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Na noite das recentes elei-
ções presidenciais, os ca-
nais de televisão genera-
listas, ávidos de «sangue» 

para subirem as audiências, deram 
mais tempo de antena a um candi-
dato que não chegou ao 12% do que 
ao vencedor. Os representantes dos 
diversos partidos ao dirigirem-se aos 
portugueses também desempenha-
ram excelentes papéis no espectácu-
lo tipo big brother .

  Rui Rio exultou com a «transfe-
rência de votos do PCP» para o can-
didato que nem chegou aos 12%. 
Pergunta-se: que base científica lhe 
permite fazer tal afirmação? O PCP 
tentou demonstrar que não perdeu 
votos no Alentejo, parecendo estar 
felicíssimo com o resultado obtido 
por João Ferreira, inferior a 5%; ter 
ficado à frente de Marisa Matias no 
ranking das vaidades terá sido uma 
grande vitória. O jovem e imprepa-
rado líder do CDS pareceu festejar 
o desaparecimento do seu próprio 
partido, ao afirmar efusivamente que 
obteve uma grande vitória- as últimas 
sondagens atribuem menos de 1% de 
votos ao CDS. Marisa Matias e o seu 
Bloco assumiram a pesada derrota, 
mas recusaram admitir que o dispa-
ratado voto contra o orçamento do 
Estado tenha sido a principal causa. 
Ana Gomes, a candidata furacão, 
além de mostrar o seu desconten-
tamento por o seu partido não a ter 
apoiado, manteve-se em erupção no 
que diz respeito ao seu principal ob-
jetivo político: combater a corrupção. 
«Até já», Dr.ª Ana Gomes. O PS man-
dou o político que, na actualidade, 
mais é identificado com o nepotismo, 
afirmar que, obviamente, também 
venceu as presidenciais, mesmo com 
os seus militantes divididos no apoio 
a vários candidatos. O tal candidato 
que nem chegou aos 12%, eufórico 
com o apoio dos alienados, vocife-
rou, insultou, afirmou e reafirmou, 

Motivar pela esperança, não pelo ódio

OPINIÃO

Francisco Cantanhede

sempre numa enorme berraria - tipo 
Mussolini e Adolfo Hitler - que tinha 
ganho ao partido comunista, como 
se se tratasse de eleições legislativas. 
Tal como um conhecido comentador 
televisivo que também confunde elei-
ções, parecia estar embriagado com o 
néctar da arrogância. Mais uma vez, 
fez do ódio a sua arma. Pelo contrário, 
o presidente reeleito fez o discurso da 
união, da inclusão, da pacificação, não 
do ódio, mas da esperança.

Os canais televisivos têm dado con-
tinuidade ao espetáculo lamentável 
da noite eleitoral ao esmiuçarem até 
ao delírio a origem da votação do 
candidato que não chegou aos 12%. Professor

Primeiro a declaração de in-
teresse: direitos e deveres 
iguais para todos, esta é a 
democracia que me basta.

O vírus não está, obviamente, 
sozinho e não surge do nada num 
qualquer mercado chinês. Chegámos 
ao ponto onde estamos em conse-
quência de um largo conjunto de 
equívocos e enganos demagógicos. 
Felizmente surgem algumas luzes 
que nos trazem a tão necessária es-
perança. Já aqui citei o clarividente 
socialista António Barreto que todos 
os sábados, no Público, partilha exce-
lente matéria de reflexão. Escreveu 
António Barreto, um destes dias, que 
“cidadão do mundo não é cidadão de 
parte alguma” – diz tanto com tão 
poucas palavras. Quase que de nada 
mais necessitamos para compreen-
der o triste ponto em que nos en-
contramos. Obviamente que a classe 
política vigente, fortemente condi-
cionada por tabus ideológicos, foge 
disto como o diabo da cruz. Algum 
dia, com mais dados, alguns habili-
tados farão um balanço trágico deste 
tempo. Por enquanto, poucos, mas 
felizmente cada vez mais, começam 
a desconfiar do modelo global, sem 
limites, sem fronteiras, de recursos 
não tangíveis, do low cost, dos limões 
do Chile a 2€/kg, do “todos iguais”, 
etc., que nos trouxe ao agora. Estas 
e muitas outras mentiras estruturam 
o mundo em que vivemos. “Os ho-
mens e as mulheres procuram bem-
-estar, segurança e liberdade nos seus 
grupos de referência, de pertença e 
de identidade. Há dois mil anos que 
se conhece a reflexão dos filósofos 
sobre a tendência gregária das pes-
soas. Família, grupo, associação, co-
munidade, tribo, culto, país, Estado 
e nação… A história da humanidade 
é, em parte, a história destes agrupa-
mentos e das suas glórias”, escreve 
A. Barreto. Na verdade, numa sim-
ples página, Orlando Ribeiro já nos 

Democracia da diferença 

OPINIÃO

Carlos Alberto Cupeto

tinha demonstrado por que razões o 
minhoto é, naturalmente, diferente 
do alentejano. Li há pouco tempo o 
soberbo ex-estudante de metalurgia 
coreano Byung-Chul Han, radicado 
na Alemanha, onde se afirmou como 
eminente filósofo do nosso tempo, 
sintetizar a coisa como o “inferno do 
igual”. Neste inferno, vivemos sem 
raízes na hipercultura do nada. Que 
excelente ilusória liberdade demo-
crática esta! Na verdade, sem lugar, o 
Homem fica vulnerável e frágil; a vida 
necessita de raízes e cultura própria, 
onde está o tempo necessário à au-
tenticidade e à comunidade. Entre-
tanto, tudo isto e algo mais ajuda a 
perceber o “fenómeno Ventura” no 
Alentejo e porque morrem mais ve-
lhos vítimas de covid aqui do que no 
norte? A causa é a mesma, queira-se 
ou não; apesar de tudo, a estrutura 
familiar e a identidade do lugar estão 
mais presentes no norte, sentem-se 
e fazem parte do quotidiano, o que 
é uma boa vacina para os inúmeros 
vírus que nos batem à porta. Neste 
tempo faz a diferença.

Mais uma vez, viva o up local, onde 
estão os únicos recursos que contam: 
solo, água e pessoas. 

Só vê quem quer e pode, até nisto 
somos todos diferentes.

Geólogo

Abertuta

Reportagens em direto de bairros 
de etnia cigana; eleitores não iden-
tificados a justificaram o seu voto no 
tal candidato que promove a aporo-
fobia. Um deles afirmou: «não gosto 
do modo de vida dos ciganos». Se o 
repórter tivesse confrontado ima-
gens de membros de etnia cigana, 
com modo de vida nómada, ou dos 
bairros de barracas sem qualquer tipo 
de infraestruturas, com imagens de 
bairros das elites nas grandes cida-
des, todos compreenderiam que nem 
o referido eleitor nem qualquer um de 
nós «gosta do modo de vida dos ciga-
nos.» Que importa saber que quase 
ninguém dá trabalho a ciganos e que 
os mesmos vivem autoconfinados?

E agora como combater o extre-
mismo de direita?  Os políticos demo-
cratas terão de privilegiar uma comu-
nicação muito mais pedagógica-falar 
verdade- e muito menos politiqueira; 
a acção, não a intenção, de combate 
à corrupção e ao nepotismo tem de 
passar para primeiro plano; a pro-
moção da equidade na educação, no 
acesso ao trabalho, na cultura, deve 
tornar-se uma realidade; com muito 
menos big brother nos canais tele-
visivos- quase toda a programação, 
incluindo os telejornais, está eivada 
de violência, de brutalidade, de dese-
ducação - e muitos mais programas 
culturais, que promovam o gosto pela 
leitura junto dos mais novos, com do-
cumentários que elucidem como che-
garam os grandes ditadores ao poder 
e lá se mantiveram; com mais História 
nos currículos escolares, assente na 
metodologia desta ciência, isto é, na 
crítica das fontes e na construcção 
de argumentação sustentada; com 
a promoção transversal da cidadania 
em todas as salas de aula; com mais, 
muito mais, cultura , de modo a que 
todos os eleitores sejam motivados 
pela esperança e não pelo ódio.

Os canais 
televisivos 

têm dado 
continuidade 

ao espectáculo 
lamentável da 
noite eleitoral 

ao esmiuçarem 
até ao delírio 

a origem da 
votação do
candidato

que não chegou 
aos 12%

Estas e muitas 
outras mentiras 

estruturam o 
mundo em que 

vivemos



os pais com crianças até 12 anos 
de idade, que podem gravar 
os filhos “num pequeno vídeo 
com o máximo de um minuto” a 
responder à questão colocada, 
sendo depois as mensagens 
colocadas na página da autarquia 
na rede social Facebook.

Alcácer do Sal 
desafia mais 
novos sobre “o 
que é o amor?”

A Câmara de Alcácer do Sal 
lançou um desafio aos mais novos 
para que opinem sobre o que é 
o amor, através de mensagens 
em formato vídeo, que serão 
publicados na Internet no Dia dos 
Namorados. Segundo o município, 
o desafio tem como destinatários 
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A Comissão Política Concelhia (CPC) 
do Partido Socialista da Moita consi-
dera que a segurança rodoviária da 
população, que diariamente circula 
pelas ruas e estradas do concelho – 

REDUZIR SINISTRALIDADE
PS Moita alerta que segurança rodoviária deve continuar a estar no topo das prioridades

independentemente do meio utiliza-
do para este efeito –, deve continuar 
a “estar no topo das prioridades” da 
agenda camarária.

Através dos seus eleitos, os socialis-
tas lembram que voltaram a entregar, 
no passado dia 21, uma proposta que 
teve por objectivo “contribuir para a 
redução da sinistralidade rodoviária 
e os impactos que a mesma tem na 
nossa comunidade”, realçando que 
esta “é uma responsabilidade” que 
cabe à câmara.

Por este motivo e pela segunda vez, 

recordam que procuraram “colocar 
esta proposta na ordem do dia, para 
avaliação e subsequente deliberação”, 
uma vez que a anterior, com o mesmo 
teor e apresentada em finais do ano 
passado, até ao momento, “nunca foi 
considerada” pelo executivo liderado 
pelo presidente Rui Garcia (CDU).

Carlos Albino, responsável da CPC 
socialista, em declarações a O SETU-
BALENSE, lembra que o documento “é 
apenas uma calendarização de um con-
junto de acções que visam colocar em 
prática o início do processo, de forma a 

que tudo seja elaborado de forma abran-
gente, isto para facilitar a sua aprovação, 
mas nem assim foi aceite”, critica.

