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Passado o vendaval da noite 
eleitoral de 24 de Janeiro 
é bom que retomemos o 
caminho de assumir as res-

ponsabilidades que nos cabem, a 
todos e a cada um, na construção 
de uma sociedade mais fraterna, 
inclusiva e solidária e um Portugal 
mais justo.

Foram muitos anos de luta e de 
sacrifício, muitas vezes com o ris-
co da própria vida, para conquistar 
a Liberdade e a esperança de uma 
vida melhor.

Quando Abril floriu, o Povo saiu 
à rua e em liberdade afirmou e fir-
mou o espírito e a letra do Regime 
Democrático. É um legado que nos 
cabe aprofundar e defender contra 
ventos e marés e não desistir porque 
algum vendaval passou por aqui.

Afinal, a abstenção de sessenta 
por cento não foi tão elevada como 
se anunciava. Nas eleições presi-
denciais de 2016 foi de 51 por cento 
e, em 2011, já tinha sido de 53 por 
cento. Em tempos de pandemia, de 
confinamento e de medo é até de 
enaltecer o esforço dos portugue-
ses no cumprimento do seu direito 
e dever cívico de votar.

Coisa diferente e alarmante é sa-
ber que, nos últimos vinte anos, em 
praticamente todos os atos eleitorais 
(autarquias e órgãos de soberania) a 
abstenção se situa entre os quarenta 

Garantir a esperança de Abril
e cumprir a Constituição da 

República Portuguesa

OPINIÃO

André Martins

e os sessenta por cento. Assim, cons-
tata-se que em mais dez milhões de 
inscritos em recenseamento eleito-
ral, entre quatro e seis milhões de 
portugueses não têm participado na 
escolha dos seus representantes em 
cada uma das eleições.

Nesta situação, creio que não se-
rá nenhuma novidade afirmar que a 
democracia está doente e, a conti-
nuar assim, é o próprio Regime De-
mocrático que estará em causa. Os 
resultados eleitorais do passado dia 
24 de janeiro são o prenúncio bem 
claro desta constatação.

Os sintomas já existem há muito 
tempo, mas o que temos visto são 
discursos muito bonitos, promes-
sas por demasiado tempo adiadas, 
parecendo que se espera que um 
dia acordemos com os problemas 
resolvidos. Mas a realidade não se 
compadece com estas promessas e 
discursos. Porque a vida de muitos 
portugueses e de muitas famílias é 
demasiadamente dura, e há dema-
siado tempo, para se continuar a es-
perar que cumpram com cara alegre 
as regras de uma cidadania que os 
vem sufocando.

O tema é demasiado vasto e com-
plexo para ser tratado num artigo de 
opinião, mas não posso deixar de 
chamar a atenção para o facto de as 
zonas de maior votação no candida-
to presidencial que ficou em terceiro 
lugar coincidirem com as zonas do 
interior mais despovoado e as peri-
ferias das vilas e cidades.

O sentimento de abandono le-
va ao desespero e à autoexclusão 
e, por consequência, à adesão às 
promessas fáceis do populismo e 
antissistema.

Cabe a todos lutar pela afirmação 
da esperança de Abril e pelo cumpri-
mento do espírito e da letra da Cons-
tituição da República Portuguesa, 
a lei fundamental do País que urge 
ser aplicada em todo o território 
nacional e em prol de cada cidadão, 
independentemente da origem so-
cial, cor, género, preferência política 
ou religiosa.

Presidente da Assembleia 
Municipal de Setúbal

Foram muitos 
anos de luta e 
de sacrifício, 
muitas vezes 

com o risco da 
própria vida, 

para conquistar 
a Liberdade e 

a esperança de 
uma vida melhor

DR

Humberto Lameiras

Hospitais de Setúbal 
e Almada continuam 
tendência de descida do 
número de internados 
com covid

EQUIPA FRANCESA

Ajuda externa chega aos 
hospitais da região com 
médicos e enfermeiros 
para o Garcia da Orta

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, 
vai receber uma equipa francesa de 
dois médicos e dois enfermeiros que 
vão ajudar nos cuidados intensivos, 
revelou ontem a ministra da Saúde.

