Ricardo Lopes Pereira

Treinador elogia o 
brasileiro, de 23 anos, 
que marcou dois golos 
em quatro jornadas 
no Campeonato de 
Portugal

MÉDIO DO VITÓRIA FC TORNA A LESIONAR-SE
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lesão para poder voltar ao estádio. 
A equipa precisa do Mathiola. É um 
jogador que precisa de muito do jo-
go e do treino”, sublinhou Alexandre 
Santana.

A importância do atleta brasileiro 
no plantel extravasa o que se passa 
dentro de campo, afirma o timoneiro 
dos sadinos que, além das qualidades 
futebolísticas, destaca também as 
qualidades humanas. “É um jogador 
fantástico, é um miúdo fantástico. 
Todo o grupo o respeita muito. Não 
só pela sua qualidade de jogos, mas 
também pelas suas qualidades hu-

manas”, referiu.
A torcer pelos colegas na bancada
Mathiola não pode dar o contribu-

to à equipa dentro das quatro linhas, 
mas, em todos os jogos realizados 
pelo Vitória no Estádio do Bonfim, 
faz questão de dar o seu apoio aos 
colegas. Tal como já tinha sucedi-
do nos duelos anteriores, o médio, 
acompanhado pelos jogadores não 
convocados, voltou no domingo a 
estar num dos camarotes do estádio 
a aplaudir e incentivar os jogadores 
que actuaram no triunfo (1-0) sobre 
o Moncarapachense.

Oriundo dos canarinhos do Barra 
(Santa Catarina), Mathiola chegou a 
Setúbal em 2018/19 para represen-
tar a equipa de sub-23. Na época de 
estreia actuou em 27 partidas e fez 
três golos. Já em 2019/20, o jogador 
dividiu-se entre os sub-23 (dois golos 
em cinco partidas na Liga Revelação) 
e a equipa principal na I Liga, compe-
tição em que fez um golo em nove 
encontros. 

Já na presente temporada, na sé-
rie H do Campeonato de Portugal, o 
médio apontou dois golos em cinco 
partidas. Além de ter marcado no 

triunfo (1-0) alcançado pelos setu-
balenses, a 18 de Outubro de 2020, 
no reduto do Moncarapachense, Ma-
thiola também inscreveu o seu nome 
na lista de marcadores no êxito (3-
1) alcançado, a 13 de Novembro, no 
recinto do Moura.

Plantel sem infectados   
por covid-19
Numa altura em que morreram 13.017 
pessoas dos 731.861 casos de infec-
ção de covid-19 confirmados em 
Portugal, de acordo com o boletim 
mais recente da Direcção-Geral da 
Saúde, o Vitória FC, numa altura em 
que muitos clubes estão a ser afecta-
dos no seu trabalho em campo pela 
pandemia, informou ontem que não 
tem nenhum elemento infectado.

“O Vitória vem por este meio infor-
mar que foi realizado hoje (ontem), 
dia 2 de Fevereiro, um novo rastreio 
à covid-19, a todo o plantel e equipa 
técnica. Este rastreio revelou que 
nenhum dos jogadores ou demais 
elementos se encontra infectado. 
Assim sendo, o plantel sadino po-
derá dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido até  agora, nomeada-
mente às sessões colectivas”, lê-se 
no comunicado.

No texto publicado na página ofi-
cial do clube, os responsáveis vitoria-
nos frisam que tudo farão para conti-
nuar a cumprir de forma escrupulosa 
o determinado pelas autoridades de 
saúde. “Num momento crítico em ter-
mos de saúde pública, a segurança de 
todos é a nossa principal prioridade. 
Desse modo, o Vitória FC irá manter 
um protocolo de contingência aper-
tado, seguindo todas as regras em 
vigor.

E acrescentam: “É de salientar, 
ainda, o comportamento exemplar 
de toda a estrutura, plantel, equi-
pa técnica e ‘staff’ na elaboração e 
cumprimento do plano em vigor. Por 
último, gostaríamos de agradecer à 
Federação Portuguesa de Futebol e 
à Cruz Vermelha a disponibilidade 
demonstrada para a realização de 
todos os testes. Agradecemos a com-
preensão de todos”, dizem a finaliza 
o comunicado.

