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Abertura

No dia 4 de Fevereiro de 2016, 
um grupo de amigos reuniu-
-se numa sala gentilmente 
cedida pelos Bombeiros 

Voluntários de Setúbal, e com muita 
emoção e determinação, realizaram 
o primeiro ensaio, dando dessa forma 
início à génese do Coro Setúbal Voz.

Reunidos em torno da maestrina 
Gisela Sequeira, este projecto come-
çou com Adalberto Petinga, Alzira 
Santiago, Ana Paula Rosa, Antónia 
Godinho, Cecília Paulino, Eduarda Azi-
nheira, Eduardo Pereira, Eulália Matta, 
Filomena Murtinheira, Giovanni Lic-
ciardello, João Oliveira, José António 
Raposo, Isabel Costa, Isabel Soares, 
Luís Torres, Lurdes Martins, Manuela 
Palma Rodrigues, Maria Celeste Go-
mes, Maria do Carmo Barbosa, Maria 
do Carmo Nunes, Maria João Viegas, 
Mário Canteiro, Mário Neves, Odete 
Lula, Orlando Valadas, Osvaldo Picoi-
to, Paulo Nunes, Regina Dinis,  Salomé 
Cunha, Sara Rodrigues e Teresa Hiêu.

Mais tarde, a 3 de Junho de 2016, 
ocorreu a constituição oficial da As-
sociação Setúbal Voz, sustentáculo 
formal do Coro Setúbal Voz, do Ateliê 
de Ópera de Setúbal e da Companhia 
de Ópera de Setúbal.

Em Fevereiro de 2020, chegámos 
a ser oitenta coralistas. Actualmente 
somos cerca de cinquenta a participar 
activamente nas iniciativas da Asso-
ciação e contribuindo decisivamente 
para uma maior excelência relacional 
e artística.  

Nestes cinco anos, já realizámos um 
conjunto de espectáculos, tais como 
“Vozes & Fado”, dois videoclipes “Mu-
sa, ensina-me o Canto” e “Ah! Minha 
Dinamene!”, “Faz-me um Glissando”, 
“Vem, Doce Morte”, “Ritual Gótico”, 
“Setúbal, Wine & Flavour”, “A Grande 

O quinto aniversário 
do Coro Setúbal Voz

PENSAR SETÚBAL

Giovanni Licciardello

Festa”, Concerto comemorativo do 
Dia de Setúbal e de Bocage, “As Ar-
ritmias do Amor”, “Os Se7e Prazeres 
Capitais”, participação na primeira edi-
ção do Film Fest – musicando ao vivo 
o filme L'inferno de 1911, bem como 
concertos de intercâmbio com coros 
estrangeiros, nomeadamente o Coro 
Valdeluz de Espanha e o Pop Up Choir 
de Inglaterra. 

Um dos pontos mais altos deste 
nosso trajecto ocorreu em Setúbal 
(Fórum Luísa Todi), Coimbra (Audi-
tório do Convento de S. Francisco), e Professor

Lisboa (Teatro Nacional D. Maria II), 
com a realização do espectáculo inti-
tulado O Purgatório/A Divina Comé-
dia, numa parceria com a prestigiada 
Companhia  de Teatro O Bando, num 
total de catorze actuações, já com a 
presença do maestro Jorge Salgueiro, 
desde Outubro de 2017. 

Em Fevereiro de 2020, ocorreu a 
cerimónia de apresentação do Ateliê 
de Ópera de Setúbal, realizado na 
Quinta dos Moinhos de S. Filipe em 
Setúbal e em Julho do mesmo ano 
foi fundada a Companhia de Ópera de 
Setúbal com o espectáculo de estreia 
“Os Fantasmas de Luísa Todi”.

De salientar também em 2020, a 
dupla realização do evento “Nessum 
Dorma”, em Setúbal e Palmela: 36 
árias de ópera por 36 cantores do 
Ateliê de Ópera de Setúbal, cada um 
deles acompanhado por um músicos 
dos mais diversos instrumentos, a 
actuação inserida nas cerimónias re-
ferentes à reabertura ao público do 
Convento de Jesus, a peça de teatro “A 
Casa de Emília”, em colaboração com o 
Teatro Estúdio Fontenova e a segunda 
criação da Companhia de Ópera de Se-
túbal com a ópera “Vingança”.

Através da expressão musical e 
corporal reside também a essência 
daquilo que nós somos, da nossa ca-
pacidade de representação abstrata 
e simbólica, na riqueza e fecundidade 
do nosso mundo interior e do mundo 
onde vivemos, na procura da paixão, 
dos sonhos, da irreverência; em derra-
deira análise, a procura da Liberdade.

Tudo aquilo que nós, no Coro Setú-
bal Voz, procuramos alcançar. 

Este é um local de música, de ale-
gria... e de afectos. Muitos.
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Humberto Lameiras

GNR apanha homem 
por tráfico na Costa e 
outros três em Santiago 
por pagamentos com 
notas falsas

O Tribunal Judicial de Almada de-
cretou prisão preventiva para um 
homem que foi detido, no passado 
sábado, pela GNR na Costa de Capa-
rica, concelho de Almada, por tráfico 
de estupefacientes, noticiou o Co-
mando do Destacamento Territorial 
de Almada.

A medida de coacção foi aplicada no 
mesmo dia em que o indivíduo, de 31 
anos, foi detido na sequência de uma 
acção de patrulhamento durante a 
madrugada. Os militares da GNR “veri-
ficaram o [o homem] a efectuar trans-
porte de objectos entre dois veículos, 
o que levantou algumas suspeitas”, 
refere comunicado do comando.

Depois de ter sido abordado, “o 
indivíduo simulou que se ia dirigir 
a uma das viaturas para recolher os 
seus documentos de identificação 
e, em acto contínuo, colocou-se em 
fuga”. A patrulha efectuou então um 
seguimento, tendo conseguido inter-
ceptar e deter o suspeito, que, entre-
tanto, “sofreu um despiste e tentou 
continuar a fuga apeado”.

COSTA DE CAPARICA

Tribunal de Almada decreta 
prisão preventiva para 
homem detido por tráfico 
de estupefacientes

Na operação foram apreendidas 
“58 900 doses de haxixe, duas via-
turas, uma faca, seis telemóveis e 248 
euros em numerário”.

Presentes hoje ao Tribunal  
de Santiago por notas falsas
Entretanto, hoje, vão ser presentes 
ao Tribunal Judicial de Santiago do 
Cacém, para aplicação de medidas 
de coacção, os três homens detidos 
pelos militares da GNR do Posto Ter-
ritorial de Santiago do Cacém, “por 
passagem de moeda falsa, na locali-
dade de Santiago do Cacém”, avan-
çou também o Comando Territorial 
de Setúbal.

Os indivíduos, com idades com-
preendidas entre os 32 e os 40 anos, 
foram detidos ontem na sequência de 
uma denúncia. 

Os militares da Guarda “foram in-
formados que três homens teriam 
efectuado um pagamento com re-
curso a notas falsas” e, de imediato, 
depois de terem recolhido informa-
ções acerca das características dos 
suspeitos, iniciaram diligências no 
sentido de os interceptar, tendo si-
do abordados e detidos na cidade de 
Santiago do Cacém.

Na acção foram apreendidas “97 
notas falsas de dez euros, perfazendo 
um total de 970 euros” e ainda “30 
euros em numerário proveniente de 
transacções com notas falsas”.

No decorrer desta operação foi 
contactada a Polícia Judiciária.

DR
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em enfermaria, 31 em Unidade 
de Cuidados Intensivos e 19 
internados em Unidade de 
Hospitalização Domiciliária”.
O mesmo comunicado indica que 
o Garcia de Orta “mantém uma 
elevada procura no Serviço de 
Urgência Geral, na vertente da 

área respiratória”.  Em situação 
de doença aguda, o hospital 
aconselha a população a contactar 
em primeiro lugar a Médico de 
Família no Centro de Saúde, 
reservando as situações mais 
complexas, graves, e urgentes 
para serem assistidas no hospital. 

Hospital Garcia de 
Orta regista 244 
doentes com covid-19 
e tem 31 em cuidados 
intensivos

O Hospital Garcia de Orta 
registava no sábado, 6 de 
Fevereiro, um total de 244 
doentes positivos por infecção 
por SARS-CoV-2, referia a 
unidade de Almada na sua 
última comunicação. Destes 
doentes, “194 estão internados 

PUBLICIDADE

EDITAL

TOTTA URBE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES S.A., pessoa colectiva nº 500 094 
535, com sede na Rua da Mesquita, n.º 6 B1B, 1070-238, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, com o capital social de 250.000,00 €, torna público, para os efeitos do disposto no artigo 
1380º do Código Civil, que projecta vender o seguinte:

PRÉDIO

Prédio Rústico sito em Herdade de Rio Frio, na de freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 97 da freguesia do Pinhal Novo, inscrito na matriz rústica 
sob o artigo R-50-A5.

Nas seguintes condições:

PREÇO: 20.000,00 € (vinte mil euros).

FORMA DE PAGAMENTO: Cheque visado ou Bancário à ordem do TOTTA URBE - EMPRESA DE 
ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A., no acto da escritura pública de compra e venda.

DATA E LOCAL DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA: 26 de Fevereiro de 2021, pelas 10h00 no Cartório 
do Dr. Joaquim Barata Lopes sito na Avenida da Liberdade, 67 B, 1250-140 Lisboa.

COMPRADOR: Vitor Renato Nobre Alves

O prédio será vendido livre de ónus e encargos, no estado em que se encontra relativamente às suas condições físicas, 
constitutivas, técnicas e legais, sem que seja dada qualquer garantia ao Comprador, nomeadamente quanto à adequação do 
Imóvel aos fins pretendidos pelo mesmo, sendo esta uma condição essencial exigida pelo Vendedor para a venda do Imóvel.

O exercício do direito de preferência deverá ser comunicado POR CARTA REGISTADA ATÉ 22/02/2021, 
para a seguinte morada:

TOTTA URBE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A.
Rua da Mesquita, n.º 6, A5C, 1070-238 Lisboa

Na comunicação deverá ser indicado o prédio sobre o qual é exercido o direito de preferência, bem como ser 
feita prova desse direito.