O autarca defende que, em pri-
meiro lugar, é importante “identificar 
os pontos críticos da sinistralidade” 
existente, “encontrando de seguida 
um conjunto de soluções com as en-
tidades responsáveis e com a própria 
sociedade civil”, para que em alguns 
espaços “mais problemáticos esta seja 
realmente diminuída”. Carlos Albino 
dá como exemplo a rotunda da Quinta 
da Fonte da Prata, junto à escola, onde 

acontecem acidentes com alguma fre-
quência e até atropelamentos. “Esse 
levantamento não está feito”, alerta, 
garantindo que o PS vai continuar a 
insistir nesta questão numa próxima 
reunião da autarquia.

Neste âmbito, recorda que a pro-
posta propõe “que o executivo dê 
início aos procedimentos necessários 
para o desenvolvimento e subsequen-
te implementação do Plano Municipal 
de Prevenção Rodoviária”, que na sua 
perspectiva, “já poderia ter sido inicia-
do em 2020”, disse.

Partido defende 
inclusão da temática 
na ordem do dia das 
reuniões camarárias
Luís Geirinhas

REVELOU 0NTEM O MINISTRO DO AMBIENTE E DA ACÇÃO CLIMÁTICA

Estudo contempla expansão de Metro Sul 
do Tejo para poente e nascente de Almada

O estudo sobre a expansão do Metro 
Sul do Tejo contempla uma amplia-
ção para poente do concelho de Al-
mada, até à Costa de Caparica, bem 
como para nascente, revelou ontem 
o ministro do Ambiente e da Acção 
Climática.

João Pedro Matos Fernandes, 
que tutela os transportes urbanos, 
foi ontem ouvido no parlamento, na 
comissão de Economia, Inovação, 
Obras Públicas e Habitação.

Numa resposta ao deputado do PS 
Filipe Pacheco (eleito pelo circulo de 
Setúbal), Matos Fernandes referiu 
que, durante o mês de Fevereiro, será 
apresentado o relatório do estudo so-
bre a expansão do Metro Transportes 
do Sul, que atravessa Almada e Cor-
roios (concelho do Seixal).

“A indicação que temos, sublinho, 
porque o relatório ainda não foi 
entregue, é que foi contemplada a 
expansão para poente do concelho 
de Almada, até à Costa de Caparica, 
quer para nascente”, disse Matos 
Fernandes.

De acordo com o ministro, enquan-
to “'Light Rail Vehicle [LRV]', metro 
ligeiro, haverá procura para a sua 
expansão até poente, até à Costa 
de Caparica, para nascente não há 
procura que justifique um 'light rail', 

O ministro Matos Fernandes, diz que, apesar de ainda não ter recebido o relatório, existe a indicação de "expandir a linha do Metro Sul do Tejo 
até à Costa de Caparica". Uma reivindicação antiga da população e autarcas   

DR

uma decisão baseada somente em 
dados da procura.

“Não se pode bastar apenas dos 
dados da procura, são fundamen-
tais, mas também tem de se ver com 
a infraestrutura que já existe, com o 

custo da infraestrutura e com o facto 
de haver aqui material circulante em 
excesso”, sublinhou.

O Metro Sul do Tejo é um me-
tropolitano de superfície, elétrico, 
que circula nas principais artérias 

mas sim um BRT ['Bus Rapid Transit', 
na sigla em inglês]”, ou seja, uma via 
dedicada a autocarros.

Matos Fernandes salientou, con-
tudo, que a análise “ainda terá de ser 
feita”, recusando que seja tomada 

da cidade de Almada, pela EN10 
até Corroios e nas vias urbanas do 
Monte da Caparica, aproveitando o 
traçado da via alternativa ao Monte 
da Caparica.
RCP /MPE // VAM (Lusa)
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Maria Carolina Coelho

Curso tem, no total, 
inscritos 47 formandos, 
provenientes de vários 
territórios do sul do País

PROJECTO VAI DECORRER DURANTE SEIS MESES

IPS forma novos profissionais na área das 
Tecnologias de Informação e Comunicação 

“Como resposta à crescente procura 
de talento digital por parte das em-
presas”, o Instituto Politécnico de 
Setúbal (IPS) prepara-se para formar 
47 novos profissionais na área das 
Tecnologias de Informação e Comu-
nicação (TIC), explica a instituição 
em comunicado.

 Os formandos inscritos no es-
tabelecimento de ensino sadino, 
provenientes “de vários territórios 
do sul do País (Lisboa, Setúbal, Fa-
ro e Évora)”, possuem “uma média 
de idades de 32 anos e níveis de 
habilitações académicas que vão 

desde o 12.º ano (mínimo exigido) 
até ao doutoramento”. Os cursos, 
com “uma duração estimada de seis 
meses em ambiente lectivo”, vão ser 
“assegurados por docentes das es-
colas superiores de Ciências Empre-
sariais e de Tecnologia de Setúbal”.

“Enquanto promotor da formação 
ao longo da vida, o IPS proporciona 
oportunidades de qualificação em 
idade adulta, que visam o desenvol-

vimento de novas competências, a 
evolução profissional, a descober-
ta de outros rumos ou até mesmo a 
realização de projectos de vida que 
ficaram suspensos”, referiu Carlos 
Mata, vice-presidente do IPS com 
o pelouro da Empregabilidade e 
Relacionamento com as Empresas 
e Organizações. 

A formação, inserida no programa 
nacional UpSkill, “abarca a progra-
mação, designadamente em Java e 
.Net, e as plataformas de desenvol-
vimento low code, como é o caso 
da Outsystems”. Está igualmente 
contemplada a realização de um 
estágio de “três meses nas empre-
sas aderentes, estando prevista a 
contratação de, pelo menos, 80% 
dos novos recursos humanos quali-
ficados, mediante uma remuneração 
mínima de 1 200 euros mensais”.

O projecto está igualmente a ser 
desenvolvido a nível nacional, esti-
mando-se que sejam instruídas, no 
total, “três mil pessoas em três anos”. 

Um espaço público localizado no Bairro do Peixe Frito está a ser 
requalificado pela Câmara de Setúbal. Trata-se de uma operação que 
consiste na “beneficiação das condições de circulação rodoviária e 
pedonal e na reabilitação da rede de drenagem de águas pluviais, entre a 
Rua dos Melros e a Avenida Soeiro Pereira Gomes”, informa a autarquia 
em comunicado. A intervenção compreende, ainda, a criação de uma 
zona de passeio, “de uma bolsa de estacionamento automóvel e a 
repavimentação da via rodoviária”.  H.L.

FOTOLEGENDA

Autarquia 
avança com 
obras de 
beneficiação 
no Peixe Frito  
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Partido não vira a cara 
ao sucedido e questiona 
ministro do Ambiente 
e da Acção Climática 

“Devastação ambiental”. Foi esta a 
expressão utilizada pelo Grupo Par-
lamentar do Bloco de Esquerda (BE) 
para descrever o que aconteceu re-
centemente numa pradaria marinha 
do Estuário do Rio Sado, em docu-
mento direccionado ao ministro do 
Ambiente e da Acção Climática, João 
Pedro Matos Fernandes.

Em causa está a poluição da praia 
da Eurominas, situada em Zona Es-
pecial de Conservação e Zona de Pro-
tecção Especial do Estuário do Sado, 
pelas dragagens do Terminal Tepor-
set, situação para a qual alertaram a 
SOS Sado e a Ocean Alive no final de 
Janeiro, mas que remonta ao início 
do ano, Assim, o BE quer apurar res-
ponsáveis, causas e consequências.

Com especialistas a defenderem 
que se trata de algo mais, tendo o 
concessionário justificado à Lusa que 
se tratavam de “compostos apenas por 
areias e argilas provenientes do próprio 
leito do Rio Sado, retirados da zona de 

ESTUÁRIO DO SADO  

BE quer apurar 
responsáveis da 
“devastação ambiental” 
na Eurominas

dragagem”, os bloquistas elencaram, 
segundo comunicado, uma série de 
questões sobre o sucedido. 

No documento assinado pelas 
deputadas Sandra Cunha e Joana 
Mortágua, eleitas por Setúbal, e ain-
da por Nelson Peralta, biólogo, os 
deputados pretendem saber, entre 
outros pontos, qual a toxicidade dos 
resíduos, quais as medidas da tutela 
para recuperar a área e quais as me-
didas de apoio às famílias que forem 
afectadas pelo sucedido.

Relativamente à visita do Instituto 
de Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF) ao local, o BE critica 
a demora da mesma. “Dada a gravi-
dade da situação, é inaceitável que 
técnicos do ICNF se tenham deslo-
cado apenas no dia 20 de Janeiro – 11 
dias após o início do espalhamento 
das lamas. A falta de meios do ICNF 
expõe a fragilidade do Instituto nas 
situações em que este tem de respon-
der de forma célere”, refere o grupo 
parlamentar.

Os bloquistas destacam, igualmen-
te, o facto de a zona ser “um impor-
tante sumidouro de carbono e uma 
valiosa maternidade de vida marinha 
da qual depende um vasto número 
de espécies”. Além disto, contempla 
ainda um viveiro de lingueirão “que 
sustenta inúmeras famílias”, assim 
como “locais de produção de ostras”.

Documento assinado por Sandra Cunha, Joana Mortágua e Nelson Peralta
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Setúbal

Rui Salvador
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Associação de Solidariedade Social 
tem estado sempre na linha da 
frente no apoio aos nossos idosos. 
Por isso, esta oferta é também uma 
forma de reconhecimento pelo 
importante trabalho desenvolvido”, 
explicou a autarquia através de nota 
de Imprensa. 

Associação de 
Solidariedade nas 
Pontes recebe 
oferta de máscaras 
e álcool gel

A Junta de Gâmbia, Pontes e Alto 
da Guerra entregou à Associação de 
Solidariedade Social da freguesia 
cerca de duas mil máscaras e 15 
litros de álcool gel, com o objectivo 
de garantir a protecção dos seus 
funcionários contra a Covid-19. 
“Nestes tempos de pandemia, a 

Responsável reconhece 
que se trata de uma 
intervenção necessária 
para responder às 
necessidades da 
população 

MANUEL ROQUE SANTOS ESCLARECE 

Obras de ampliação no Hospital 
de São Bernardo aguardam 
‘luz verde’ do Governo

O presidente do Conselho de Admi-
nistração do Centro Hospitalar de 
Setúbal (CHS) admitiu ontem que 
está a aguardar luz verde do Gover-
no para avançar com o concurso pú-
blico internacional para a ampliação 
do Hospital de São Bernardo. “Não 
podemos avançar com o concurso 
público internacional, que terá de 
ser submetido à aprovação prévia do 
Tribunal de Contas (TC), porque ainda 
não temos indicação dos Ministérios 
das Finanças e da Saúde sobre as ver-
bas que serão disponibilizadas para 
o arranque das obras”, disse Manuel 
Roque Santos.