Mathiola lesionou-se após reintegrar os trabalhos de conjunto
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grande penalidade, aos 27 minutos, 
a castigar falta de Godinho sobre 
Hugo Firmino. A vantagem pela 
diferença mínima registada 
ao intervalo era plenamente 
justificada porque foram de facto 
superiores ao seu adversário. Na 
segunda parte as coisas mudaram 

e quem esteve melhor foi o Mafra 
que chegou ao empate logo aos 
cinco minutos por Okitokandjo. A 
equipa da casa insistiu bastante no 
ataque mas os piedenses estiveram 
muito bem na sua zona defensiva e 
acabaram por conquistar um ponto 
que foi inteiramente merecido.

Cova da Piedade 
conquistou um 
ponto em Mafra

O Cova da Piedade empatou a 
uma bola na partida que disputou 
em Mafra relativa à 18.ª jornada 
da Liga Portugal 2 SABSEG, que 
assinalou o início da segunda 
volta.   Nesta partida, os piedenses 
foram os primeiros a marcar por 
João Patrão na cobrança de uma 

GD SESIMBRA
Actividades 
desportivas 
suspensas até 
28 de Fevereiro 

A Direcção do Grupo Desportivo de 
Sesimbra preocupada com a evolução 
da pandemia de covid-19, e após ava-
liação conjunta com o Departamento 
Clínico, deliberou renovar a suspensão 
da actividade desportiva até ao próxi-
mo dia 28 de Fevereiro.

Assim, continuam suspensos os 
treinos de todos os escalões de fute-
bol, dos benjamins aos seniores; os 
treinos de todos os escalões de for-
mação de hóquei em patins, também 
dos benjamins aos seniores; os treinos 
de todos os escalões de formação de 
voleibol e dos seniores; bem como as 
aulas de ginástica infantil e formativa.

Esta decisão tem como objectivo 
salvaguardar a saúde de todos os ele-
mentos que integram e colaboram com 
as estruturas desportivas do clube e ao 
mesmo tempo proteger as respectivas 
famílias. “Estamos cientes da decisão 
tomada, na linha de todas as delibera-
ções anteriormente publicitadas, sem-
pre na defesa da saúde pública e de to-
das as famílias, pelo que agradecemos 
desde já a costumada compreensão. 
Com cuidado e com protecção pode-
mos em conjunto regressar às nossas 
actividades desportivas”, refere o clube 
em nota informativa.

HOJE À TARDE
Fabril joga com 
Sporting Ideal

O Desportivo Fabril defronta esta 
tarde, pelas 15 horas, o Sporting Ideal 
no Estádio Alfredo da Silva, em jogo a 
contar para a 11.ª jornada do Campeo-
nato de Portugal, que se encontrava 
em atraso. Frente a frente vão estar 
duas equipas que se encontram nos 
lugares de despromoção, o Fabril em 
11.º lugar com sete pontos e o Sp. Ideal 
em 10.º lugar com mais quatro pontos. 

Tendo em conta a posição de ambas 
na tabela classificativa esta parece ser 
uma boa oportunidade para a equipa 
de João Nuno obter a sua primeira vi-
tória em casa, objectivo que persegue 
há várias jornadas. 

O Galitos Barreiro, que na jornada an-
terior havia ganho à Ovarense, obte-
ve a segunda vitória consecutiva na 
Liga Portuguesa ao derrotar o Maia 
Basket  (81-85) em jogo realizado 
no Pavilhão Municipal Nortecoop, a 
contar para a 17.ª jornada. 

A equipa da casa entrou melhor na 
partida e terminou o primeiro quarto 
com uma vantagem de 15 pontos (23-
8) porque a equipa treinada por Hugo 
Salgado revelou muitas fragilidades 
no jogo ofensivo. 

No segundo quarto o Galitos 
melhorou substancialmente a sua 
prestação e recuperou sete pontos 

BASQUETEBOL
Vitória na Maia deixa Galitos à porta dos lugares de acesso ao play-off

(13-20) mas ainda assim foi para o 
intervalo a perder por 36-28.

No regresso dos balneários o jogo 
decorreu bastante equilibrado com 
22-21 no terceiro quarto mas na fa-
se derradeira do encontro o Galitos 
aumentou a intensidade e impôs-se 
com um parcial de 23-36, que lhe per-
mitiu passar para a frente do marca-
dor e conquistar assim uma preciosa 
vitória, num jogo que não começou 
nada bem.