O preferente deverá, até 22/02/2021 fazer, junto do alienante, prova da titularidade do direito de preferência e das 
circunstâncias que lhe conferem tal direito. Tendo feito tal prova, deverá o preferente comparecer no Cartório do Dr. 
Joaquim Barata Lopes sito na Avenida da Liberdade, 67 B, 1250-140 Lisboa na data e horária referidos acima, para a 
outorga da escritura de compra e venda do prédio, mediante o pagamento do respetivo preço, o qual deverá ser efetuado, no 
acto, por meio de cheque bancário ou visado, emitido à ordem de TOTTA URBE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO 
E CONSTRUÇÕES, S.A., ou, previamente, por transferência bancária para o IBAN PT50001800000074171100145. 
O preferente deverá ainda proceder ao pagamento do Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis 
correspondente à venda do prédio em momento prévio ao da realização da escritura acima referida.

A ausência de qualquer comunicação, por carta registada, até à data acima mencionada, será considerada como 
falta de interesse no exercício de tal direito. Caso o preferente exerça esse direito e não compareça para outorgar a 
escritura notarial de transmissão, tal equivalerá a incumprimento da obrigação de compra decorrente do exercício 
da preferência, caso em que o prédio poderá ser livremente alienado ao Comprador desde logo na mesma data 
nos termos acima descritos.

Quaisquer pedidos de esclarecimento adicionais poderão ser apresentados para o e-mail: imoveis.tottaurbe@santander.pt

Lisboa, 8 de Fevereiro de 2021

TOTTA URBE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A.

Mário Rui Sobral 

O responsável jogou 
com o apoio de 
D. José Ornelas e vai 
manter-se em funções. 
Recandidatura não está 
excluída

JOSÉ BRAÇO FORTE RECUA NA DECISÃO DE SE DEMITIR

Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Montijo 
evita xeque-mate com Bispo de Setúbal

José Manuel Braço Forte, provedor da 
Santa Casa da Misericórdia do Montijo, 
vai manter-se em funções até às próxi-
mas eleições e não exclui a hipótese de 
se recandidatar ao cargo. Na reunião 
dos órgãos sociais, realizada no último 
sábado, o provedor informou os me-
sários de que recuou na decisão de se 
demitir, depois de ter recebido o apoio 
do Bispo de Setúbal, D. José Ornelas, 
apurou O SETUBALENSE.

José Braço Forte quis ouvir a opi-
nião dos membros sobre a sua conti-
nuidade à frente dos destinos da San-
ta Casa do Montijo, após comunicar-
-lhes que tinha manifestado a D. José 
Ornelas a intenção de apresentar a 
demissão do cargo e que o Prelado o 
tentou demover. E todos os elemen-
tos – à excepção de João Afonso, pre-
sidente da Mesa da Assembleia Geral, 
e Ilídio Massacote, vogal da mesa ad-
ministrativa – reforçaram o apoio que, 
uma semana antes, já haviam dado a 
José Braço Forte, desvalorizando o 
caso de o provedor e da sua esposa 
terem sido vacinados indevidamente, 

de acordo com os critérios definidos 
para a Fase 1 do plano nacional de 
vacinação.

Ao que O SETUBALENSE conseguiu 
ainda apurar, João Marcelino, elemen-
to da mesa administrativa, fez a defesa 
do provedor e considerou que o caso 
– que já está nas mãos da Polícia Ju-
diciária – não passa de “uma tempes-
tade num copo de água”. Na reunião, 
Marcelino juntou que até o facto de a 
mulher de José Braço Forte ter sido 
vacinada como voluntária, apesar de 
não fazer voluntariado na instituição 
há um ano, nem sequer é “moralmente 
censurável”. E considerou desculpável 
o facto de o provedor ter negado a va-
cinação da mulher a O SETUBALENSE, 
o que classificou como “uma menti-
rita", causada pelo stress. A posição 
do mesário foi, de resto, subscrita por 
vários elementos dos órgãos sociais.

Demissão em bloco rejeitada
Entendimento diferente, desde a 
primeira hora, tem João Afonso, pre-
sidente da Mesa da Assembleia Geral 
da Misericórdia do Montijo. 

“O provedor acha que reúne os 
apoios necessários para se manter 
em funções. Colocou a questão da sua 
continuidade aos membros dos ór-
gãos sociais e, à excepção do mesário 
Ilídio Massacote, todos manifestaram-
-se pela sua manutenção”, confirmou 
João Afonso.

Ao mesmo tempo, adianta que 
apresentou “uma solução” que con-
siderou ser “a mais viável” e que passa 
pelo “reconhecimento do erro”. 

“Sugeri que todos os membros da 
mesa deveriam renunciar ao mandato, 
mantendo-se em funções limitadas, 
em gestão, até à marcação o mais rá-
pido possível das eleições”, revelou. 
“Dessa forma, devolveríamos demo-
craticamente aos irmãos o direito de 
escolher uma nova mesa, que até po-
deria ser esta ou outra, num acto de 
contrição e respeito para com a nossa 
instituição e a comunidade", explicou. 
A sugestão  foi, porém, rejeitada pela 
quase totalidade dos elementos dos 
órgãos sociais. “Consideram que a po-
sição do provedor é virtuosa, que não 
é censurável. E mesmo que o seja en-

tendem que não lhes cabe fazer esse 
juízo de censura”, lamentou. 

Quanto ao respaldo que José Braço 
Forte disse ter encontrado junto de D. 
José Ornelas, o presidente da Assem-
bleia Geral prefere não se alongar em 
comentários. “Não sei o que o prove-
dor disse ou não disse ao sr. Bispo. Não 
dou por boa nenhuma das declarações 
que o provedor faça sobre essa temá-
tica. Não quero comentar isso.”

João Afonso avançou ainda que 
José Braço Forte “não só não se de-
mitiu como praticamente anunciou a 
sua recandidatura”. 

“Não o disse expressamente, mas 

está subjacente nas suas palavras que 
é isso que irá fazer. O provedor está 
confortável,  gosta daquilo que faz e 
acha que está a prestar um bom servi-
ço”, ironizou. E garantiu: “Vou procurar 
defender a credibilização da Miseri-
córdia, perante utentes, funcionários 
e comunidade em geral. Não vou sair 
deste campo dos princípios e valores 
que assumi até aqui”, concluiu.

O SETUBALENSE tentou o contac-
to, por telefone e mensagem, com o 
provedor, bem como obter esclare-
cimentos junto do Bispo de Setúbal, 
mas até ao fecho desta edição não 
obteve respostas.

Durante a reunião, o provedor 
informou os mesários que 
ainda “não recebeu qualquer 
notificação, no âmbito da 
investigação criminal liderada 
pela Polícia Judiciária [PJ]”, 
disse João Afonso. O que “é 
compreensível", face aos 
trâmites normais deste tipo de 
processos, admitiu. 

Inquérito José Braço Forte sem 
notificação da Polícia Judiciária

O Ministério Público decidiu 
abrir nove inquéritos referentes 
a irregularidades no processo 
de vacinação contra a covid-19, 
onde se incluem os da Segurança 
Social de Setúbal, do Seixal e do 
Montijo. E delegou a investigação 
na Polícia Judiciária. Significa isto 
que cada um destes nove casos 
será investigado em separado.
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265 520 716 
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Setúbal

Humberto Lameiras

O novo equipamento vai 
ter ligações directas aos 
acessos a toda a cidade 
e à entrada do concelho 
pela auto-estrada

A sessão é aberta 
à participação da 
população, e conta com 
oradores convidados 
ligados a diversas áreas

A PARTIR DE QUINTA-FEIRA

Terminal Rodoviário da Várzea 
reforça mobilidade e desactiva 
antiga estação na 5 de Outubro 

Setúbal vai ter a funcionar um no-
vo terminal rodoviário já a partir de 
quinta-feira, 11 de Fevereiro. Fica na 
zona norte do futuro Parque Urbano 
da Várzea, e é apontado pela autar-
quia como uma infra-estrutura que 
“assume uma nova centralidade na 
função de distribuição do transporte 
público no concelho”.

O Terminal Rodoviário da Várzea 
que vai permitir desactivar a antiga 
estação na Avenida 5 de Outubro, é 
composto por paragens abrigos, bi-
lheteiras, espaços de apoio a moto-
ristas e um bar quiosque. Por acordo 
com o município, a gestão deste novo 
equipamento fica a cargo da empresa 
Transportes Sul do Tejo (TST), opera-
dora pertencente ao Grupo ARRIVA. 

Quanto ao futuro da velhinha esta-
ção no centro da cidade, “em estado 
de degradação e já subdimensionada” 
para continuar como terminal rodo-
viário, vai ser remodelada e transfor-
mada num espaço âncora da cidade, 
referia em Novembro o vereador 

O novo terminal reforça os transportes até à entrada em funcionamento do Interface na Praça do Brasil 

O primeiro webinar decorreu a 2 de Fevereiro, e foi dedicado ao tema 
“Estado de Saúde e Promoção de Estilos de Vida Saudáveis”

O SETUBALENSE

Carlos Rabaçal a O SETUBALENSE. 
“O Plano Director Municipal define 
para aquele edifício áreas de serviços 
e habitação”, adiantava na altura. 

A nova infra-estrutura de apoio 
ao transporte rodoviário na Várzea, 
edificada de raiz, localiza-se na área a 
norte do prolongamento da Avenida 
de Moçambique, nas imediações do 
futuro Parque Urbano da Várzea e do 
Bairro do Liceu, e terá ligações directas 
aos acessos a toda a cidade e à entrada 
do concelho pela auto-estrada.

“O terminal assume uma função re-
forçada na distribuição do transporte 
público no concelho até à entrada em 
funcionamento do Terminal Interface 
de Setúbal, na Praça do Brasil, previs-
to para Abril deste ano”, que irá “con-
centrar os modos rodoferroviários”, 
refere a autarquia em comunicado.

Ajustamentos das carreiras
O mesmo documento acrescenta 
que a entrada em funcionamento 
do Terminal da Várzea, “o primeiro a 
integrar a rede de interfaces do Plano 
de Mobilidade Sustentável e Trans-
portes de Setúbal”, vai “melhorar as 
condições de acesso da população 
aos transportes públicos, e de forma 
determinante para quem reside em 
áreas limítrofes da cidade, nomea-
damente a zona da entrada norte”.

Dotado de um amplo parque de esta-
cionamento, gratuito e com condignas 
condições de utilização, o novo termi-

nal da cidade vai contribuir para “aliviar 
o estacionamento de longa duração em 
áreas do centro urbano como o Bairro 
Salgado e a Avenida 5 de Outubro”.

A deslocalização operada da Ave-
nida 5 de Outubro para a Várzea 
motiva ajustamentos nos percursos 
das carreiras rápidas e das carreiras 
via EN 10, “com o compromisso e a 
salvaguarda de que os utentes não 
perdem direitos ou serviços”.

Para não haver disrupção na oferta, 
“são mantidos os locais de paragem para 
todas as carreiras e é dada a possibilida-
de de continuar a servir os utentes que 
usavam a estação da Avenida 5 de Outu-
bro recorrendo à utilização de paragens 
que servem outras carreiras, situadas 
na envolvente”, acrescenta a autarquia.