Conselho de Administração só pode avançar depois de ter autorização dos ministérios das Finanças e Saúde

HELENA SERRA

O responsável do CHS, que integra 
os hospitais de São Bernardo e do 
Outão, esclareceu que, não obstan-
te haver uma dotação orçamental 
de 17,2 milhões de euros inscrita no 
Orçamento do Estado de 2021 para 
a ampliação do Hospital de São Ber-
nardo, o Conselho de Administração 
só pode avançar com o concurso 
público depois de ter indicação, dos 
dois ministérios, sobre o montante 
a incluir no orçamento daquela uni-
dade hospitalar para o arranque das 
obras.

Manuel Roque Santos falava à 
agência Lusa na sequência da visita 
efectuada na terça-feira pelo Bas-
tonário da Ordem dos Médicos ao 
Hospital de São Bernardo, em que 
Miguel Guimarães pediu mais aten-
ção do Governo ao principal hospital 
da cidade de Setúbal e defendeu a 
necessidade de “ajuda externa”, de-
vido ao elevado número de doentes 
infectados com o vírus SARS-COV-2 
na unidade hospitalar.

Confrontado com o pedido do 

Bastonário da Ordem dos Médicos 
ao Governo e com a demora no ar-
ranque das obras de ampliação do 
Hospital de São Bernardo, Manuel 
Roque Santos reconheceu que se 
trata de uma intervenção necessá-
ria para responder às necessidades 
da população da região e garantiu 
que a administração do hospital não 
deixará de avançar com o concurso 
logo que seja possível.

Por outro lado, Manuel Roque 
Santos reconheceu que a “taxa de 
esforço” na resposta do hospital à 
pandemia tem sido muito elevada, 
comparativamente com o que se veri-
fica em outras unidades hospitalares, 
e que essa resposta só tem sido pos-
sível com o “empenho e dedicação 
dos profissionais de saúde”.

O Centro Hospitalar de Setúbal 
contabilizava ontem no Hospital de 
São Bernardo 206 doentes infecta-
dos com o vírus SARS-COV-2, 188 
em enfermaria e 18 nos cuidados 
intensivos.
GR // MCL // Lusa

COVID-19

SÃO SEBASTIÃO 

Infecciologista diz que afluência de 
doentes "foi avassaladora" em Janeiro

Junta reforça participação cidadã 
com nova plataforma digital

O director do Serviço de Infeccio-
logia do Centro Hospitalar de Setú-
bal (CHS), José Poças, afirmou na 
passada terça-feira que a afluência 
de doentes infectados com o vírus 
SARS-CoV-2 ao Hospital de São Ber-
nardo foi “avassaladora” no mês de 
Janeiro. “Nós tratámos durante um 
mês [Janeiro de 2021] muito mais 
doentes do que tratámos no resto 
do tempo, muito mais doentes em 
enfermaria, muito mais doentes em 
cuidados intensivos. E já vamos com 
dez meses de epidemia” de Covid-19, 
disse José Poças.

Segundo o responsável pelo Servi-
ço de Infecciologia do CHS, que inte-
gra os hospitais de São Bernardo e do 
Outão, em Janeiro foram assistidos 
dois mil e 666 doentes, “metade dos 
quais com enorme gravidade clínica: 
amarelos, laranjas e vermelhos”. “Foi 
avassalador, está a ser avassalador”, 
enfatizou o especialista em infec-
ciologia, que falava sobre a procura 
e oferta de cuidados de saúde no CHS 
num debate ‘online’ promovido pela 
Câmara Municipal de Setúbal.

José Poças alertou, também, para 

A população da freguesia de São Se-
bastião tem agora disponível, no site 
da Junta, uma nova plataforma digital, 
através da qual pode “reportar ques-
tões, ocorrências e anomalias detec-
tadas no território, manifestar a sua 
opinião sobre determinado assunto ou 
enviar sugestões de melhoria”, explica 
a autarquia em comunicado.

A recente ferramenta, intitulada “Eu 
Participo!”, encontra-se acessível em 
www.jfss.pt/euparticipo. “Através do 
preenchimento de um simples formu-
lário, o utilizador escolhe o assunto, de 
entre as várias opções disponíveis, tais 
como: corte de ervas, higiene urbana, 
manutenção do parque escolar, repara-
ção de calçada, tratamento de espaços 
verdes, entre outros. Pode igualmente 
descrever a situação, anexar fotografias 
e indicar a localização, mediante a inser-
ção do nome da rua ou da referenciação 

a prevalência no concelho sadino de 
‘doentes covid’, números que, com 
base em dados oficiais, disse serem 
muito superiores “à prevalência no 
resto da Península de Setúbal”. Se-
gundo explicou o clínico do CHS, “o 
que está estabelecido para a res-
posta a esta patologia não tem uma 
correspondência naquilo que é a 
distribuição dos recursos na região, 
ou seja, a taxa de esforço de Setúbal 
é efectivamente, quer em cuidados 
intensivos, quer nas enfermarias, 
muitíssimo superior”.

“E, aquilo que os estudos mate-
máticos dizem é que, de facto, não 
vai haver uma descida próxima, mas 
uma tendência para a estabilização 
dos números de doentes que vão 
necessitar de ser internados. E, ain-
da, uma subida, durante os próximos 
tempos, dos doentes que vão preci-
sar de cuidados intensivos”, advertiu 
José Poças. “A magnitude dos doen-
tes activos é esta: dos quase dez mil 
doentes diagnosticados no concelho 
até agora, mais de 50% estão activos. 
E isto é catastrófico, como é bom de 
ver”, concluiu. GR // VAM // Lusa

num mapa interactivo”.
“Recepcionadas em tempo real”, as 

sugestões “podem ser imediatamente 
enviadas para os serviços competentes 
da Junta de Freguesia ou, caso a situa-
ção não se enquadre nas competências 
da autarquia, encaminhadas para as 
devidas entidades responsáveis”. Os 
cidadãos serão sempre “informados 
sobre o progresso das suas participa-
ções, através de correio electrónico, 
ou, caso tenham efectuado o registo 
online, através da sua área pessoal 
criada na própria plataforma, na qual 
podem também visualizar e consultar 
todas as situações já por si reportadas”. 
A criação do “Eu Participo!” vai igual-
mente permitir que a população não se 
tenha de deslocar às instalações físicas 
da Junta de Freguesia, garantindo a se-
gurança de todos no actual contexto 
epidémico”.
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Monumento de homenagem a idosos 
foi ideia do 'Grupo dos 8' há 40 anos

O monumento existente à entrada 
do Centro dos Reformados e Ido-
sos da Baixa da Banheira (CRIBB), 
completa este mês 40 anos desde 
que surgiu a ideia de criar aquela 
estrutura no interior da instituição, 
na altura, por um grupo de amigos 
que se demonstrou interessado 
em fazer algo que sensibilizasse 
os utentes deste equipamento e 
pudesse homenagear os idosos de 
todo o país.

Foi em Fevereiro de 1981, que o 
então denominado “Grupo dos 8” 
decidiu colocar mãos à obra e, após 
inúmeros contactos com alguns es-
cultores, chegou à conclusão de que 
o artista João Évora Patacão era o 
que melhores condições reunia para 
tornar realidade o desejo de criar 
aquele elemento simbólico.

Após ter realizado um primeiro 
esboço e para que nada fosse feito 
à revelia das autarquias, o grupo 
reuniu com o então presidente da 
Câmara Municipal da Moita, José 
Brito Apolónia, e com o presidente 
da Junta de Freguesia da Baixa da 
Banheira, António José Presumido, 
para dar a conhecer aos presentes a 
iniciativa e o plano de trabalho pre-
visto para a concretização da obra.

Daí até à recolha de fundos junto 
da população para que se pudesse 
avançar com o projecto, decorreu 
pouco tempo, no entanto, e na 
opinião do anterior autarca moi-
tense, a expressão utilizada nas fi-
guras projectadas assemelhava-se 
a “dois pedintes a pedir clemência 
e não a expressão de luta que os 
reformados tinham tido após o 25 
de Abril”, recorda António Beliz, ex-
-presidente da direcção do CRIBB.

Para ultrapassar o pequeno “de-

Luís Geirinhas

Peça escultórica 
surgiu para sensibilizar 
utentes do CRIBB
e agradar à população

CENTRO DOS REFORMADOS E IDOSOS DA BAIXA DA BANHEIRA

DR

sacordo”, foi lançado o desafio à po-
pulação da freguesia “para apresen-
tar os desenhos que entendesse, 
num prazo de 30 dias”, através da 
distribuição de dezenas de foto-
cópias do esboço inicial do monu-
mento pelas montras de comércio 
da localidade, a solicitar que fossem 
propostas as alterações que quises-
sem até Junho do mesmo ano.

A 18 de Setembro, num novo en-
contro preparatório com as autar-
quias, foi finalmente aprovada, “por 
larga maioria”, que se mantivesse 
o desenho original, mas com os 

idosos sem chapéu e sem bordão, 
e que os mesmos ficassem com um 
cravo a sair do peito da figura mas-
culina, numa alusão ao 25 de Abril.

Projecto desenvolvido foi 
“genuinamente popular”
De forma a contar com o monu-
mento hoje situado na instituição, 
o CRIBB contou com o apoio técnico 
da autarquia da Moita para concluir 
a obra, assim como com a base on-
de está representado o casal de 
reformados, porém, alguns dos 
membros e associados do centro 

recordam que o trabalho em prol 
deste projecto “foi genuinamente 
popular”, sem a existência, à parti-
da, de qualquer planta para cons-
truir a peça.

A colocação do monumento no 
pedestal, recorde-se, foi feita com 
recurso a uma grua cedida pela Qui-
migal, tendo sido utilizado um bloco 
em mármore oriundo de Vila Viçosa 
para o Casal do Marco, no concelho 
do Seixal. Após dois anos de traba-
lho deste grupo, a 19 de Fevereiro 
de 1983 foi inaugurada a peça es-
cultórica.

O monumento de homenagem aos idosos, situado no interior do CRIBB, foi executado pelo escultor João Évora Patacão

Peça escultórica 
foi inaugurada a 
19 de Fevereiro 
de 1983 e 
resultou de 
um projecto 
“genuinamente 
popular”
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conforme sinalização que foi 
colocada pela autarquia local 
naquelas artérias da vila.
A alteração temporária 
de trânsito nesta zona 
do concelho, deve-se ao 
desenvolvimento dos trabalhos 
que se encontram em curso, 

para requalificação paisagística 
deste espaço nobre da 
localidade, que prevê ordenar o 
estacionamento e proporcionar 
melhorias no espaço público 
para utilização pedonal futura 
da população junto à zona 
ribeirinha.