Na formação do Galitos os jogado-
res que mais se destacaram foram: 
Derreck Brooks Jr. com 24 pontos, 
cinco ressaltos, duas assistências, 

dois roubos de bola e dois desarmes 
de lançamento; Patrick Mcglynn  
(21pontos); Rozelle Nix  (18 pontos); 
LJ Rose (9 pontos) e Alonzo Ododa  
(8 pontos).

Com esta vitória a equipa do Barrei-
ro passou a somar 23 pontos, menos 
um que a Académica de Coimbra e 
menos dois que o Vitória de Guima-
rães, ficando desta forma à porta da 
entrada nos lugares que dão acesso 
ao play-off. 

Devido à realização da Taça Hu-
go dos Santos no próximo fim-de-
-semana, em Sines, a competição só 
regressa no dia 13 de Fevereiro com o 

Galitos a viajar até à pérola do atlân-
tico para defrontar o CAB Madeira, 
equipa que segue na classificação 
com o mesmo número de pontos. 

Sem competir voltou a estar o 
Barreirense por se encontrar ainda 
em quarentena devido aos casos 
positivos de covid-19 que foram de-
tectados no seu plantel. A equipa do 
Barreiro fica assim com dois jogos em 
atraso, o que deveria ter realizado na 
semana passada com o FC Porto e o 
do último fim-de-semana com o Lu-
sitânia que estava marcado para o dia 
31 de Janeiro.
J.P.

José Pina

Clube almadense está 
optimista em relação 
à competição e o 
seu presidente, João 
Vieira, acredita que o 
campeonato vai mesmo 
chegar ao fim

ALMADA PREOCUPADO COM A FALTA DE COMPETIÇÃO E RECEITAS

“Temos honrado sempre os compromissos 
mas a situação está muito difícil”                                                                  

A situação que se vive actualmente 
no universo é preocupante e todos 
nós estamos a sofrer com isso, se-
ja em que circunstâncias forem e o 
desporto regional não foge à regra. 
Os campeonatos estão suspensos, 
os atletas estão inactivos e os clubes 
estão a sentir grandes problemas pa-
ra se manterem de pé.

No Almada Atlético Clube a falta 
de competição e a falta de receitas 
são a maior preocupação disse O 
SETUBALENSE o presidente da di-
recção, João Vieira, que tem honrado 
todos os compromissos porque tem 
um departamento administrativo e 
financeiro que tem feito uma gestão 
extremamente rigorosa.

Em entrevista a O SETUBALENSE, 

 João Vieira acredita que o campeonato vai chegar ao fim
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gos e só fizemos três. É muito difícil 
para a nossa equipa técnica gerir o 
plantel só para treinar. Outro pro-
blema é a falta de receitas, tanto em 
patrocínios como em bilheteira.

Certamente não terá sido fácil 
viver com a situação?

Temos gerido esta situação com 
grande sentido de responsabilidade, 
a saúde está sempre primeiro lugar. 
Cumprimos sempre as paragens que 

têm sido necessárias fazer em sin-
tonia com a Associação de Futebol 
Setúbal.

Como tem sido possível sobre-
viver sem a entrada de receitas?

Temos um departamento admi-
nistrativo e financeiro muito com-
petente que tem gerido com a res-
tante direcção a falta de receitas. 
Temos honrado sempre os nossos 
compromissos mas a situação está 
muito difícil. Fazemos uma gestão 
ao cêntimo.

Qual a sua opinião sobre a for-
ma como tem vindo a decorrer a 
época desportiva?

A época desportiva está a decorrer 
da maneira possível, com muitas in-
terrupções, mas estamos optimistas 
que o campeonato vai chegar ao fim.

Na Associação de Futebol de 
Setúbal vai haver eleições. Que 
pensa sobre o facto de virem a ser 
disputadas por duas listas?

É sempre bom em qualquer eleição 
haver mais que uma lista. Há sempre 
confronto de ideias e novas soluções 
para os problemas que afectam os 
seus associados que são os clubes. 
O nosso obrigado a todos aqueles 
que fazem parte das listas, dando o 
seu tempo e o seu melhor em defesa 
dos clubes do distrito.

o dirigente almadense mostra-se op-
timista em relação à conclusão das 
competições desportivas e sobre as 
eleições na AF Setúbal considera que é 
sempre bom haver mais que uma lista. 

Quais são os maiores problemas 
que estão a afectar o clube neste 
tempo de pandemia?

O problema que nos está a afectar 
é a falta de competição das equipas. 
Deveríamos já ter efectuado nove jo-
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