O transporte público rodoviário de 
passageiros em Setúbal, “além das 
diversas obras de melhoria da rede 
de interfaces e da própria rede viária”, 
recebe em 2022 a nova operadora 
Nex Continental Holdings, vencedo-
ra do concurso do lote 4 que integra 
o concelho de Setúbal, lançado pela 
Área Metropolitana de Lisboa para o 
serviço de transporte rodoviário nos 
18 municípios que a integram.

A operadora detida pela National 
Express, em consórcio com a Transvia 
e a Empresa de Transporte Luísa Todi, 
vai também substituir a TST nos con-
celhos de Alcochete, Moita, Montijo e 
Palmela, e ainda nas linhas intermuni-
cipais de ligação ao Barreiro e Lisboa.

“COMUNICAÇÃO EM SAÚDE”

Segundo debate prévio 
do Fórum Saúde decorre 
hoje em plataforma online

O segundo webinar preparatório da 
primeira edição do Fórum de Saúde, 
em Setúbal, decorre hoje, 8 de Feve-
reiro, a partir das 16h00, em platafor-
ma digital, e vai debater a temática 
“Comunicação em Saúde”.

Esta sessão, das cinco do ciclo de 
encontros prévios do Fórum Saúde 
marcado para 8 de Abril, é aberta à 
participação da população, e conta 
com oradores convidados.   

O debate é moderado pelo pro-
fessor da Escola Superior de Saúde 
de Setúbal, António Marques, e tem 
como oradores Graça Rosendo, es-
pecialista em comunicação na Luz 
Saúde, que aborda “Os desafios de 
comunicar Saúde”, e a médica Paula 
Lopes, do Serviço de Medicina Inter-
na do Centro Hospitalar de Setúbal, 
que fala sobre o programa de comu-
nicação no contexto da criação do 
serviço de hospital domiciliário.

Vão intervir ainda José Ferreira 
Santos, cardiologista e director clí-
nico do Hospital da Luz Setúbal, com 
o tema “Desafios da medicina na era 
digital: Utilização das ferramentas di-
gitais para reforçar a relação médico-
-doente”, e Leontina Sousa, chefe da 
Divisão de Comunicação e Imagem da 
Câmara Municipal do Seixal, com uma 

intervenção sobre a experiência da 
parceria municipal na promoção da 
saúde pela comunicação.

As inscrições devem ser feitas atra-
vés de preenchimento de formulário 
online disponível no link https://bit.
ly/39FEP1f . Posteriormente, são 
enviados para os inscritos os dados 
de acesso à participação no webinar.

O Fórum de Saúde, que procura 
também celebrar, em Setúbal, o Dia 
Mundial da Saúde, assinalado anual-
mente a 7 de Abril, pretende criar um 
espaço de reflexão e partilha de co-
nhecimento nesta área da sociedade.

A primeira edição, a 8 de Abril, con-
ta com duas sessões específicas des-
tinadas a debater o Perfil de Saúde e o 
Plano de Desenvolvimento de Saúde 
do Município de Setúbal, ambos em 
elaboração.

A comissão organizadora é com-
posta pela Câmara de Setúbal, Agru-
pamento dos Centros de Saúde da 
Arrábida, Associação da Indústria 
da Península de Setúbal, Associa-
ção Nacional de Farmácias, Centro 
Hospitalar de Setúbal, Confederação 
Portuguesa das Micro, Pequenas e 
Médias Empresas e pelo Hospital da 
Luz Setúbal.

Integram ainda esta comissão 
o Instituto para a Conservação da 
Natureza e das Florestas, Instituto 
Politécnico de Setúbal e as juntas de 
freguesia do concelho, bem como 
personalidades ligadas à comunidade 
educativa, ao movimento associativo 
popular, às instituições particulares 
de solidariedade social e à Comissão 
Municipal de Protecção Civil. H.L.

DR
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acessível entre as 11h00 e as 
17h00, encontra-se “enquadrada 
no programa “O Cinema Ajuda-
nos a Crescer”, o qual utiliza a 
sétima arte como ferramenta 
pedagógica de reflexão sobre 
diversas temáticas sociais, como 
a igualdade, a discriminação, o 

preconceito, a sustentabilidade e 
o bullying”, explica a autarquia em 
comunicado. O filme “Desculpa! 
– Uma história sobre Bullying” 
foi “realizado em 2013 por Dave 
Schram” e “acompanha Jochem, 
um jovem alvo de bullying que 
desaparece numa festa”.

Filme sobre 
bullying disponível 
na casa dos 
setubalenses em 
formato digital

No âmbito da parceria estabelecida 
entre a Câmara Municipal de 
Setúbal e a associação cultural 
Zero em Comportamento, o filme 
“Desculpa! – Uma História sobre 
Bullying” vai estar disponível 
hoje, em formato digital, na casa 
dos setubalenses. A sessão, 

PUBLICIDADE

Maria Carolina Coelho

Iniciativa decorre 
através de um 
telefonema e pretende 
chegar “especialmente 
aos idosos, que têm 
estado mais sozinhos”

ONDA SOLIDÁRIA DE ACONCHEGO

Palavras de conforto chegam à população 
em forma de poesia pela voz do Teatro TOMA

Quer seja um poema, uma canção 
ou uma simples conversa de acon-
chego, a Associação Cultural TOMA 

– Teatro Oficina Multi Artes - lançou 
recentemente “uma corrente solidá-
ria” de conforto à população que se 
encontra isolada neste período de 
confinamento, através de um simples 
telefonema. 

A rubrica “Curta Poesia ao ouvido" 
, estreada no Dia Mundial da Leitura 
em Voz Alta, assinalado a 1 de Feverei-
ro,  “partiu dos alunos”, começaram 
por explicar José Nobre e Mariana 
Dias, responsáveis pela associação, 
a O SETUBALENSE.

“A ideia é a pessoa escolher um 
poema e ligar a uma pessoa que es-
teja mais sozinha. É uma forma de 

dar alguma animação a este isola-
mento. Cada um faz a coisa da sua 
própria casa, com os seus meios”, 
conta José Nobre.

Até ao momento, segundo re-
velou Mariana Dias, “o feedback 
tem sido muito positivo e muito 
aconchegador”. “Achamos muito 
interessante isto estar a chegar a 
outras pessoas. Que comece a ser 
realmente uma onda solidária, es-
pecialmente aos idosos, que têm 
estado mais sozinho e restritos de 
terem visitas dos familiares. É no 
sentido de nos aproximar mais uns 
dos outros”, acrescentou. 

Depois de recebida a chamada, 
“a ideia será a pessoa contactar 
em seguida uma outra pessoa, de 
forma a formar uma corrente”. “Já 
sabemos de alguns casos que têm 
estado estado a continuar com a ini-
ciativa. Tem acabado por ser muito 
emotivo, conforme temos visto nos 
vídeos que nos têm chegado. Tem-
-nos feito chorar, também pela res-
posta do outro lado, uma vez que a 
pessoa não está à espera de receber 
uma chamada com esse efeito. Aca-
bam por ser surpreendidas com esse 
acto de amor e carinho”, concluiu a 
responsável. 

DR
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Setúbal

PUBLICIDADE

EDITAL

TOTTA URBE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES S.A., pessoa colectiva nº 500 094 
535, com sede na Rua da Mesquita, n.º 6 B1B, 1070-238, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, com o capital social de 250.000,00 €, torna público, para os efeitos do disposto no artigo 
1380º do Código Civil, que projecta vender o seguinte:

PRÉDIO

Prédio Rústico sito em Herdade de Rio Frio, na de freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 96 da freguesia do Pinhal Novo, inscrito na matriz rústica 
sob o artigo R-52-A5.

Nas seguintes condições:

PREÇO: 20.000,00 € (vinte mil euros).

FORMA DE PAGAMENTO: Cheque visado ou Bancário à ordem do TOTTA URBE - EMPRESA DE 
ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A., no acto da escritura pública de compra e venda.

DATA E LOCAL DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA: 26 de Fevereiro de 2021, pelas 10h30 no Cartório 
do Dr. Joaquim Barata Lopes sito na Avenida da Liberdade, 67 B, 1250-140 Lisboa.

COMPRADOR: João Carlos de Bastos Covas, casado com Mara Alexandra Balseiro Cavaleiro Covas

O prédio será vendido livre de ónus e encargos, no estado em que se encontra relativamente às suas condições físicas, 
constitutivas, técnicas e legais, sem que seja dada qualquer garantia ao Comprador, nomeadamente quanto à adequação do 
Imóvel aos fins pretendidos pelo mesmo, sendo esta uma condição essencial exigida pelo Vendedor para a venda do Imóvel.

O exercício do direito de preferência deverá ser comunicado POR CARTA REGISTADA ATÉ 22/02/2021, 
para a seguinte morada:

TOTTA URBE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A.
Rua da Mesquita, n.º 6, A5C, 1070-238 Lisboa

Na comunicação deverá ser indicado o prédio sobre o qual é exercido o direito de preferência, bem como ser 
feita prova desse direito.

O preferente deverá, até 22/02/2021 fazer, junto do alienante, prova da titularidade do direito de preferência e das 
circunstâncias que lhe conferem tal direito. Tendo feito tal prova, deverá o preferente comparecer no Cartório do Dr. 
Joaquim Barata Lopes sito na Avenida da Liberdade, 67 B, 1250-140 Lisboa na data e horária referidos acima, para a 
outorga da escritura de compra e venda do prédio, mediante o pagamento do respetivo preço, o qual deverá ser efetuado, no 
acto, por meio de cheque bancário ou visado, emitido à ordem de TOTTA URBE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO 
E CONSTRUÇÕES, S.A., ou, previamente, por transferência bancária para o IBAN PT50001800000074171100145. 
O preferente deverá ainda proceder ao pagamento do Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis 
correspondente à venda do prédio em momento prévio ao da realização da escritura acima referida.

A ausência de qualquer comunicação, por carta registada, até à data acima mencionada, será considerada como 
falta de interesse no exercício de tal direito. Caso o preferente exerça esse direito e não compareça para outorgar a 
escritura notarial de transmissão, tal equivalerá a incumprimento da obrigação de compra decorrente do exercício 
da preferência, caso em que o prédio poderá ser livremente alienado ao Comprador desde logo na mesma data 
nos termos acima descritos.

Quaisquer pedidos de esclarecimento adicionais poderão ser apresentados para o e-mail: imoveis.tottaurbe@santander.pt

Lisboa, 8 de Fevereiro de 2021

TOTTA URBE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A.