Alteração 
de trânsito no Largo 
do Descarregador até 
dia 28 na freguesia 
de Alhos Vedros

Até ao próximo dia 28, o 
trânsito e o estacionamento 
de viaturas no Largo do 
Descarregador, e nas ruas dos 
Marítimos e Bem Fadada, na 
freguesia de Alhos Vedros, 
encontra-se condicionado 
e pontualmente suspenso, 

No último sábado, data em que se co-
memorou o Dia Internacional da Não 
Violência e da Paz nas Escolas, a Câma-
ra da Moita decidiu associar-se à GNR 
no lançamento da campanha nacional 
de sensibilização #NãoSouUmAlvo, 
que tem por objectivo “contribuir para 
a prevenção e para o combate à vio-
lência em ambiente escolar”.

Alertar e sensibilizar a população 
em geral e, em particular, as crianças 
e jovens, para a existência de violência 

BULLYING NAS ESCOLAS
Câmara associa-se a campanha de sensibilização

exercida nas escolas, muitas vezes ca-
racterizada como bullying, é outra das 
metas desta iniciativa, que pretende 
combater “atos de violência física, psi-
cológica e/ou emocional, intencionais 
e repetidos, com a finalidade de infligir 
dor e angústia”.

Neste âmbito, a GNR aconselha a 
que todos os pais que “estejam aten-
tos” a sinais como alterações de humor 
dos seus filhos, abatimento físico ou 
psicológico, impaciência, ansiedade, 

assim como a piores resultados e 
desinteresse na escola. A este tipo 
de comportamentos, aquela força 
de segurança acrescenta as queixas 
físicas permanentes, tais como dor de 
cabeça ou de estômago, perturbações 
no sono ou nódoas negras.

Também a “irritabilidade extrema, 
ou qualquer outra mudança de com-
portamento” podem traduzir, segun-
do esta campanha, sintomas de uma 
vítima de bullying. L.G.

BREVES

Com o agravamento da 
pandemia Covid-19 e face às 
restrições à circulação e às 
actividades económicas, o 
executivo da Câmara Municipal 
da Moita aprovou recentemente, 
por unanimidade, na última 
reunião daquela autarquia, 
um conjunto de medidas 
extraordinárias de apoio ao 

comércio local, que passam pela 
manutenção da suspensão da 
cobrança das taxas de esplanada, 
a isenção total das taxas da 
ocupação de espaço público 
com alpendres, toldos, sanefas e 
passarelas, para além da isenção 
total das tarifas referentes a 
ocupações diversas, até ao final 
do corrente ano.

O município da Moita aprovou 
por unanimidade, na última 
reunião daquele executivo, 
uma recomendação relativa 
ao transporte público na Área 
Metropolitana de Lisboa. No 
documento, a câmara municipal 
considera “importante que 
o serviço existente assegure 
o transporte de passageiros 
em condições de segurança”, 
referindo igualmente que 
este deverá ser reforçado, se 
necessário, com “determinados 
serviços para que essas 
condições sejam asseguradas”, 
defende. Recorde-se que, 
desde o início da pandemia, 

a autarquia tem chamado 
à atenção dos operadores 
relativamente ao número de 
carreiras efectuadas, sobretudo, 
entre a Moita e Lisboa.

A autarquia da Moita 
aprovou recentemente, 
por unanimidade, na última 
reunião deste executivo, a 
celebração de contratos-
programa de desenvolvimento 
social, cultural e desportivo 
com 55 associações daquele 
concelho, num valor superior 
a 63 mil euros. A aprovação, 
segundo o município, resulta 
do reconhecimento da 
“importância do Movimento 

Associativo e das instituições 
sociais como impulsionadores 
da participação democrática 
e da dinamização cultural, 
desportiva e social” desta 
comunidade. A câmara lembra 
que “tem assumido uma postura 
de apoio a estas entidades, 
reconhecendo-as como 
parceiras no desenvolvimento 
do concelho” e na “resolução 
das dificuldades impostas pela 
pandemia”.

PANDEMIA COVID-19
Câmara aprova medidas 
de apoio às empresas

TRANSPORTES
Autarquia recomenda adopção
de mais condições de segurança

MOVIMENTO ASSOCIATIVO
Contratos-programa com
55 associações do concelho

DR

Luís Geirinhas

Obras de conservação 
e restauro do imóvel 
histórico executadas 
num prazo de um ano

ALHOS VEDROS

Reabilitação do Palacete dos Condes 
de Sampayo adjudicada por 840 mil

A Câmara da Moita aprovou por una-
nimidade, recentemente, a adjudica-
ção da empreitada de conservação 
e restauro do Palacete dos Condes 
de Sampayo, na freguesia de Alhos 
Vedros, por um valor global superior 
a 840 mil euros, numa intervenção 
que terá um prazo de execução de 
um ano.

A obra de reabilitação do histórico 
imóvel, inserida no Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano (PEDU), 
na área da regeneração urbana, visa a 
“conservação deste edifício”, com vista 
à sua inclusão numa estrutura museo-
lógica” que o município moitense pre-
tende integrar, futuramente, na Rede 
Portuguesa de Museus.

De acordo com a câmara, a primeira 
parte do projecto será realizada de for-
ma faseada, com o objectivo de “travar 
o processo de deterioração em termos 
estruturais” daquele edificado, contí-
guo ao Moinho de Maré de Alhos Ve-
dros. O edifício será alvo de ampliação 
nas suas valências multifuncionais, de 
modo a poder assumir-se num polo di-

O edifício vai ser transformado num polo museológico

DR

namizador do Largo do Descarregador, 
para fomentar a utilização plena do es-
paço envolvente e criando, deste mo-
do, “um foco de interesse e atracção da 
população” àquele espaço ribeirinho.

Recorde-se que, recentemente, fo-
ram também iniciados neste local do 
concelho, os trabalhos de requalifica-
ção urbanística daquele largo, numa 
intervenção da autarquia que visa a me-
lhoria do espaço público, com o orde-
namento da área de estacionamento, 
a criação de um parque infantil e de no-
vas zonas verdes, além de funções de 

apoio às actividades náuticas e de lazer.
Com esta intervenção, estimada em 

mais de 403 mil euros, a câmara local 
tem por objectivo “a melhoria da circu-
lação” e a aproximação da população 
ao rio, contemplando neste sentido o 
acesso dos reboques das embarcações 
ali existentes até à zona do guincho.

Os pavimentos, acrescente-se, se-
rão revestidos a calçada portuguesa, 
remetendo para as antigas cartas de 
navegação, onde “a rosa-dos-ventos 
se une por linhas orientadoras a outros 
pontos de referência”.
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Moita

PUBLICIDADE O Tigre Branco é um ex-
celente filme, com uma 
história incrível, bem 
pensada e articulada. 

Este é também um filme moder-
no, no sentido de que entende o 
seu conteúdo bastante pesado e 
repleto de informações, mas mes-
cla isso com recursos que deixam 
a história muito atractiva para um 
leque maior de espectadores, so-
bretudo aqueles que não estão 
habituados a verem histórias so-
cialmente pesadas como esta no 
seu dia-a-dia.

Este filme da Netflix conta a 
história de um jovem ambicioso, 
Barlam Halwai (Adarsh Gourav), 
e é a sua vida que acompanhamos 
desde o principio ao fim sempre 
em grande ritmo. Apesar de ser 
óptimo na escola, tem de deixar 
as aulas quando é miúdo para 
ajudar a família numerosa a so-

Um conto de fadas chamado
“O Tigre Branco”

7ª ARTE 

Cláudio Anaia

breviver. 
Mais tarde, consegue aproxi-

mar-se de Stork, um homem rico 
que opera como o senhor feudal 
da região onde Barlam mora. O 
protagonista parece ter um ins-
tinto natural para pôr as pessoas 
do seu lado, para as elogiar e para 
ficar bem visto à sua frente, é um 
raro “tigre branco”, que só apa-
rece uma vez em cada geração, 
da enorme classe baixa da Índia.

O Filme, que têm algumas ve-
zes um humor ácido e assassino, 
um pouco conto de fadas ambien-
tado na Índia, confronta o capita-
lismo com base na desigual luta 
entre castas.

Veja o trailer em: www.relan-
ces.blogspot.com

claudioanaia@gmail.com

A partir de segunda-feira e até ao 
próximo dia 26, estão abertas as 
inscrições para o “Visionários – 
Grupo de Espectadores Activos”, 
um projecto da Artemrede reali-
zada em parceria com a Câmara 
Municipal da Moita.

Os “visionários”, explica aquela 
autarquia, são espectadores que 
aceitam o desafio de escolher uma 
parte da programação cultural do 
concelho, comprometendo-se a 
assistir em formato audiovisual 
a um conjunto de espectáculos 

INCRIÇÕES ABERTAS

“Visionários” desafiados a selecionar 
espectáculos para Fórum Cultural

nacionais e internacionais, que 
serão discutidos durante alguns 
encontros ‘online’, entre todos, 
com vista a selecionar um ou dois 
desses espectáculos, para serem 
apresentados ainda este ano, no 
Fórum Cultural José Manuel Figuei-
redo, na Baixa da Banheira.

A câmara adianta que as sessões 
‘online’ terão lugar entre os dias 3 
de Março e 28 de Abril, todas as 
quartas-feiras, das 18 às 19h00, 
sendo os vídeos, bem como as fi-
chas com a preparação da sessão 

seguinte, disponibilizadas com 
cerca de uma semana de antece-
dência.

A participação neste projecto é 
gratuita e destina-se a todos os in-
teressados, maiores de 18 anos, que 
sejam naturais, residam, trabalhem 
ou estudem no município e que 
“gostem de assistir a espectáculos”. 
A ficha de inscrição, disponível no 
site institucional do município, de-
verá entretanto ser enviada para o 
endereço fórum.cultural.jmf@mail.
com-moita.pt. L.G.
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AlmadaAs três corporações humanitárias de 
bombeiros voluntários do concelho 
de Almada vão receber este ano 
cerca de um milhão e cem mil euros. 
Uma verba, em contrato-programa, 
no mesmo patamar da atribuída 
no ano passado, para suportar a 
actividade dos efectivos.

Corporações de 
bombeiros recebem 
mais de um milhão 
em 2021

Este montante considera ainda as 
Equipas de Intervenção Permanente 
das corporações. “Sabemos que esta 
verba está aquém do necessário, 
merecem sempre mais”, comenta 
a vereadora Francisca Parreira, 
responsável pelo serviço municipal 
de Protecção Civil Municipal.        

UNANIMIDADE

Vereação 
aprova votos 
de pesar por 
Carlos Gargaté 
e Fernando 
Santana 

A vereação de Almada aprovou, por una-
nimidade, na última reunião de câmara, 
votos de pesar por dois professores cuja 
actividade marcou muitos e ajudou ao 
desenvolvimento do concelho. Carlos 
Gargaté, que morreu a 30 de Janeiro e 
Fernando Santana a 28 de Janeiro.

Carlos Garcaté, para além do traba-
lho que desenvolveu como professor, 
é também reconhecido como pintor. 

Casado com a actual vereadora da 
Câmara Municipal de Almada, Teodo-
linda Silveira, dedicou a sua vida pro-
fissional ao ensino oficial, do qual se 
aposentou em 2005 para se dedicar 
à pintura de modo mais sistemático, 
tendo frequentado a escola e atelier 
do artista plástico Zoran Smiljanic, 
com quem, em conjunto com Tere-
za Trigalhos e Elsa Oliveira, integrou 
o Grupo Artefacto. 

Em 2011 vê o seu nome ser atribuí-
do ao antigo Agrupamento de Escolas 
da Charneca de Caparica.  

Fernando Santana, engenheiro e 
professor catedrático, dedicou-se à 
investigação e foi director da Facul-
dade de Ciências e Tecnologia – Uni-
versidade Nova de Lisboa (FCT Nova) 
entre 2006 e 2018.

Tido como visionário no desenvol-
vimento e valorização da investigação 
na área do ambiente, foi responsável 
pelo elevado padrão competitivo da 
FCT Nova a nível nacional como in-
ternacional.

Foi presidente fundador da Aca-
demia de Engenharia e, entre ou-
tros cargos, director do Programa 
Universidade do Texas em Austin | 
Portugal, da Fundação para a Ciência 
e Tecnologia, e presidente do Con-
selho Consultivo do Hospital Garcia 
de Orta. 

Em 2015 foi condecorado pelo Pre-
sidente da República, Cavaco Silva, 
com o Grau de Grande Oficial da Or-
dem da Instrução Pública. Em 2016 
foi distinguido pela Câmara Municipal 
de Almada com a Medalha de Ouro da 
Cidade. H.L.

Humberto Lameiras

A intervenção da 
câmara visa tornar
a via mais segura 
tanto para o trânsito 
automóvel como
para os peões

ENTRE A CHARNECA E FONTE DA TELHA

Município investe 3 milhões na 
requalificação da Avenida do Mar 

Depois de anos e vários engu-
lhos, a Avenida do Mar, na Aroei-
ra, vai ser requalificada em Ala-
meda Urbana. Trata-se de uma 
obra pública, “já com parecer po-
sitivo de várias entidades”, que 
implica um investimento munici-
pal previsto de “2 milhões e 700 
mil de euros”, referiu a presiden-
te da Câmara de Almada, Inês de 
Medeiros, na última reunião do 
executivo, onde foi deliberado, 
por unanimidade, o lançamento 
da empreitada.

Para a autarca esta é uma obra 
“importante e de centralidade”, 
não só pela ligação à Estrada Flo-
restal, mas também “pelo actual 
estado de degradação da via”.

A empreitada, que pelo montan-
te do investimento tem de aguar-
dar o visto do Tribunal de Contas, 
vai permitir requalificar a Avenida 
do Mar, considerada estruturan-
te na ligação entre a Charneca 
da Caparica e a Fonte da Telha, 
tornando-a “mais segura para o 
trânsito automóvel e peões”, in-
dica o vereador Miguel Salvado, 
titular do pelouro da rede viária 
do concelho.

Para além dos melhoramentos 
na via, que contemplam medi-
das de “acalmia da velocidade 
do trânsito”, como “rotundas”, 
esta reconversão considera a 
“delimitação de zonas de esta-
cionamento, criação de passeios, 
inclusão de duas vias cicláveis e 
paragens de autocarro nos dois 
sentidos; serão sete de cada la-
do”. A operação, avança ainda 

Alguns dos impasses a que 
esteve sujeita a empreitada de 
reconversão da Avenida do Mar 
passaram pelos pareceres das 
entidades responsáveis pelo 
território e ambiente

DR

o vereador, “vai manter o perfil 
da Arriba Fóssil da Costa da Ca-
parica”, ocupando, portanto, “o 
espaço canal que actualmente já 
está ocupado”.

Quanto às rotundas a construir 
no âmbito desta empreitada, diz 
Miguel Salvado que Almada “vai 
assumir a rotunda transfrontei-
riça com o concelho do Seixal” e 
acrescenta: “esperamos que [o 
concelho vizinho] dê continuida-
de à melhoria da via”.

Alguns dos impasses a que 
esteve sujeita a empreitada de 
reconversão da Avenida do Mar 
passaram pelos pareceres das 
entidades responsáveis  pelo 
território e ambiente, “Tivemos 
de insistir com as entidades cen-

A intervenção, 
avança o vereador 
Miguel Salvado, 
“vai manter 
o perfil da Arriba 
Fóssil da Costa 
da Caparica”, 
ocupando, 
portanto, 
“o espaço canal 
que actualmente 
já está ocupado”

trais”, comenta o vereador que 
‘abraça’ o parecer favorável por 
parte do Instituto da Conserva-
ção da Natureza e das Florestas 
(ICNF), “apesar de terem exigido 
algumas alterações, as quais va-
mos incluir no projecto”.

Um dos pareceres do ICNF é a 
retirada da iluminação pública até 
às instalações da GNR na Fonte da 
Telha, “e assim o faremos”, afirma 
Miguel Salvado.

“Este projecto para além de 
estruturante, vai resolver vários 
problemas, alguns deles em cru-
zamentos, desde a Rua António 
Pedro, Estrada da Verdizela, ruas 
Egas Moniz, Amadeu Sousa Car-
doso e outras, com a construção 
de rotundas”.
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A pesar de vivermos um 
novo confinamento, é 
necessário continuar 
que seja assegurada a 

mobilidade nas nossas cidades. A 
esmagadora maioria da população 
tem o dever de recolhimento, mas 
existem muitos que mesmo assim 
têm de continuar as suas activida-
des profissionais para possam ser 
mantidos os serviços essenciais.

Perante esta realidade, empre-
sas e cidadãos têm adaptar as suas 
rotinas e adequar as suas desloca-
ções às restrições impostas pelo 
estado de emergência. Restrições 
essas que reduzem significativa-
mente as deslocações pendula-
res que se verificam diariamente 
principalmente para os empregos 
e estabelecimentos de ensino.

A interrupção dessas desloca-
ções vai causar também a fixa-
ção das viaturas que são usadas 
diariamente perto dos locais de 
residência, fazendo com que o es-
tacionamento nas cidades durante 
a semana se assemelhe a um típico 
fim de semana. Teremos de adicio-
nar porém a esta nova realidade o 
tráfego inerente aos sectores que 
não podem parar as suas activi-
dades.

Esta realidade cria assim desa-
fios acrescidos aos municípios e 
às empresas que gerem a mobili-
dade e o estacionamento dentro 
das cidades. É portanto necessário 
adequar toda a operação para fazer 
mais uma vez face aos desafios que 
enfrentamos. Havendo uma maior 
pressão nos locais de estaciona-
mento destinados a residentes 
é necessário que seja liberado o 
acesso gratuito a todos os veícu-
los devidamente identificados com 
dísticos de residente aos lugares 
destinados ao estacionamento 
em geral, visto que esses terão em 
teoria uma menor procura fruto da 
redução da actividade.

Com esta medida consegue-se ir 
ao encontro das necessidades dos 
que por motivos da interrupção 

Mobilidade em confinamento

OPINIÃO

Rui Carvalheira

WeMob_Mobilidade 
de Almada_E_M_S_A

das aulas presenciais, de teletraba-
lho ou mesmo por interrupção das 
actividades profissionais viram as 
suas rotinas e deslocações diárias 
serem alteradas.

Apesar disto a actividade de 
fiscalização não pode parar. É ne-
cessário assegurar que a mobili-
dade não seja condicionada. Não 
podemos ter um desordenamento 
nos estacionamentos que coloque 
em causa a circulação, em espe-
cial de veículos de emergência. 
Temos que impedir que os locais 
de estacionamento reservados a 
deficientes sejam ocupados inde-
vidamente, privando o seu acesso 
a quem realmente deles necessita. 
Temos de continuar a manter os 
passeios livre e desimpedidos de 
carros e destinados apenas a quem 
tem a necessidade de se deslocar 
para realizar as suas compras ou 
qualquer outra actividade prevista 
pelo actual estado de emergência. 
Temos manter as passadeiras, as 
paragens de autocarro, os acessos 
a garagens e entradas de habitação 
desimpedidas, para que a mobili-
dade de todos não seja posta em 
causa.

Foi neste enquadramento que na 
cidade de Almada se tomaram es-
tas decisões, para que perante esta 
realidade não sejam colocados em 
causa os direitos fundamentais dos 
almadenses. Sei que por vezes esta 
tarefa não pareça simpática, mas 
diariamente uma equipa de profis-
sionais competentes, empenhados 
e dedicado continuará a trabalhar 
em prol de todos.

 Havendo uma 
maior pressão 

nos locais de 
estaciona mento 

destinados a 
residentes é 

necessário que 
seja liberado 

o acesso 
gratuito a todos 

os veícu los 
devidamente 
identificados 
com dísticos 
de residente 
aos lugares 

destinados ao 
estacionamento 

em geral, visto 
que esses terão 
em teoria uma 
menor procura 

fruto da redução 
da actividade 

Almada

Humberto Lameiras

O objectivo é garantir 
que as crianças tenham, 
diariamente, pequeno 
almoço, almoço, lanche 
e jantar

A Câmara de Almada decidiu “duplicar” 
a oferta de refeições aos alunos do con-
celho, face ao que acontecia no início do 
confinamento. “Neste momento são qua-
se 600 as refeições que estão a ser distri-
buídas a todas as crianças que revelam ne-
cessidade, estejam ou não integradas em 
escalões da Acção Social Escolar”, afirma 
o vereador João Couvaneiro, responsável 
pelo Departamento de Educação.

O objectivo, acrescenta, “é termos a 
certeza que, durante o dia, as crianças 
têm pequeno almoço, almoço, lanche 
e jantar garantidos”, isto em oposto ao 
que “tinham anteriormente na esco-
la, uma única refeição”. “É importante 
cumprir uma função social”. 