EDITAL

TOTTA URBE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES S.A., pessoa colectiva nº 500 094 
535, com sede na Rua da Mesquita, n.º 6 B1B, 1070-238, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, com o capital social de 250.000,00 €, torna público, para os efeitos do disposto no artigo 
1380º do Código Civil, que projecta vender o seguinte:

PRÉDIO

Prédio Rústico sito em Herdade de Rio Frio, na de freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 269 da freguesia do Pinhal Novo, inscrito na matriz rústica 
sob o artigo R-51-A5.

Nas seguintes condições:

PREÇO: 20.000,00 € (vinte mil euros).

FORMA DE PAGAMENTO: Cheque visado ou Bancário à ordem do TOTTA URBE - EMPRESA DE 
ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A., no acto da escritura pública de compra e venda.

DATA E LOCAL DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA: 26 de Fevereiro de 2021, pelas 10h30 no Cartório 
do Dr. Joaquim Barata Lopes sito na Avenida da Liberdade, 67 B, 1250-140 Lisboa.

COMPRADOR: Élio Rodrigo Costinha Domingos, casado com Heloísa Alexandra Fulgêncio Romão

O prédio será vendido livre de ónus e encargos, no estado em que se encontra relativamente às suas condições físicas, 
constitutivas, técnicas e legais, sem que seja dada qualquer garantia ao Comprador, nomeadamente quanto à adequação do 
Imóvel aos fins pretendidos pelo mesmo, sendo esta uma condição essencial exigida pelo Vendedor para a venda do Imóvel.

O exercício do direito de preferência deverá ser comunicado POR CARTA REGISTADA ATÉ 22/02/2021, 
para a seguinte morada:

TOTTA URBE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A.
Rua da Mesquita, n.º 6, A5C, 1070-238 Lisboa

Na comunicação deverá ser indicado o prédio sobre o qual é exercido o direito de preferência, bem como ser 
feita prova desse direito.

O preferente deverá, até 22/02/2021 fazer, junto do alienante, prova da titularidade do direito de preferência e das 
circunstâncias que lhe conferem tal direito. Tendo feito tal prova, deverá o preferente comparecer no Cartório do Dr. 
Joaquim Barata Lopes sito na Avenida da Liberdade, 67 B, 1250-140 Lisboa na data e horária referidos acima, para a 
outorga da escritura de compra e venda do prédio, mediante o pagamento do respetivo preço, o qual deverá ser efetuado, no 
acto, por meio de cheque bancário ou visado, emitido à ordem de TOTTA URBE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO 
E CONSTRUÇÕES, S.A., ou, previamente, por transferência bancária para o IBAN PT50001800000074171100145. 
O preferente deverá ainda proceder ao pagamento do Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis 
correspondente à venda do prédio em momento prévio ao da realização da escritura acima referida.

A ausência de qualquer comunicação, por carta registada, até à data acima mencionada, será considerada como 
falta de interesse no exercício de tal direito. Caso o preferente exerça esse direito e não compareça para outorgar a 
escritura notarial de transmissão, tal equivalerá a incumprimento da obrigação de compra decorrente do exercício 
da preferência, caso em que o prédio poderá ser livremente alienado ao Comprador desde logo na mesma data 
nos termos acima descritos.

Quaisquer pedidos de esclarecimento adicionais poderão ser apresentados para o e-mail: imoveis.tottaurbe@santander.pt

Lisboa, 8 de Fevereiro de 2021

TOTTA URBE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A.

Maria Carolina Coelho

Um dos objectivos 
é reunir “projectos 
que poderão fazer 
de Setúbal uma região 
mais inteligente 
e sustentável”

CONCURSO DE IDEIAS

Instituto Politécnico projecta universidade 
do futuro com a ajuda da população 

O Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS), através da sua colaboração 
com a Universidade Europeia E3U-
DRES2, convida a população da 
Península de Setúbal a participar 
“na construção da universidade 
e da região do futuro”, através de 
um concurso de ideias a decorrer 

até dia 15, explicou a instituição em 
comunicado. 

O desafio , intitulado de “call for 
ideas”, “dirige-se a todos os habi-
tantes e organizações, entre es-

Participação até dia 15 de Fevereiro

PEIXE FRITO

Obras na Escola Básica
para prevenir inundações 
A Junta de Freguesia de São Sebas-
tião tem em marcha “um conjunto de 
obras de prevenção de inundações no 
terreno em torno do edifício da Escola 
Básica do Peixe Frito”, referiu a autar-
quia em comunicado. 

Os trabalhos, que incluem “o alar-
gamento do logradouro da escola, 
com o reposicionamento do muro 
lateral”, “visam o reordenamento da 
rede de drenagem de águas pluviais 

proveniente dos taludes e telheiros, 
através do aumento do número de 
sumidouros e respectivos canais de 
condução junto aos muros inferiores”. 

Já o referido muro “será reconstruí-
do junto à passagem pedonal, em pa-
vê, existente no exterior do edifício”. 
“A nova área será pavimentada com 
novas lajetas, estando igualmente 
prevista a substituição de quaisquer 
lajetas partidas”.

colas, associações de moradores, 
empresas, indústrias e entidades 
prestadoras de cuidados de saúde, 
incluindo a própria comunidade 
académica do IPS, desafiando cada 
um a dar  o seu contributo para deli-
near o que será a universidade ideal 
em 2030 e os projectos conjuntos 
com os actores locais que poderão 
fazer de Setúbal uma região mais 
inteligente e sustentável”.

As sugestões devem ser “subme-
tidas numa folha A4, em inglês, pa-
ra os endereços ideas@eudres.eu e 
cimob@ips.pt”. Além do IPS, fazem 
parte do projecto da E3UDRES2, sigla 
de Universidade Europeia Empreen-
dedora e Envolvida como motor pa-
ra Regiões Europeias Inteligentes e 
Sustentáveis, “outras cinco institui-
ções do ensino superior”. 
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Estava a dar aulas de 
Organização e Gestão 
Desportiva em 2014, e 
explicava aos meus alunos 
que existem muitas opor-
tunidades para se ganhar 
dinheiro.

Naquele tempo, os estran-
geiros em Setúbal eram uma 
realidade nova e eu sentia-
-me fascinada com o cresci-
mento do turismo.

Como tentava moti-
var os meus alunos para 
terem iniciativa e cria-
tividade, também senti 
que poderia aproveitar o 
momento. Foi o que fiz. 
Coloquei a minha casa 
em Alojamento Local AL, 
especialmente nos meses 
de Verão, época alta em 
Setúbal. Com as malas às 
costas, saia de casa nas 
semanas que tinha as tão 
ansiadas reservas.

Comecei a ter algum su-
cesso, o que me permitiu 
começar a pensar em in-
vestir. Mas como as opor-
tunidades são aproveitadas 
normalmente por "tuba-
rões", surgiu-me então a 
ideia de procurar amigos 
e/ou familiares que qui-
sessem juntar-se a mim 
para juntos termos mais 
capital e capacidade para 

Investir não é só para os grandes

Cristina Vinhas de Sousa

919981278
cristinavinhassousa@century21.pt
csousa.cdc21.pt

PUBLICIDADE

negociar.
Resultou. Estávamos aten-

tos ao mercado e consegui-
mos fazer um ou outro bom 
negócio.

Deu-me imenso prazer, 
apesar do stress, das obras, 
do dinheiro (ou falta dele), 
pois valorizo também a 
experiência, a coopera-
ção e as amizades que se 
desenvolveram.... Prefe-
ri arriscar, sair da zona de 
conforto, mas sempre bem 
acompanhada!

Entretanto, enquanto 
procurávamos imóveis, 
fui convidada pela minha 
colega Paula Trovão, que 
muito admiro, para iniciar 
um projeto como Consul-
tora Imobiliária. Apesar 
de professora, aceitei este 
desafio. Estou neste ramo 
desde 2017 e estou a ado-
rar aliar mais este projeto 
a todos os outros da minha 
vida.

Hoje empenho-me a aju-
dar clientes e amigos na pro-
cura das melhores soluções 
para cada um. Com a expe-
riência que tenho adquirido, 
vou incentivando os peque-
nos investimentos.

Quem sabe, talvez a minha 
história sirva de inspiração 
para si.

Desde o aparecimento do vírus 
Sars-Cov-2, muitas dúvidas têm 
surgido relativamente à sua in-
terferência com a gestação.

Apesar da escassa informação cien-
tífica publicada, e à necessidade de 
constante actualização, torna-se fun-
damental uma partilha com a mulher 
grávida da informação já conhecida. 

Aparentemente parece não exis-
tir maior risco de infecção por Sars-
-Cov-2 na mulher grávida compara-
tivamente com mulher não grávida 
da mesma idade. Quando a infecção 
acontece parece estar associada a um 
discreto aumento do risco de parto 
prematuro, e mesmo de parto por 
cesariana. Estes desfechos parecem 
estar diretamente relacionados com a 
gravidade da infecção materna. 

No que diz respeito à transmissão do 
vírus de mãe para feto, em alguns casos 
foi identificado a sua presença na placen-
ta, membranas ou mesmo do feto, mas 
não foram descritos casos de malforma-
ções fetais causados por esta infecção. 

Em relação ao parto na grávida infecta-
da com sintomas ligeiras ou assintomáti-
cas, não existem recomendações para al-
terar os protocolos de indução de trabalho 
de parto ou a via de parto. De igual forma a 
epidural deverá ser proporcionada a todas 
as grávidas com infectadas.

Após o parto, os recém-nascidos têm 
recomendação para ser testados e as 
mães devem usar mascara bem como 
praticar todas as normas de higiene 
das mãos e etiqueta respiratória reco-
mendadas. A separação da mãe e do 
recém-nascido deve ser discutida em 
reunião multidisciplinar, com pediatra 
e infeciologista, e a opção materna tida 
em conta. Apesar de não existir evidên-
cia se o vírus é excretado pelo leite, a 
decisão de aleitamento deve ser indi-
vidualizada consoante a situação clínica 
materna. Mantem-se de forma geral a 
recomendação do aleitamento tendo 
em conta os seus benefícios maternos 
e do recém-nascido, embora não se 
possam excluir os riscos de infecção 
dada a proximidade da mãe ao bebé. 

Covid-19 
e gravidez

A NOSSA SAÚDE

Rui Leal

Ginecologista cirurgião

Maria Carolina Coelho

Fracções do 
“património florestal” 
foram facultadas à 
Federação Nacional dos 
Apicultores de Portugal

A The Navigator Company, com fá-
brica sediada em Setúbal, no Parque 
Industrial da Mitrena, estabeleceu 
recentemente um protocolo de co-
laboração com a Federação Nacional 
dos Apicultores de Portugal (FNAP), 
no qual se comprometeu a ceder, “a 
título temporário e gratuito, parce-
las que integram o [seu] património 
florestal” para a “defesa, protecção 
e desenvolvimento” da apicultura, 
referiu a empresa em comunicado.

A parceria com “uma das maiores 
entidades representante dos apicul-
tores portugueses, que tem filiadas 
diversas organizações no País”, vai 
igualmente potenciar “a qualidade do 
pólen e do mel, enquanto se desen-
volve uma gestão florestal eficiente e 
sustentável”. Pretende, ainda, asse-
gurar “uma maior vigilância dos espa-
ços e valorizar o envolvimento com as 
comunidades e associações locais”, 
uma vez que a "manutenção da api-
cultura contribui para uma maior pre-
sença humana nas florestas”. 

Tendo as abelhas “um papel funda-
mental no equilíbrio do ecossistema, 
já que sem elas não existiriam parte 
dos produtos agrícolas necessários 
para consumo humano e para alimen-

A TÍTULO TEMPORÁRIO E GRATUITO

Navigator cede parcelas 
do seu território para 
protecção e desenvolvimento 
da apicultura

tar os animais”, a empresa decidiu, 
ainda, assumir a responsabilidade de 
“que a zona de colocação dos apiá-
rios, assim como as zonas de aces-
so, é mantida limpa dos sobrantes 
resultantes da actividade silvícola, 
garantindo, também, a correcta for-
mação dos seus técnicos e operado-
res florestais”. 

“Entre todos os polinizadores, as 
abelhas são responsáveis por cerca 
de 80% da polinização dos alimentos 
disponíveis para o Homem e para os 
animais. Além disso, são, também, 
enquanto agentes polinizadores, 
responsáveis por garantir a conser-
vação da biodiversidade”. A colabo-
ração vai, ainda, permitir proteger os 
animais, visto que “as abelhas estão 
entre as espécies que se encontram 
em risco de extinção na Europa”. 
“Os factores que podem contribuir 
para esta realidade são a poluição, a 
degradação de habitats, a utilização 
de alguns pesticidas e as alterações 
climáticas”.

Já “a gestão das parcelas para re-
novação de pastagens, eliminação de 
restolho e gestão de massas combustí-
veis” ficará também a seu cargo, recor-
rendo para o efeito “a práticas susten-
táveis físicas e mecânicas, sem prejuízo 
para o pastoreio apícola”. “É possível 
valorizar, através da actividade apícola, 
produtos florestais não lenhosos como 
o mel, o pólen e a própolis”.

“Nas florestas sob gestão da The 
Navigator Company estão, actual-
mente, identificadas 235 espécies 
de fauna e 740 espécies de flora, 
incluindo várias espécies protegidas 
e endémicas”.

As abelhas respondem por 80% da polinização dos alimentos para o homem 

DR
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Artista Smile retrata animais da Arrábida 
em novo mural em Vila Nogueira de Azeitão

Andorinhão real, geneta, rabirruivo-
-preto, bico-grossudo e raposa, es-
pécies presentes na fauna da Serra 
da Arrábida, estão também a partir 
de agora representadas, de uma 
forma tão realista que parecem de 
verdade, no novo mural de arte ur-
bana da autoria do artista Ivo Santos, 
que assina as suas pinturas enquanto 
Smile, em Vila Nogueira de Azeitão.

“Este trabalho surgiu o ano pas-
sado, quando a presidente da Junta 
de Freguesia de Azeitão, Celestina 
Neves, me fez a proposta para de-
corar o mural. A ideia passava por 
criar algo relacionado com a Serra 
da Arrábida, retratando a fauna e 
flora”, começa por dizer Smile a O 
SETUBALENSE. “Para quem está de 
frente para o muro, é possível ver 
o outro lado da serra. Há ali uma li-
gação e criar também uma ligação 
entre cada elemento do mural foi 
um grande desafio, até porque é um 
muro muito extenso, com quase 80 
metros de comprimento”, partilha, 
destacando ainda a vertente peda-
gógica que inclui habitualmente nos 
seus trabalhos, desta feita a identifi-
car as espécies com os seus nomes 
a ladear cada figura.

Além deste mural, Smile pintou 
recentemente os três túneis da Ar-
rábida, com elementos do fundo do 
mar, desportos praticados na serra 
e a fauna e flora existente na mes-
ma, e a entrada da cidade de Setú-
bal através da Estrada Nacional 10, 
num mural que representa a passa-
gem da Serra da Arrábida para o Rio 
Sado, com animais representativos 
da cidade e da serra e embarcações 
típicas de pescadores setubalenses 
e outros elementos ligados ao mar.

Em Setúbal, o artista tem ainda 
obras suas na Casa da Baía, na Casa 
do Largo, no Parque de Campismo 
do Outão, na Bela Vista e nas Praias 
do Sado, sem esquecer que tem 
vindo a deixar a sua marca noutros 
locais do distrito, dos quais são 
exemplos o Seixal e o Barreiro.

Inês Antunes Malta 

O trabalho resultou de 
um convite feito pela 
Junta de Freguesia

ARTE URBANA 

DR

artista segue esta semana, se a meteo-
rologia assim o permitir, para o Agru-
pamento de Escolas de Azeitão. Em 
terras azeitonenses, serão as espécies 
da Serra da Arrábida que se encontram 
em vias de extinção o tema abordado. 
“Vou estar nos próximos tempos no 
concelho de Setúbal a realizar estas 
pinturas, que serão agora um pouco 
diferentes das duas primeiras, dado 
o respeito pela distância social que 
a pandemia exige”, refere. “Em cada 
uma das escolas é abordado um tema 
diferente e habitualmente os alunos 
participam na pintura do mural, numa 
espécie de workshop que realizo com 
eles. É uma forma de os envolver no 
projecto e de os fazer sentir alguma 
ligação com a pintura. Agora esta 
vertente tem de ser adaptada mas 
faremos as pinturas da melhor forma 
que conseguirmos fazer, mantendo os 
nossos objectivos”, adianta.

Alerta para as alterações 
climáticas através da arte 
Em parceria com a Câmara Municipal 
de Setúbal e o Serviço Municipal de 
Protecção Civil e Bombeiros de Se-
túbal, o artista faz parte do projecto 
“Comunicação e Sensibilização em 
Cenários de Risco Associados às Al-
terações Climáticas”. A iniciativa co-
meçou no ano lectivo passado e leva a 
arte urbana às escolas com o objectivo 
sensibilizar crianças e jovens sobre a 
questão da mitigação dos efeitos das 
alterações climáticas e a adaptação 
aos riscos. No total, fazem parte des-
te projecto seis escolas de Setúbal. 
Depois de ter estado na Escola Básica 
dos 2.º e 3.º ciclos de Aranguez, cuja 
temática foi a preservação das prada-
rias marinhas, e na Escola Básica e Se-
cundária Lima de Freitas, sobre a pre-
servação da Serra da Arrábida no que 
diz respeito aos incêndios florestais, o 

Com regresso marcado para 
Maio, o À Babuja - Festival de 
Street Art do Seixal deste ano 
conta com organização da 
Câmara Municipal do Seixal 
e da ACUParte Associação 
Cultural. A curadoria 
artística, por seu turno, 
estará a cargo do artista
Ivo Santos, mais conhecido
como Smile. 
“Serei eu a realizar a 
curadoria dos artistas mas 
o festival em si vai ser 
organizado pela associação, 
da qual sou presidente, em 
conjunto com a autarquia 

À Babuja Município do Seixal 
e ACUParte preparam festival 

e vai estar incluída no 
projecto Mural 18”, 
esclarece, acrescentando 
que da programação para 
estes dias farão igualmente 
parte workshops, música e 
animação de rua.

De 6 a 9 de Maio, seis 
empenas da Quinta do 
Cabral, na Arrentela, serão 
intervencionadas por artistas 
nacionais e internacionais, 
explorando nas suas pinturas 
“o universo do que é o Seixal, 
as vivências e a história 
seixalense”, revela o artista e 
curador artístico do festival.
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“Ainda que falasse as línguas dos homens e dos anjos, 
se não tivesse o amor, eu nada seria” (S. Paulo).

Só o amor vale a vida. 
Há que cultivá-lo dia a dia.

É preciso expressá-lo, fazer dele poesia.
Põe alegria e sabor em teu Dia dos Namorados.

Celebra o teu amor com nossas delícias.
Traz as velas perfumadas, veste a roupa mais bonita.
Faz o teu banquete com o nosso churrasco, feijoada, 

arroz de pato, ou bacalhau com natas.
Temos pizza Romeu e Julieta...

Saboreia o teu amor que a vida é hoje!

Põe mais sabor no teu Dia dos Namorados!

Q Delicia

A lgumas das maiores con-
quistas da humanidade 
têm sido, sem dúvida, 
as alcançadas na saúde, 

sendo um dos seus resultados o au-
mento da esperança média de vida 
e o consequente envelhecimento 
da sociedade. Paralelamente, ou-
tras transformações demográficas 
significativas têm tido lugar, tais 
como a redução da natalidade e da 
população jovem.

Portugal não foge à regra. Se-
gundo dados da PORDATA, em 
1961 existiam 27 pessoas idosas 
por cada 100 jovens. Menos de 60 
anos depois, em 2019, para o mes-
mo número de jovens, o número de 
pessoas idosas aumentou para 161!

Assim, cada vez mais, somos so-
ciedades envelhecidas devido aos 
avanços tecnológicos, médicos e 
sociais mas, paradoxalmente, en-
tendemos o envelhecimento de 
uma forma negativa, repleta de 
estereótipos que importa desmis-
tificar.

Sobretudo, quando existem indi-
cadores que esta é uma tendência 
demográfica que deverá acentuar-
-se nas próximas décadas. Segundo 

O paradoxo do 
envelhecimento

na sociedade actual

OPINIÃO

Cristina Rodrigues

Deputada não inscrita

projecções da Fundação Francisco 
Manuel dos Santos, no ano 2030, 
a nossa população será ainda mais 
envelhecida, podendo o número 
de indivíduos com 65 e mais anos, 
constituir quase metade das pes-
soas em idade activa, sendo que 
actualmente equivale a pouco mais 
de um quarto.

Existem diversos desafios tanto 
no cenário actual como naquele 
que parece o mais plausível: como 
integrar as pessoas idosas e as suas 
necessidades específicas numa so-
ciedade altamente discriminatória 
em relação à idade? Basta ouvir o 
discurso, bastante difundido, que 
parece colocar todas as pessoas a 
partir de uma determinada idade 
num único patamar - o da velhice. 
Falamos de pessoas, de indivíduos 

com as suas diversas idiossincra-
sias, experiências e formas de es-
tar na vida; de cidadãos válidos, 
merecedores de respeito e de res-
postas que ajudem na promoção da 
sua qualidade de vida, com saúde, 
autonomia e independência.