Para além do reforço de refeições, 
diz o autarca que também "aumentou o 
número de escolas onde os alunos po-
dem levantar as refeições", isto “aten-
dendo ao critério de proximidade en-
tre residência e as mesmas”. Podendo 
também ser escolhidas as escolas mais 
convenientes para as famílias.

Esclarece João Couvaneiro que estas 
medidas da autarquia foram decididas 
depois de reuniões com os agrupamen-
tos de escolas do concelho, associações 
de pais e encarregados de educação, 
e também com a Direcção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares.

São também apoiados os alunos 
inscritos no ensino profissional
O ajuste dos locais onde são distribuí-

APOIO SOCIAL

Autarquia duplica 
oferta de refeições 
para crianças

das as refeições, deixa de ser assim 
apenas nas escolas sede dos agrupa-
mentos, tendo sido acrescentadas 
outras escolas para assegurarem este 
apoio social. Outra decisão foi que os 
directores dos agrupamentos, inde-
pendentemente dos processos admi-
nistrativos, atendam às necessidades 
imediatas das crianças, isto porque, 
“actualmente, temos situações de ca-
rência que ocorrem por desemprego 
inesperado no agregado familiar”. E 
reafirma João Couvaneiro: “o mais 
importante é que as crianças não 
deixem de ter refeições”.

A autarquia decidiu ainda apoiar 
com esta medida os alunos que, sen-
do residentes no concelho, estudam 
em estabelecimentos de ensino nou-
tros municípios. Estão também con-
templados, nesta fase, os alunos do 
ensino profissional inscritos nos es-
calões A e B da Acção Social Escolar.

“O município tem de estar à altu-
ra de ajudar as famílias e as crianças 
quem neste momento passam por 
dificuldades económicas acrescidas 
pela pandemia”, diz o vereador que 
adianta que o executivo municipal 
“está sempre disponível para encon-
trar respostas mais robustas”, para 
fazer face a esta crise social e econó-
mica de quem mais precisa". 

Vão existir mais escolas a distribuir refeições

DR

As refeições que a Câmara de 
Almada está a distribuir pelas 
crianças, alunas das escolas do 
concelho, passaram a ser 600, 
o dobro do que era na primeira 
fase do confinamento  

600
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Necrologia

Bloco Clinico

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 25/01/2021
LUIS FRANCISCO RAPOSO

PROFANO
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

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

AVISO
Emissão do Alvará de Loteamento n.º 1/2021

Daniel Vaz Figueiredo, Vice-presidente da Câmara Municipal da Moita: 

Torna público, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, que a Câmara Municipal 
da Moita, emitiu em 25 de fevereiro de 2021, o alvará de loteamento n.º 1/2021 em nome de RED 
MOON – Actividades Imobiliárias, S.A. e OWNINVEST, S.A.,  através do qual é licenciado o lotea-
mento e as respectivas obras de urbanização, que incidem sobre os prédios sitos no Matão, Freguesia 
de Alhos Vedros, descritos na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o n.º 4865/20010304 
e 628/19870324,  da mesma freguesia, Concelho da Moita, e inscritos na matriz  predial rústica, 
respetivmente, sob os artigos 15 e 13, secção U respetivamente, da freguesia  de Alhos Vedros. ------
--- A operação de loteamento respeita o Plano Director Municipal e está abrangida pela Unidade 
Operativa de Planeamento e Gestão n.º 7.  ----------------------------------------------------------------------
--- O loteamento foi aprovado por despacho do Presidente da Câmara Municipal, no uso das com-
petências delegadas pela Câmara Municipal, datado de 28 de julho de 2020 e exige a execução de 
obras de urbanização aprovadas por despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 26 de 
outubro de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- A área a lotear é de 21.841,82 m2; ----------------------------------------------------------------------------
--- Número de lotes: 1; ---------------------------------------------------------------------------------------------
--- A área total do lote é de 6.139,37 m2; ------------------------------------------------------------------------
--- Uso das construções: Estabelecimento de restauração e bebidas e posto de abastecimento de com-
bustíveis;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- A área total de construção é de 800,00 m2; ------------------------------------------------------------------
--- A área total de implantação das construções é de 800,00 m2; --------------------------------------------
--- O volume total de construção é 4.800,00 m3; --------------------------------------------------------------
--- Número máximo de pisos: 1; ----------------------------------------------------------------------------------
--- O prazo para conclusão das obras de urbanização foi fixado em 4 meses. -----------------------------

Moita, 01 de fevereiro de 2021

O Vice-Presidente da Câmara

Daniel Vaz Figueiredo

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!
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visa aproximar as componentes 
da oferta e da procura e valorizar 
a cadeia de valor empresarial. 
E permite a divulgação, a 
comercialização e a distribuição, em 
tempo real, de forma simplificada e 
acessível a todos os intervenientes, 
a nível local ou nacional.

Associação apresenta 
plataforma a 
empresários da 
restauração de 
Sesimbra

A Associação Portuguesa de 
Profissionais de Restauração e 
Bebidas e a empresa IdeiaVirtual 
apresentam amanhã, pelas 11 
horas, a plataforma digital AARIM 
numa reunião via Zoom, dirigida 
aos empresários do sector do 
concelho de Sesimbra. A plataforma 

BREVES

Um incêndio num edifício, de 
rés-do-chão e 1.° andar, na Rua 
da República em Alcácer do Sal, 
deixou na passada terça-feira 10 
pessoas desalojadas. Fonte do 
Comando Distrital de Operações 
de Socorro (CDOS) de Setúbal 
indicou à Lusa que entre os 
desalojados há duas crianças. 
As pessoas foram realojadas 
através do Serviço Municipal 
de Protecção Civil, adiantou a 
mesma fonte. O alerta para o 
fogo foi dado às 20h32. 

Professores e alunos do 
concelho de Palmela recebem 
hoje a versão digital da 
maleta pedagógica dedicada 
a Hermenegildo Capelo, no 
âmbito do 180.° aniversário 
do nascimento desta 
personalidade, que se destacou 
pelas explorações em África no 
Século XIX e à Serra da Estrela e 
do Gerês. A maleta distribuída 
pelo município é composta por 
dois cadernos pedagógicos. 

A Estação Náutica de 
Odemira está em processo 
de certificação, anunciou o 
município do litoral alentejano. 
Esta estação abrange três 
polos no curso do rio Mira, Vila 
Nova de Milfontes, Odemira e 
albufeira de Santa Clara, com o 
objectivo de “agregar, dinamizar 
e potenciar” a rede de agentes 
locais ligados ao turismo 
náutico. A autarquia coordena a 
estação, com apoio da Turismo 
do Alentejo.

ALCÁCER DO SAL
Fogo deixa 
10 pessoas 
desalojadas

PALMELA
Maleta sobre 
Hermenegildo 
Capelo entregue

ODEMIRA 
Estação náutica 
em certificação

GRÂNDOLA

Biblioteca leva 
livros e filmes 
a quem está 
em casa

Combater o isolamento social neste 
período de confinamento devido à 
pandemia e levar cultura a quem es-
tá em casa é o objectivo do projecto 
lançado em Abril último e agora re-
forçado pela Biblioteca Municipal de 
Grândola que entrega livros e filmes 
ao domicílio.

As entregas, indica a Câmara Mu-
nicipal, “são efectuadas diariamente 
por técnicos da biblioteca” e estão 
garantidas “todas as regras de segu-
rança e higiene recomendadas pela 
Organização Mundial de Saúde e pela 
Direcção-Geral da Saúde”.

Desta forma, explica o município, 
“só serão objecto de empréstimo os 
livros que não tenham sido lidos por 
ninguém há, pelo menos, 30 dias”. 

A autarquia assegura que “após o 
pedido, o livro será retirado do lugar 
seguro onde se encontra, sem con-
tacto directo por parte do funcioná-
rio da biblioteca, para ser colocado 
num saco devidamente higienizado”. 
O processo de prevenção volta a ser 
tomado, no regresso das obras à 
biblioteca. “Todos os livros devolvi-
dos ficarão em quarentena durante o 
mesmo período de tempo, antes de 
poderem ser novamente empresta-
dos”, sublinha a edilidade.

Para requisitar um livro ou filme 
basta aos interessados “pesquisarem 
no catálogo da Biblioteca em http://
pacweb.rbgrandola.com.pt/pacweb” 
e efectuarem o pedido através dos 
seguintes meios: biblioteca@cm-
-grandola.pt, telemóvel 916183102 
ou telefone fixo 269450080. “A 
requisição pode ser efectuada em 
qualquer hora”, informa o município, 
a concluir. M.R.S.

Mário Rui Sobral 

Ex-presidente assumiu 
a Secretaria de Estado 
das Pescas. Faias 
“saltou” de vogal 
para a liderança da 
administração 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Sérgio Faias sucede a Teresa Coelho 
na presidência da Docapesca

Sérgio Faias é o novo presidente do 
Conselho de Administração da Do-
capesca, anunciou ontem a empre-
sa tutelada pelo Ministério do Mar. 
O responsável, que integrava aquele 
órgão, como vogal, desde 2016, subs-
tituiu Teresa Coelho no cargo.

A saída de Teresa Coelho – que foi 
assumir a secretaria de Estado das Pes-
cas – e a consequente subida de Sérgio 
Faias à presidência deixou uma vaga de 
vogal no conselho de administração, 
que passou a ser ocupada por Isabel 
Ferreira. Esta é a única cara nova na 
administração, já que Carlos Figueire-
do mantém-se também como vogal.

“Estas alterações são resultado da 
saída da anterior presidente, Teresa 
Coelho, que tomou posse recente-
mente como Secretária de Estado 
das Pescas”, explica em comunicado 
a Docapesca, que tem a seu cargo, 
no continente, o serviço da primeira 
venda de pescado.

DR

Na mesma nota, a empresa realça 
o currículo dos três membros do re-
novado conselho de administração.

Sérgio Faias – que, já se sabe, irá 
ser candidato à presidência da As-
sembleia Municipal de Sesimbra 
nas autárquicas deste ano – é dou-
torado desde 2011 “em Engenharia 
Electrotécnica e de Computadores” 
e Mestre, desde 2006, “em Engenha-
ria Mecânica, pelo Instituto Superior 
Técnico da Universidade Técnica de 
Lisboa". 

“Desde 2001, é professor no Insti-
tuto Superior de Engenharia de Lis-
boa (ISEL), tendo integrado vários 
centros de investigação e desen-
volvimento, mais recentemente o 
Instituto de Engenharia de Sistemas 
e Computadores, Investigação e De-
senvolvimento (INESC-ID)”, pode 
ler-se na mesma nota. Além disso, 
entre 2015 e 2016 “assumiu funções 
como coordenador da ‘Task Force’ de 
Qualidade de Serviço do Conselho 
Europeu de Reguladores de Energia 
(CEER)” e, entre 2012 e 2016, “inte-
grou a Direcção de Infraestruturas e 
Redes (DIR) da Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos (ERSE)”.