Foi precisamente a necessidade 
de promover estas respostas que 
levou à criação, em 2017, da Es-
tratégia Nacional Para o Envelhe-
cimento Ativo e Saudável 2017-
2025, nos termos do Despacho 
n.º 12427/2016, de 17 de Outubro, 
resultado dos esforços de um gru-
po de trabalho interministerial e in-
tersectorial. Porém, esta estratégia 
não chegou sequer a ser publicada 
em Diário da República e, se a sua 
pretensão era cobrir o período de 
2017 a 2025, que ilações podemos 

tirar desta inércia em relação aos 
compromissos do Governo para 
com esta faixa etária?

Importa garantir um trabalho 
sério sobre esta matéria, não só a 
nível de reflexão e análise mas so-
bretudo em termos de implementa-
ção de medidas eficazes. E se essa 
necessidade já era sentida, com o 
surgimento da pandemia agravou-
-se tal como se agravaram todas as 
vulnerabilidades pré-existentes na 
população maior de 65 anos. E, nes-
ta fase, preocupa-me sobretudo o 
acesso à saúde em tempo útil e as 
mais que prováveis consequências 
do confinamento a nível da saúde 
mental. Foram estas pessoas, e em 
alguns casos continuam a ser, que 
cuidaram das gerações mais novas. 
Compete-nos a todos nós retribuir 
esse cuidado, seja no reconheci-
mento que o avançar da idade não 
significa necessariamente perda de 
capacidades, seja através do refor-
ço das redes de suporte à pessoa 
idosa mais vulnerável.

Segundas doses contra a covid-19 aplicadas nos lares de Alcácer do Sal  p12
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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

Bloco  Clínico

         Farmácia Marques
   DIRECÇÃO TÉCNICA

                Dr. Valter Manuel C. Gomes

Rua Arronches Junqueiro ,  109
Tel .  265 522 783 •  Setúbal

De Segunda a Sexta das 9h às 19h
Sábado das 9h às 13h

Rua Augusto da Costa, nº 1 - 1 A - 2910-410 Setubal
265 239 390 | 265 419 488 | e-mail: medisete@gmail.com

Dra. Anabela Nabais - Neurocirurgia
Dra. Nélia Alegria - Medicina Geral e Familiar

Dra. Teresa Bertolo - Medicina Geral e Familiar
Dra. Maria José Leitão - Psicologia | Hipnoterapia (Acordos)

Dr. Mário Godinho  - Dermatologia
Dr. Norberto Gomes - Medicina Desportiva 

Tratamento Não Cirúrgico de Varizes (Derrames)  - Esclerose, Laser Co2, Laser Vascular, Carboxiterapia

Dra. Maria João Baião - Psiquiatria 
Dr. Norberto Gomes e Dr. V. Pedro Correia - Tratamento de Obesidade

Medisete - Centro Médico, Lda.
Direcção Clinica – Dr. Norberto Gomes

FALECEU A 30/01/2021

JOSÉ MOLEIRINHO ZABUMBA    
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua filha, genro, neto, restante família e amigos 
cumprem o doloroso dever de participar o 
falecimento do seu ente querido cujo o funeral 
se realizou dia 05-02-202 para o Cemitério da 
Paz Setúbal. Na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, vem por este meio agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a acompanhar 
ou que de outra forma manifestaram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF:  265 718 605 - 934782861 - 966479242

Necrologia

FALECEU A 31/01/2021

LUBÉLIA DO CARMO      
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seu esposo, filhos, nora, genro, enteada, netos, restante 
família e amigos cumprem o doloroso dever de participar o 
falecimento do seu ente querido cujo o funeral se realizou 
dia 01-02-2021para o Cemitério da Paz. Na impossibilidade 
de o fazerem pessoalmente, vem por este meio agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar ou 
que de outra forma manifestaram o seu pesar e especial 
agradecimento ao Lar Nivel Afetos pelo carinho prestado.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF:  265 718 605 - 934782861 - 966479242

FALECEU A 01/02/2021
FERNANDO MANUEL

LOPES INÁCIO    
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua esposa, filhos, noras, netos, restante família e amigos 
cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do 
seu ente querido cujo o funeral se realizou dia 02-02-2021   
para o Cemitério da Paz Setúbal. Na impossibilidade de 
o fazerem pessoalmente, vem por este meio agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a acompanhar ou que 
de outra forma manifestaram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF:  265 718 605 - 934782861 - 966479242
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Necrologia

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 27/01/2021
ANTÓNIO MANUEL PINELA
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

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

PUBLICIDADE

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

GISELA CORREIA ENOCH
DOS SANTOS SILVA 

FALECEU EM 29 DE JANEIRO DE 2021  
Sua família, cumpre o doloroso dever de 
participar o falecimento de seu ente querido, e 
agradecem a todos os que o acompanharam 
vida. Infelizmente pelas medidas impostas pela 
DGS não podemos comunicar aos amigos, desde 
já as nossas desculpas. 

A Agência Funerária Lázaro apresenta à família
enlutada as mais sinceras condolências.

ALMADA
265 539 691

SETÚBAL
265 520 716

SEIXAL
265 520 716

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

265 520 716
ALCOCHETE
212 318 392

OUTROS CONCELHOS
265 520 716

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?

A funerária Armindo lamenta informar 
o falecimento de Maria júlia dos Santos. 
A família vem por esta via agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a 
acompanhar o funeral ou que, de qual-
quer outra forma, manifestaram as 
suas condolências.

(1939 – 2021)

Participação e 
Agradecimento

MARIA JÚLIA
DOS SANTOS
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Região volta da vacinação realizou-se 
no passado dia 2. As primeiras 
tomas tinham sido realizadas, no 
dia 12 de Janeiro, um dia antes do 
que aconteceu em Alcácer do Sal. 
Alcochete foi assim o primeiro 
concelho do distrito onde se 
“concluiu" o processo nos lares.

Processo 
“concluído” em 
Alcochete com 
161 pessoas 
vacinadas

Em Alcochete foram vacinadas 
161 pessoas – 89 profissionais e 
72 utentes – das seis estruturas 
residenciais para idosos no 
concelho, durante a administração 
das segundas doses da vacina 
contra a covid-19, indicou a 
Câmara Municipal. Esta segunda 

Segundas doses da vacina contra 
a covid-19 aplicadas nos lares do concelho 

A conclusão do processo de vaci-
nação contra a covid-19, através da 
administração da segunda toma a 
profissionais e utentes de lares e 
unidades de cuidados continuados, 
em Alcácer do Sal arrancou na última 
sexta-feira.

O concelho do litoral alentejano 
e o de Alcochete (ver notícia acima) 
foram os primeiros onde foi iniciada a 
vacinação em estruturas residenciais 
para idosos no Distrito de Setúbal, 
por então se encontrarem em risco 
extremamente elevado de contágio 
– nível máximo.

Vítor Proença, presidente da au-
tarquia alcacerense, revelou que a 
administração da segunda dose da 
vacina foi iniciada, na sexta-feira, “em 
São Martinho, na estrutura residen-
cial de Casebres” e que prosseguiu, 
na tarde do mesmo dia, no Centro 
Social de Rio de Moinhos. A acção 
vespertina, complementou o autar-
ca, contou também com o apoio dos 
Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal 
“já utilizando a ambulância nova que 
o município ofereceu [ver caixa late-
ral]”. No plano de vacinação seguia-se 
“a estrutura residencial do Torrão” e 
Vítor Proença fez ainda um balanço 
ao processo de vacinação nos lares 
no concelho.

“Ficará a faltar administrar a pri-
meira dose em três estruturas resi-
denciais: na Santa Casa da Misericór-
dia de Alcácer, na AURPICAS e outra 
ainda na estrutura residencial Jorge 
Marques também da AURPICAS.” O 
vacinação nestas instituições não 
pôde ser efectuada porque “na al-
tura registaram casos positivos de 
covid-19”.

O número de infectados disparou 

Mário Rui Sobral 

Ficam a faltar três 
estruturas residenciais, 
que foram atingidas por 
surtos ainda antes das 
primeiras tomas

ALCÁCER DO SAL 

DR

no concelho no final do ano. “Tínha-
mos 18 casos a 20 de Dezembro e de-
pois saltámos para mais de 200, dez 
vezes mais, um mês e meio depois”, 
lembra o autarca, que está confiante 
num desagravamento da situação.

“Pensamos que vamos inverter a 
curva de ascensão que tivemos a se-
guir ao Natal. Foi um surto que atingiu 
a comunidade, ficou descontrolado e 
que neste momento, pelas medidas 
adoptadas e em curso, conheceu uma 
diminuição

Saúde reconhece apoio   
da autarquia
Vítor Proença destaca os esforços 
desenvolvidos no combate ao flage-
lo. Sublinha o contributo do próprio 
município e enaltece o comporta-
mento das entidades competentes. 
“As autoridades de saúde têm dado 

total acompanhamento. Têm feito 
um trabalho fantástico. A própria 
câmara disponibilizou duas técnicas 
para reforço da equipa de saúde, que 
estão também a efectuar um trabalho 
fabuloso", frisa. E ao mesmo tempo 
dá conta de um reconhecimento 
que chegou à autarquia. “Ainda on-
tem [quinta-feira, 4] recebemos um 
agradecimento escrito de uma das 
delegadas de saúde de Alcácer a 
valorizar o papel extraordinário da 
Câmara Municipal no apoio à equipa 
da autoridade de saúde.”

Quanto aos casos de vacinação 
indevida que têm vindo a público, o 
autarca, que também preside à Co-
missão Intermunicipal do Alentejo 
Litoral (CIMAL), é peremptório: “É ul-
trajante, a ultrapassagem de pessoas 
que, aproveitando-se de situações, 
passam à frente daqueles que preci-

sam [da vacina] com maior urgência”. 
E recorda que até foi o primeiro pre-
sidente de câmara “a colocar alguns 
dos segmentos dos funcionários mu-
nicipais no topo das prioridades, pelo 
risco que têm corrido desde Março” 
passado. Como exemplos prioritários, 
que tem defendido desde a primeira 
hora,  aponta “os bombeiros, os vá-
rios funcionários das câmaras que 
trabalham com animais ou trabalham 
em cemitérios ou  ainda na limpeza 
urbana e com os resíduos sólidos 
urbanos”.

Vítor Proença diz não ter conheci-
mento de casos de vacinação inde-
vida no concelho e aproveita para 
deixar uma garantia: “Os eleitos des-
ta câmara, eu e os vereadores, não 
queremos ter privilégios de espécie 
alguma. Pelo contrário. Seremos 
vacinados quando tivermos de ser, 

de acordo com os critérios que são 
definidos pela Saúde.”

A concluir, manifesta o desejo de 
que “as vacinas possam chegar rapi-
damente e em quantidade suficien-
te” para todos e que “se cumpram 
os calendários” determinados pelas 
autoridades competentes.

Os Bombeiros Mistos de Alcácer 
do Sal estrearam na passada 
sexta-feira, durante a tarde, uma 
nova ambulância oferecida pela 
Câmara Municipal. A viatura, 
devidamente equipada, foi 
entregue pela manhã e à tarde 
já cumpria o primeiro serviço, 
numa acção de combate à 
pandemia.

O veículo, revelou a autarquia, 
foi utilizado no “apoio pré-
hospitalar” à equipa de saúde 
que procedeu à inoculação da 
segunda dose das vacinas contra 
a covid-19 nos profissionais e 
utentes do Centro Social de Rio de 
Moinhos, na freguesia do Torrão.

A ambulância custou “45 mil 
euros", investimento que foi 
“suportado na totalidade” pelo 
município.

O presidente Vítor Proença e o 
vereador Manuel Vítor de Jesus 
estiveram presentes no acto da 
entrega da viatura ao presidente 
da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos de Alcácer 
do Sal, Arlindo Passos, que teve 
lugar no quartel da corporação.

Bombeiros 
Ambulância 
oferecida pela 
autarquia 
foi estreada 
no apoio à 
vacinação 
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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

casos activos: “73 residentes e 
17 funcionários”, a juntar a “dois 
óbitos". O surto, avançou a SIC, 
foi detectado na última quarta-
feira, depois de residentes 
e profissionais da estrutura 
residencial terem sido inoculados 
com a primeira dose da vacina. 

Surto no lar 
Algeruz Villas 
provoca dois 
óbitos e atinge 
90 pessoas

Um surto de covid-19 que atingiu o 
lar Algeruz Villas, no concelho de 
Palmela, já provocado dois óbitos, 
confirmou na sexta-feira passada a 
Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT). 
À data, segundo a mesma fonte, 
estavam referenciados 90 

Faustino Gomes 
será o presidente 
executivo do conselho 
de administração, 
enquanto Rui Lopo 
e Sónia Alegre serão 
vogais

COM CAPITAL PÚBLICO DE 25 MILHÕES DE EUROS

Empresa para gerir transportes 
rodoviários na Área Metropolitana 
de Lisboa já foi criada 

A constituição da Transportes Metro-
politanos de Lisboa (TML), que terá 
um capital público de 25 milhões de 
euros, foi formalizada na quinta-feira, 
4, tendo sido também designado o 
conselho de administração para os 
próximos quatro anos.

Em comunicado, a Área Metro-
politana de Lisboa (AML) anunciou 
que a escritura do registo comercial 
da sociedade anónima e os “efeitos le-

to pelos 18 presidentes das câmaras 
municipais que o constituem, e pelos 
membros do conselho de administra-
ção da TML e da comissão executiva 
da AML.

Também será constituído um con-
selho consultivo das tecnologias para 
a mobilidade, com um representante 
de cada um dos operadores de trans-
portes públicos colectivos de passa-
geiros que operem no território da 
AML e por um ou mais membros do 
conselho de administração da TML.

“Com a implementação da TML, 
todos os serviços actualmente pres-
tados pela OTLIS [Operadores de 
Transportes da Região de Lisboa], 
incluindo a emissão e gestão do Car-
tão Lisboa VIVA e o tratamento das 
respetivas bases de dados, passarão 
a ser assegurados pela TML”, concluiu 
a AML. JML // ROC / Lusa 

gais da sua constituição” entrarão em 
vigor a partir do dia 17 de Fevereiro.

Detida a 100% pela AML, a trans-
portadora vai ter um capital público 
de 25 milhões de euros, com auto-
nomia administrativa, financeira e 
patrimonial.

Os escritórios da TML ocuparão 
parte das actuais instalações da AML, 
em Lisboa. “A presidente da mesa da 
assembleia-geral será Carla Tavares, 
presidente da Câmara da Amadora, 
sendo Carlos Humberto, primeiro-
-secretário da ÁML, vice-presidente 
da mesa (ambos não remunerados). 
Faustino Gomes será o presidente 
executivo do conselho de adminis-
tração, enquanto Rui Lopo e Sónia 
Alegre serão vogais executivos”, 
adianta a nota.

Será criado ainda um conselho de 
mobilidade metropolitana compos-

As autoridades vão avaliar as condi-
ções do armazém em Sesimbra onde 
estavam armazenadas cerca de 100 
botijas de gás, bem como as causas 
do incêndio que provocou várias 
explosões na noite de sexta-feira, 5, 
disse fonte da autarquia.

O vereador da Protecção Civil e 
Segurança da Câmara Municipal de 
Sesimbra, Francisco Luís, disse à 
agência Lusa que no armazém “que 
provocou todo o alarme” estavam “à 
volta de 100 botijas de gás” e que o 
depósito em causa está localizado 
numa “zona florestal, com pinheiro 
manso e pinheiro bravo”.

Segundo o autarca, não houve re-
gisto de vítimas, “apenas danos ma-
teriais” circunscritos ao armazém e às 
botijas, na sequência das dezenas de 
explosões registadas.

Francisco Luís disse ainda que vai 
ser feito o apuramento das causas do 
incêndio, assim como a quem perten-
ce o depósito das botijas de gás.

O incêndio deflagrou às 23h15 de 

SESIMBRA
Incêndio com várias explosões sob investigação 

sexta-feira, em Aiana de Cima, e foi 
dado como dominado pouco depois, 
cerca das 00h30, disse fonte dos 
bombeiros.

De acordo com fonte do Coman-
do Distrital de Operações de Socorro 
(CDOS) de Setúbal, o armazém situa-se 
numa quinta, em zona florestal, não es-
tando localizado perto de habitações.

A mesma fonte adianta que, além 
das botijas de gás para revenda que 

terão estado na origem das diversas 
explosões, ouvidas a vários quilóme-
tros de distância, no armazém estava 
também uma viatura.

O combate ao incêndio e as opera-
ções de rescaldo e segurança da zo-
na sinistrada envolveram meios dos 
Bombeiros Voluntários de Sesimbra, 
Protecção Civil municipal e GNR, com 
um total de 46 operacionais apoiados 
por 21 viaturas. AFE (GR) // JLS / Lusa

DR



Desporto
14 O SETUBALENSE 8 de Fevereiro de 2021

Vitória segue imparável nos 
jogos realizados fora do Bonfim

O Vitória Futebol Clube foi no sába-
do ao reduto do Esperança de Lagos 
confirmar o bom momento que atra-
vessa na série H do Campeonato de 
Portugal, prova que lideram destaca-
dos com 38 pontos em 14 jornadas. 
A grande penalidade convertida por 
Zequinha, aos 63 minutos, permite 
aos setubalenses seguirem 100 por 
cento vitoriosos nos jogos realizados 
fora de portas.

Com o êxito alcançado no Estádio 
Municipal de Lagos, o Vitória con-
tabiliza oito triunfos nos oito jogos 
realizados até ao momento na con-
dição de visitantes. Tal como tinha 
acontecido no último encontro (1-0 
na recepção ao Moncarapachense), 
o avançado Zequinha, melhor mar-
cador da competição com 13 golos 
marcados até ao momento, voltou 
a resolver o jogo da marca dos 11 
metros.

Os comandados de Alexandre 
Santana tiveram uma boa entrada 
no duelo da 15.ª jornada. Logo aos 
11 minutos, os setubalenses dispuse-
ram de uma oportunidade soberana 
para inaugurar o marcador quando 
o médio André Sousa desferiu um 
remate colocado de fora da área com 
o pé esquerdo que foi desviado pe-
lo guarda-redes Luís Pedrosa para a 
trave da sua baliza.

O Esperança de Lagos não se res-
sentiu do susto e aos 14 minutos 
respondeu de forma muito perigo-
sa junto da baliza de João Valido, 
guarda-redes que impediu com uma 
excelente defesa que o seu colega 
João Serrão, na tentativa de afastar 
a bola da zona de perigo no interior 
da área, quase marcasse de cabeça 
na própria baliza naquela que foi a 

Ricardo Lopes Pereira

Grande penalidade de 
Zequinha vale triunfo 
(1-0) diante do 
Esperança de Lagos

SADINOS SOMARAM OITAVO ÊXITO CONSECUTIVO COMO VISITANTES EM 2020/21 
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melhor ocasião de golo dos algarvios 
em toda a partida.

Até ao intervalo, o Vitória foi dono 
e senhor do jogo e por várias vezes 
criou boas ocasiões para marcar. Das 
quatro vezes em que se acercaram 
da baliza contrária, três tiveram Ze-
quinha como protagonista. Aos 19 
minutos, após cruzamento de An-
dré Sousa na esquerda, o avançado 
Zequinha rematou no interior da 
área ao lado do alvo. Volvidos dois 
minutos, o jogador ficou muito per-

to do golo num remate colocado de 
fora da área que embateu no poste 
esquerdo da baliza do Esperança de 
Lagos.

Apesar de terem claro ascenden-
te no encontro, os setubalenses 
continuaram perdulários na finali-
zação. Aos 35 minutos, após canto 
de Nuno Pinto, o central João Ser-
rão cabeceou de raspão ao lado do 
poste direito. No minuto seguinte 
Zequinha voltou a visar a baliza num 
cabeceamento que saiu muito ao la-

do depois de mais uma assistência 
do esquerdino Nuno Pinto.

Após o nulo registado ao interva-
lo, os vitorianos, mesmo estando 
longe de rubricarem uma excelente 
exibição, mantiveram o domínio e 
continuaram a ameaçar a baliza de 
Luís Pedrosa. Aos 51 minutos, de 
canto directo cobrado na esquer-
da, de Bruno Ventura quase traiu o 
guardião dos algarvios que teve de 
se aplicar para desviar a bola que se 
encaminhava para a baliza.

Zequinha não perdoa   
da marca dos 11 metros
Já depois de o treinador Alexan-
dre Santana ter, aos 57 minutos, 
lançado no jogo Mendy (substituiu 
Gonçalo Batista), o árbitro Gonçalo 
Nunes, da Associação de Futebol 
de Lisboa, assinalou, aos 61, grande 
penalidade por o guarda-redes Luís 
Pedrosa ter derrubado André Sousa 
no interior da área. Da marca dos 11 
metros, aos 63 minutos, Zequinha 
fez o 1-0 no seu 13.º golo da tem-
porada, tendo sido quatro deles da 
marca de penálti.