Carlos Figueiredo é “licenciado em 
Economia pelo Instituto Superior de 
Economia (ISE), da Universidade Téc-
nica de Lisboa” e dá aulas no ISCTE 
“desde 1976”. Exerceu funções de 
direcção “no Instituto de Conserva-
ção da Natureza e da Biodiversidade, 

I.P.”, de 2008 a 2012, “no Instituto 
de Financiamento da Agricultura e 
Pescas, I.P., de 1998 a 2002, e “no 
Fundo Internacional para o Desen-
volvimento Agrícola (FIDA), agência 
financeira especializada da ONU”, 
entre 1998 e 2008.

Já Isabel Feijão Ferreira transita do 
sector do turismo para a Docapesca. 
Tirou a licenciatura de “Direito na 
Universidade de Coimbra e tem pós-
-graduação em Direito e Prática de 
Contratação Pública pela Faculdade 
de Direito da Universidade Católica 
Portuguesa, onde também concluiu 
o programa avançado de gestão para 
o turismo – PAGETUR”.

Na última década desempenhou 
funções “no Turismo de Portugal”. Foi 
ainda “administradora da Frente Tejo, 
S.A., coordenadora do Gabinete Jurí-
dico do Instituto da Conservação da 
Natureza e Biodiversidade e chefe da 
Divisão de Programação Financeira 
da Direcção-Geral do Ordenamen-
to do Território e Desenvolvimento 
Urbano”, além de ter sido “chefe de 
Divisão no Departamento Jurídico da 
Câmara Municipal de Lisboa”.

A Docapesca – Portos e Lotas, 
S.A., enquanto empresa tutelada 
pelo Ministério do Mar, assegura no 
País, com excepção para o território 
insular, o serviço da primeira venda 
de pescado e o apoio ao sector da 
pesca e respectivos portos, com 22 
lotas e 37 postos.
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Falar de resultados dos concur-
sos de apoio às artes equivale 
obrigatoriamente a falar de 
desilusão e fracasso da Dire-

ção-Geral das Artes (DGArtes) e, por 
conseguinte, do Ministério da Cultura. 

Com efeito, ao longo dos últimos 
anos, a atribuição de apoios financei-
ros ao sector cultural tem sido motivo 
de muita indignação. Diria mesmo, se 
há coisa em que o Ministério da Cultu-
ra tem sido exímio é no facto de gerar 
sistematicamente contestação, sempre 
que se conhecem resultados de con-
cursos de apoio às artes. 

Muitos têm sido os artistas, cria-
dores e programadores que ao longo 
dos últimos tempos têm manifestado a 
sua preocupação e a sua desilusão para 
com a “desresponsabilização do Esta-
do face à cultura”, apesar das muitas 
promessas feitas pelo Senhor Primeiro 
Ministro para este setor!

Em 2016, o Ministério da Cultura 
anunciou veementemente, com pom-
pa e circunstância, um novo modelo 
de apoio às artes. Um modelo que iria 
resolver todos os problemas, desde o 
financiamento às artes até à situação 
de precariedade dos trabalhadores do 
sector.

A 27 de Julho de 2017, o Conselho 
de Ministros aprovou o decreto-lei 
que estabelece o regime de atribui-
ção de apoios financeiros do Estado, 
através da DGArtes, mas os problemas 
não foram resolvidos; pelo contrário, 
avolumaram-se. Ainda nesse ano co-
meçou a contestação ao modelo recém 
apresentado, por corporizar o oposto 
do que havia sido prometido.

Em 2018, assistimos à indignação de 
todo o sector cultural e, em 2019, não 
foi diferente - centenas de artistas con-
testaram os resultados dos Concursos 
Sustentados Bienais 2020/2021. 

Os protestos fizeram-se ouvir mais 
uma vez, e as estruturas culturais che-
garam ao ponto de pedir a demissão da 
Senhora Ministra da Cultura, acusando-
-a de falta de capacidade de diálogo e 
de insistir em modelos de apoio abso-
lutamente ineficazes.

Chegados ao final de 2020, quan-
do foram conhecidos os resultados 

(des)Apoio às Artes

OPINIÃO

Fernanda Velez

projectos elegíveis.
Importa referir que foram apoiadas 

23 estruturas no Norte, 4 no Centro, 
3 no Algarve, 1 no Alentejo e 79 na 
Área Metropolitana da Lisboa (AML). 
Estes resultados revelam uma grande 
concentração de investimento (mais 
de 70%) na AML, o que denota um 
considerável desequilíbrio territorial 
na distribuição dos apoios.

Mais uma vez, o Ministério da Cultura 
voltou a falhar!

Um concurso a que concorreram 
mais de 5 centenas de projectos e ape-
nas uma centena recebe apoio, eviden-
cia bem a incapacidade e a constante 
falta de meios (e, quiça a falta de vonta-
de) da tutela em apoiar estruturas dum 
sector que já  se encontrava em estado 
de emergência e que, neste momento, 
vive a sua maior crise de sempre.

À boa maneira socialista, nada inédi-
ta no que toca a concursos de apoio às 
artes, resolve-se a contestação atiran-
do dinheiro para cima dos problemas. 
Assim, a Senhora Ministra da Cultura, 
no passado dia 14 de Janeiro, como 
resposta à situação de crise actual, 
anunciou que os projectos considera-
dos elegíveis afinal vão acabar por ter 
apoio financeiro. 

No que respeita ao apoio às artes 
constata-se que as alterações levadas 
a cabo pelo Governo não têm facilitado; 
bem pelo contrário, têm vindo a difi-
cultar cada vez mais a oferta cultural e 
a diversidade artística, menorizando 
o papel relevante da Cultura na nossa 
sociedade.

Após vários anos de contestação 
perante o modelo concursal em vigor 
esperamos que o ano de 2021 marque 
o fim desta triste novela, com a aprova-
ção de um novo regime de atribuição 
de apoios financeiros que contemple 
as soluções e as respostas que o sec-
tor cultural tão veementemente tem 
reivindicado. 

Sendo certo que a Cultura é um 
garante da democracia, urge criar um 
modelo que termine com este perma-
nente (des)Apoio às Artes. 

Deputada do PSD

Se há coisa em 
que o Ministério 

da Cultura tem 
sido exímio 
é em gerar 

contestação nos 
concursos de 

apoio às artes

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 Programa de Apoio a Projetos, na 
área da Criação e Edição, a contestação 
e a indignação voltam a fazer-se sentir 
por causa dos atrasos, pela dispensa 
da fase de Audiência dos Interessados, 
e sobretudo porque, analisadas 506 
candidaturas, 380 foram considera-
das elegíveis, mas apenas 110 projec-
tos mereceram apoio financeiro, o que 
corresponde a menos de um terço dos 
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“Nada é fácil e em todos os jogos 
temos de estar bem preparados”

O defesa-central João Serrão é um 
dos titulares indiscutíveis do Vitó-
ria Futebol Clube, equipa que lidera 
destacada a série H do Campeonato 
de Portugal. Aos 21 anos de idade, o 
jogador assume-se como uma das 
figuras do conjunto setubalense, 
tendo nas 12 partidas em que actuou 
marcado dois golos nos triunfos nos 
redutos do Olhanense (2-3) e Aljus-
trelense (1-5).

Na sua segunda temporada em 
Setúbal, João Serrão integra o quar-
teto defensivo dos vitorianos – quase 
sempre formado ao lado de Mano, 
Marcos Raposo e Nuno Pinto – que 
lideram destacados a competição 
com 35 pontos, mais 14 que o 2.º 
classificado Olhanense, que tem 
menos um jogo, e 15 que o Amora, 
3.º classificado com menos quatro 
partidas que os sadinos.

Ao contrário do que alguns possam 
pensar, a boa campanha dos sadinos 
na presente época não é obra do aca-
so, vinca João Serrão. “É verdade que 

Um conjunto de vários credores, 
entre os quais antigos treinadores e 
jogadores, resolveram pedir a insol-
vência da SAD do Vitória. Segundo o 
Diário de Notícias há neste momento 
29 processos judiciais a correr contra 
a administração sadina, no valor de 
6,2 milhões de euros, sendo os seus 

Ricardo Lopes Pereira

Jovem central 
contabiliza dois golos 
pelos sadinos nas 12 
jornadas que jogou 
no Campeonato de 
Portugal

DEFESA JOÃO SERRÃO FRISA QUE LIDERANÇA DO VITÓRIA FC NÃO É OBRA DO ACASO

PRESIDENTE COMENTA ACÇÕES EM TRIBUNAL CONTRA A SAD
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estamos muito bem no campeonato. 
No entanto, nada é fácil e em todos 
os jogos temos de estar bem prepara-
dos e concentrados porque todos os 
jogos são difíceis”, disse em entrevis-
ta ao ‘site’ “Futebol Português desde 
Espanha”.

Pela vantagem pontual que dispõe 
para os seus perseguidores, o Vitória 
é apontado como favorito nos jogos 
que disputa. O defesa afirma que esse 

facto não coloca pressão na equipa. 
“Não sentimos essa pressão. Estamos 
bem e seguimos confiantes e isso faz 
com que entremos sempre em todas 
as partidas para ganhar”.

Questionado sobre as diferenças 
entre a Liga Revelação, prova em 
que representou os sub-23 dos sa-
dinos na temporada transacta, e o 
Campeonato de Portugal, o central 
é célere a distingui-las. “Esta prova 

é muito competitiva e todas as equi-
pas querem ganhar. Trata-se de um 
campeonato mais adulto comparado 
com a Liga Revelação, os jogadores 
são mais experientes”.

A esta característica acresce o facto 
de se praticar um futebol “mais agres-
sivo”, algo que agrada a João Serrão. 
“Gosto da intensidade que existe. 
Para os jogadores mais jovens é uma 
grande competição para evoluírem e 

crescerem a todos os níveis”, disse o 
atleta que tem formado dupla com 
Marcos Raposo no centro da defesa 
dos setubalenses.

Em termos individuais, o jogador, 
de 21 anos, faz um balanço positivo da 
sua temporada no Vitória. “Sinto-me 
muito bem. Percebi que a equipa e 
o treinador têm confiança em mim. 
Esse facto facilita porque tenho de 
me focar apenas em demonstrar a mi-
nha qualidade. Sinto-me muito bem 
com os meus companheiros e quero 
continuar a jogar e a ganhar sempre”.