Nos minutos que se seguiram ao 
golo dos sadinos, o encontro ficou 
marcado pelas acções disciplinares. 
Aos 70 minutos, o Esperança de La-
gos ficou reduzido a 10 jogadores 
com a expulsão de Simon Zibo, que 
viu o segundo cartão amarelo. O 
Vitória não conseguiu tirar partido 
do curto período em que ficou em 
vantagem numérica, uma vez que 
o capitão Semedo, que já tinha sido 
advertido aos 49 minutos, foi punido 
com o segundo cartão amarelo e a 
respectiva expulsão aos 79.

Sem Semedo no meio-campo 
defensivo, o timoneiro dos sadi-
nos prescindiu do atacante Kamo 
Kamo para colocar em campo André 
Pedrosa com o objectivo de dar coe-
são à frente da defesa. Já depois da 
derradeira substituição – João Mar-
ques entrou para o lugar de Bruno 
Ventura aos 88 –, o Esperança de 
Lagos ameaçou o empate quando, 
aos 90 minutos, Cassamá rema-
tou com perigo ao lado do poste 
esquerdo.

Antes do apito final que confirmou 
o triunfo e os respectivos três pontos 
ao conjunto verde e branco, o guar-
da-redes João Valido não se livrou 
de um derradeiro susto quando, já 
aos 90+3, após um livre, Tiago Co-
laço foi à área dos sadinos cabecear 
ao lado do poste esquerdo. Mesmo 
sem deslumbrar, o Vitória somou o 
seu 12.º êxito em 14 jornadas e, pela 
segunda partida consecutiva, não 
sofreu golos.

Com mais um golo ( já leva 13 na presente época), Zequinha voltou a ser decisivo para o triunfo dos sadinos



na final depois de terem vencido 
na véspera o Benfica e os leões 
após terem levado a melhor sobre 
o Imortal. A final foi emotiva do 
princípio ao fim. Os leões entraram 
melhor e no final do primeiro 
período venciam por 23-9 mas 
os dragões foram recuperando e 

com os parciais de 16-20, 13-20 e 
16-23 deram a volta ao marcador. 
O FC Porto conquistou desta 
forma o primeiro troféu da época 
sucedendo assim à Oliveirense, que 
venceu as duas anteriores edições, 
e o Sporting sofreu a primeira 
derrota em provas nacionais.    

FC Porto 
levanta a taça 
no Pavilhão 
Multiusos 
de Sines

O FC Porto conquistou pela oitava 
vez na sua história a Taça Hugo dos 
Santos em basquetebol ao derrotar 
o Sporting, por 72-68, na final 
disputada no Pavilhão Multiusos de 
Sines, que recebeu a competição 
pela quarta vez. 
Os dragões marcaram presença 

8 de Fevereiro de 2021 O SETUBALENSE 15

II LIGA

Cova da 
Piedade 
joga esta 
tarde com 
o Sporting 
da Covilhã

O Cova da Piedade recebe esta tar-
de no Estádio Municipal José Martins 
Vieira, pelas 15h00, o Sporting da 
Covilhã em jogo relativo à 19.ª jorna-
da da segunda Liga Profissional de 
Futebol.

Frente a frente vão estar duas equi-
pas que se encontram com o mesmo 
número de pontos (17) na tabela clas-
sificativa, embora os “leões da ser-
ra” tenham menos dois jogos que os 
piedenses.

Curiosamente, ambos vêm de um 
empate nos últimos jogos que efec-
tuaram, o Covilhã que impôs um nulo 
ao Estoril (então líder do campeona-
to) e os piedenses que também con-
quistaram um ponto em Mafra. 

Tanto um como o outro vêm mora-
lizados para este encontro o que dei-
xa em aberto algumas expectativas 
devido à necessidade que ambos têm 
em conquistar pontos para fugirem 
aos lugares da tabela classificativa. 

Os resultados obtidos pelo Cova da 
Piedade em casa não têm sido famo-
sos porque nos oito jogos aí efectua-
dos conquistaram apenas uma vitória 
e três empates, tudo o resto foram 
derrotas. Melhor que isso fez o Sp. 
Covilhã na condição de visitante, 
duas vitórias, três empates e quatro 
derrotas e para baralhar ainda mais as 
contas será bom não esquecer que no 
jogo da primeira volta foram os pie-
denses que ganharam (3-1).   

Agora sob o comando de Mário Nu-
nes, os piedenses querem inverter 
os resultados menos bons obtidos 
no seu reduto e isso passa eviden-
temente pela conquista da vitória 
que poderá estar perfeitamente ao 
seu alcance se conseguirem impor 
a qualidade do seu futebol, como já 
demonstraram noutras ocasiões. E, 
a acrescentar a isto há também ou-
tro pormenor, o facto da equipa da 
margem sul do Tejo se ter reforçado 
bastante neste mercado de Inverno e 
a possibilidade de alguns dos reforços 
poderem virem a ser utilizados. J.P.

José Pina

Oriental Dragon e 
Fabril empataram (1-
1) na Moita e Olímpico 
do Montijo perde nos 
Açores (2-1) com um 
penalti polémico na 
compensação

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Amora vence Lusitano em Évora 
com golos marcados na primeira parte

O grande destaque dos jogos da 15.ª 
jornada do Campeonato de Portu-
gal realizados na tarde de domingo 
vai para o Amora que foi a Évora 
derrotar o Lusitano por duas bolas 
a zero. Menos sorte teve o Olímpico 
do Montijo que perdeu nos Açores 
com o Fontinhas por 2-1, com um golo 
sofrido na sequência de uma grande 
penalidade, algo polémica, assinala-
da já em período de compensação 
e empatado a uma bola terminou o 
confronto realizado na Moita entre 
Oriental Dragon e Desportivo Fabril. 

A vitória do Amora sobre o Lusi-
tano de Évora não merece qualquer 
tipo de contestação porque foi cla-
ramente superior ao seu opositor 
sobretudo no decorrer da primeira 
parte, período em que marcou os 
dois golos, o primeiro obtido aos 
22 minutos por Matheus Souza que 
correspondeu da melhor maneira a 
um cruzamento efectuado do lado 
esquerdo por Joca, que regressou à 
titularidade depois de alguns jogos 
no banco.  

A equipa eborense tentou reagir ao 
golo sofrido mas o Amora continua-
va a exercer algum domínio e pou-
co tempo depois, aos 36 minutos, 
foi Bruno Langa que fez o segundo 
com um remate rasteiro efectuado 
ainda de fora da área, após abertura 
de Tiago Feiteira.

A ganhar por 2-0, o Amora entrou 
na segunda metade do encontro com 
a intenção de gerir o resultado e o 
Lusitano aproveitou para subir mais 
no terreno tornando-se uma equipa 
mais perigosa, mas não conseguiu o 
que queria devido à boa organização 
defensiva demonstrada pelos pupilos 

Matheus Souza abriu o caminho para a vitória do Amora em Évora
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a sua prestação.
Na primeira parte o jogo decorreu 

de forma interessante com ambas as 
equipas a repartirem as ocasiões de 
golo, sendo salientar um lance ocorri-
do mesmo à beirado intervalo em que 
Canina fugiu pela esquerda e meteu 
na área onde apareceu Miranda a 
cair quando preparava o remate. Os 
jogadores do Fabril pediram penalti 
mas o árbitro considerou simulação e 
mostrou-lhe o cartão amarelo. 

Na segunda parte o Oriental Dra-
gon surgiu mas forte, Martim Águas 
desperdiçou uma boa oportunidade 
e pouco depois surgiu o penalti (68’) 
que deixou muitas dúvidas, cobrado 
por Nii Plange que abriu o activo. O 
Fabril reagiu, arriscou tudo e acabou 
por ser compensado com o golo do 
empate que aconteceu já na compen-
sação na sequência de um lance de 
bola parada.   

Montijo perde com   
penalti polémico
O Olímpico do Montijo foi derrotado 

na Ilha Terceira (Açores) pelo Fon-
tinhas num jogo que terminou de 
forma polémica devido à marcação 
de uma grande penalidade a favor 
da equipa açoriana que lhe deu a vi-
tória no encontro, já em período de 
compensação (90+4’). O lance ocor-
rido na grande área dos montijenses 
foi muito contestado por estes que 
rodearam o árbitro na tentativa de o 
demoverem da decisão e o encontro 
esteve parado durante algum tem-
po. Na conversão do castigo máximo 
Luciano Serpa atirou por alto para 
o fundo das redes sem qualquer 
hipótese para Miguel Lázaro, ca-
rimbando assim a vitória, num jogo 
que decorreu de forma equilibrada 
e com algumas situações de golo 
em ambas as balizas. O Fontinhas 
abriu o activo aos 13 minutos e foi 
para o intervalo a vencer por 1-0. No 
reatamento os montijenses empa-
taram aos 75 minutos e quando se 
esperava que o jogo terminasse com 
a repartição de pontos surgiu o tal 
lance que decidiu. 

de Bruno Dias que continuam desta 
forma invencíveis nos jogos efectua-
dos fora de casa. E, por falar em jogos 
fora de casa será de registar que os 
próximos quatro encontros do Amo-
ra vão ser jogados exactamente na 
condição de visitante, já na próxima 
quinta-feira de novo em Évora desta 
vez para jogar com o Juventude, e de-
pois em Aljustrel (dia 17, às 20h00), 
Moura (dia 22, às 15h00) e Loulé (dia 
28, às 15h00).

Na classificação, o Amora segue 
em terceiro lugar com 23 pontos 
conquistados em 10 jogos; ou seja, 
com menos 15 pontos que o Vitória de 
Setúbal que tem mais quatro jogos. 

Fabril empata na compensação 
Oriental Dragon e Desportivo Fabril 
repartiram os pontos no confronto 
realizado no Juncal Desportos, que 
era aguardado com muita expectativa 
devido ao facto da equipa da casa ter 
estado parada duas semanas e dos 
visitantes terem vindo ultimamente 
a melhorarem de forma significativa 



01:09 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
07:36 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:55 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
20:12 ~ 2.6 m ~ Preia-marSE
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DA00:48 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar

07:16 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:41 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
19:58 ~ 2.5 m ~ Preia-mar

00:55 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
07:22 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:45 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
20:04 ~ 2.6 m ~ Preia-mar

01:02 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
07:55 ~ 3.2 m ~ Preia-mar
13:56 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
20:34 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
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