Antes de chegar ao Bonfim, em 
2019/20, João Serrão actuou nos ju-
niores dos italianos da Juventus. Insta-
do a lembrar a forma como decorreu a 
experiência nos transalpinos, o central 
foi peremptório. “Foi uma grande ex-
periência. Trata-se de um nível mais 
alto do que se possa imaginar, as 
condições de trabalho são incríveis 
e existe tudo o que é necessário para 
evoluirmos. Além disso conheci gran-
des pessoas e fiz grandes amigos que 
fazem parte da minha vida”.

Filho do antigo guardião Serrão, 
que actualmente é o treinador de 
guarda-redes do Santa Clara, o defe-
sa do Vitória, natural de Matosinhos, 
passou pelos escalões de formação 
do Leixões, FC Porto e Padroense. Na 
sua segunda temporada em Setúbal, 
João Serrão, que em 20219/20 ali-
nhou em 21 partidas pelos sub-23 na 
Liga Revelação, contabiliza 13 parti-
das e dois golos no Campeonato de 
Portugal.

“Vamos aguardar a notificação e defender os nossos interesses”

João Serrão tem formado dupla com Marcos Raposo no centro da defesa sadina

autores, entre outros, o ex-director 
desportivo Rodolfo Vaz, os ex-téc-
nicos Lito Vidigal, Professor Neca e 
José Couceiro e os antigos jogadores 
Rúben Micael e Leandrinho.

Em declarações ao DN, Carlos 
Silva, presidente dos sadinos des-
de Dezembro de 2021, disse ter 

conhecimento do processo, mas 
garantiu que ainda não foi notifica-
do do mesmo. “Acho estranho este 
pedido nesta altura e não sei o que 
move as pessoas que o pediram. 
Estamos há pouco tempo no clube 
e procuramos soluções, mas não há 
uma solução milagrosa e este pedi-

do de insolvência não ajuda a arran-
jar investidores. Vamos aguardar a 
notificação e defender os nossos 
interesses”.

Outra das acções existentes diz 
respeito à Câmara Municipal de Se-
túbal, no valor de 1 497 355,37 inten-
tada a 11 de Dezembro de 2020, para 

que o Tribunal “faça com que o clube 
e a sociedade anónima desportiva 
reconheçam e registem a cedência a 
título gratuito, em 2006, de 32% das 
acções da SAD de que a edilidade era 
detentora e, em 2019, dos restantes 
8%”, refere a notícia.
R.L.P.



Silva. Ivan Reis, que entrou no jogo 
aos sete minutos em substituição 
de um companheiro de equipa, 
foi o autor do golo da equipa do 
Barreiro que passou a somar 10 
pontos mas manteve a sua posição 
na tabela classificativa, o 11.º lugar.
A vitória assenta bem à equipa 

orientada por João Nuno que 
acabou por ser mais eficaz que o 
seu adversário, embora este tenha 
lutado bastante para chegar ao 
empate. No próximo domingo o 
Desportivo Fabril desloca-se ao 
Juncal Desportos, na Moita, para 
defrontar o Oriental Dragon.

Fabril vence 
Sporting Ideal 
com golo de 
Ivan Reis

O Desportivo Fabril venceu o 
Sporting Ideal por uma bola a 
zero em jogo relativo 11.ª jornada 
do Campeonato de Portugal, 
que se encontrava em atraso, 
conquistando assim a sua 
segunda vitória no campeonato e 
a primeira no Estádio Alfredo da 

4 de Fevereiro de 2021 O SETUBALENSE 15

José Pina

Presidente do clube, 
Sérgio Costa, fala 
também em pressão da 
entidade organizadora 
para continuar um 
campeonato sem 
sentido

VASCO DA GAMA SÓ FEZ UM JOGO NO CAMPEONATO

“Critério das autoridades de saúde não tem 
sido igual em todos os concelhos do distrito”

O Vasco da Gama de Sines tem 
apenas um jogo realizado no cam-
peonato quando há outros clubes 
já têm cinco e isso tem gerado 
algum descontentamento levando 
mesmo os dirigentes do clube a 
falarem num campeonato sem 
sentido. 
A situação como toda a gente 
sabe tem a ver com a pandemia 
de covid-19 mas também aqui os 
sineenses falam em critérios dife-
rentes das autoridades de saúde 
nos vários concelhos do distrito, 
razão pela qual o Vasco da Gama 
foi obrigado a interromper o seu 
trabalho por três vezes. 
Sérgio Costa adiantou que no início 
da época propôs que o campeona-
to apenas tivesse início em Janei-
ro. Mas, mesmo que assim fosse 
de nada serviria, data a situação 
actual e, nesta altura, pensa mes-
mo que o campeonato já terminou. 
Financeiramente não há adjectivos 
para qualificar, refere o presiden-
te do clube porque a quebra de 
receitas é na ordem dos 100% e 
sobre as eleições na AF Setúbal 
considera positivo haver duas can-
didaturas.
Apesar de todos estes contra-
tempos, Sérgio Costa mostra-se 
confiante em relação ao futuro e 
adiantou que o clube vai investir 
nos recursos necessários para que 
possa evoluir ainda mais.    
Quais são os maiores problemas 
que estão a afectar o clube nes-
te tempo de pandemia? 
Desportivamente falando, o maior 
problema é a diferença de condi-
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sempre em "caixa" 33% do seu or-
çamento anual.
E quanto à época desportiva, 
que tem a dizer? 
Em relação à 1.ª Divisão Distrital 
penso que neste momento é um 
campeonato sem sentido. A direc-
ção do VGAC sempre colocou junto 
da direcção da AFS a hipótese de 
iniciar os campeonatos em Janeiro, 
que traria agora outro problema. 
Como, de Setembro a Dezembro 
se desenrolou de forma irregular, e 
neste momento a situação é mui-
tíssimo mais grave, penso que o 
campeonato já terminou. O VGAC 
fez apenas um jogo, empate em 
Alcochete, um bom jogo de fute-
bol num péssimo relvado. Não po-
demos tirar grandes ilações sobre 
a nossa participação. Apenas que 
almoçámos na via pública, fora da 
hora obrigatória de recolhimento. 
No entanto, estávamos empenha-
dos em fazer um bom campeonato 
e estar nas decisões. Antes do jogo 
em Alcochete a 15 de Novembro, o 
plantel sénior já tinha cumprido 24 
dias de quarentena.
As eleições na AF Setúbal vão 

ser disputadas por duas listas, 
considera positivo? 
Muitíssimo positivo. Quem defen-
de actos eleitorais democráticos só 
pode pensar assim, nada melhor 
que duas candidaturas. Até pode-
riam ser mais, quanto mais ideias 
melhor a AF Setúbal se poderá 
tornar.
Para concluir há algo mais que 
queira acrescentar? 
Apenas uma palavra para os só-
cios e simpatizantes. O clube vai 
investir nos recursos necessários 
para que evolua cada vez mais, 
dando aos treinadores, de petizes 
a seniores, as ferramentas neces-
sárias e inovadoras para que o seu 
trabalho dê ainda mais frutos. Vai 
investir no departamento médico 
e reabilitação, investir na melhoria 
da sua organização de base e vai 
estimular a participação dos sócios 
e simpatizantes. A Direcção fará 
tudo para que o futuro do clube 
seja sempre colectivo e nunca 
individual. Apoiado na grande 
comunidade sineense fará tudo 
para melhorar as condições para os 
atletas. O futuro será demolidor.

AF SETÚBAL
Comércio 
suspende seniores 
e fala em provável 
encerramento do 
campeonato

O Comércio Indústria só vai voltar à ac-
tividade desportiva quando estiverem 
reunidas as condições e existir um clima 
de confiança para a retoma, refere o clu-
be em comunicado onde fala também 
do provável encerramento das provas 
em curso, no calendário sénior da AF 
Setúbal. “A direcção do UFC atenta aos 
sinais de evolução da pandemia Covid 
19, e por indicação do sector médico, 
decidiu a 4 de Janeiro suspender as 
actividades desportivas do clube, no-
meadamente o futebol sénior, futebol 
de formação e modalidades de luta. 

Esta tomada de posição teve por ba-
se o papel de responsabilidade civil e o 
dever associativo de zelar pela saúde e 
segurança dos seus atletas, técnicos, 
dirigentes, associados e colaboradores.

O prolongamento da interdição veio 
no seguimento das orientações supe-
riores da Direcção Geral da Saúde e 
Federação Portuguesa de Futebol por 
intermédio da Associação de Futebol 
de Setúbal.

Ao longo do mês de Janeiro Portu-
gal transformou-se no país com maior 
incidência de casos, a região de Lisboa 
e Vale do Tejo a mais atingida e Setúbal 
o concelho de maior contagiosidade. A 
variante britânica tem particular ape-
tência pelas gerações mais jovens com 
gradiente de gravidade e quantitativo de 
atingidos superior. A negação da evidên-
cia e o desconhecimento da dimensão 
do problema alimentam posições em 
contra corrente ao patamar de catástro-
fe em que nos encontramos, decretado 
no Centro Hospitalar de Setúbal.

Consideramos na condição de diri-
gentes estarem reunidas as premissas 
para continuarmos com a firmeza desde 
a primeira hora quando iniciámos a apli-
cação do Plano de Contingência e assis-
timos a posições divergentes e irrespon-
sáveis de outras instituições da cidade e 
do distrito. A ausência de competição e 
a provável decisão de encerramento das 
provas em curso no calendário sénior 
da AF Setúbal promovem a categórica 
e irrevogável vontade de festejarmos a 
reabertura das actividades apenas em 
clima de confiança e sentido de recupe-
ração do tempo perdido”. J.P.

ções entre clubes para poder jogar 
regularmente. Isto é, as diferenças 
de critério utilizado pelas autori-
dades de saúde dos concelhos do 
distrito de Setúbal e a pressão do 
organizador para continuar um 
campeonato sem sentido. O outro 
problema que a pandemia trouxe 
foi uma quebra de receita na or-
dem dos 100%.
Quer dizer que tem sido compli-
cado viver com a situação? 
Realmente não tem sido nada fácil 
lidar com a situação, principalmen-
te quando tivemos que parar três 
vezes de Setembro a Dezembro 
para cumprir quarentena. Finan-
ceiramente, não há adjectivos para 
qualificar.
Como tem sido possível sobre-
viver perante este cenário? 
Esta direcção do Vasco da Gama 
Atlético Clube quando iniciou o 
seu mandato encarou uma situa-
ção calamitosa financeiramente. 
Com muito esforço, e com muita 
vontade de dar a volta à situação, 
conseguiu colocar em prática o 
que acha necessário para que uma 
época corra sem sobressaltos. Ter 
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