O Governo anunciou que decidiu 
aceitar a ajuda externa oferecida pe-
la França e pelo Luxemburgo, sendo 
que a equipa deste último país des-
tina-se ao hospital de Évora. 

Os hospitais de São Bernardo 
(HSB), em Setúbal, e Garcia de Orta 
(HGO), em Almada, mantinham on-
tem uma ligeira tendência de descida 
no número de doentes covid, com um 
total de 408 internados, 43 dos quais 
em cuidados intensivos.

De acordo com os números divul-
gados, os dois principais hospitais da 
margem sul do Tejo, comparativa-
mente com quarta-feira, registavam 
ontem menos 18 doentes internados 
e menos três em cuidados intensivos.

No caso da unidade de Setúbal 

ALEX GASPAR

estavam ontem 180 doentes infec-
tados como o coronavírus SARS-CoV 
2, sendo 16 em cuidados intensivos. 

Verifica-se assim uma menor inci-
dência de doentes com covid compa-
rativamente com os números divul-
gados na quarta-feira que apontavam 
187 infectados. Isto já indicava menos 
18 pessoas perante os dados revela-
dos na passada segunda-feira, dia em 
que a unidade hospitalar contabiliza-
da 205 utentes com o vírus e 17 em 
cuidados intensivos.

Nos cuidados intensivos estão 
agora menos dois doentes que na 
quinta-feira, 4 de Fevereiro..

No HGO estavam ontem 228 
doentes covid internados, sendo 27 
em cuidados intensivos. Também na 
unidade de Almada se verifica uma 
baixa de casos de internamento, 
considerando que na quarta-feira 
foi divulgado estarem, no total, 239 
doentes covid, o que significava mais 
dois do que na terça-feira.

Na unidade de cuidados intensivos, 
comparando com quarta-feira, estão 
agora menos três doentes infectados.

Os dois hospitais continuam a 
apelar à população para, em caso de 
doença, contactar primeiro os médi-
cos de família nos Centros de Saúde e 
só recorrer ao hospital em situações 
mais graves e urgentes.
Com GR // MCL - Lusa

12 camas”, refere a unidade hospitalar.  
O ADR-SUG garante um atendimento 
diferenciado com circuitos separados para 
observação, avaliação clínica, abordagem 
terapêutica e colheita de amostras para 
teste laboratorial à tipologia de doentes 
com patologia respiratória e suspeitos ou 
infectados com o vírus SARS-Cov-2.

Centro Hospitalar 
de Setúbal reforça 
área de doentes 
respiratórios com 
mais camas

Para fazer face à elevada procura dos 
serviços, o Centro Hospitalar de Setúbal 
aumentou a lotação da área Dedicada a 
Doentes Respiratórios – SO (ADR-SO), 
em 27 camas. “Esta nova estrutura 
modular contigua à estrutura de 
ambulatório (ADR- SUG) reforça desta 
forma o ADR-SUG, cuja lotação era de 



Morreu o chefe 
Francisco Jones 
dos Bombeiros 
de Palmela

Francisco Jones, chefe dos 
Bombeiros de Palmela, morreu esta 
quinta-feira no Hospital de Setúbal, 
com diagnóstico de Covid-19. 
Segundo uma publicação dos 
Bombeiros de Palmela, Francisco 
Jones estava doente “há muito”, 
trabalhando “sempre que podia”. 
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Maria Carolina Coelho

Primeira dose vai 
ser administrada 
em profissionais de 
Setúbal, Sesimbra, 
Palmela, Alcochete, 
Montijo, Almada e 
Seixal

Entre a manhã de hoje e a tarde 
de amanhã, vão ser administradas 
vacinas contra a covid-19 em 332 
bombeiros das corporações de se-
te concelhos do distrito de Setúbal, 
esclareceu a Administração Regio-
nal de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo (ARSLVT) a O SETUBALENSE. 
Assim, a primeira dose vai chegar a 
profissionais de Setúbal, Sesimbra, 
Palmela, Alcochete, Montijo, Alma-
da e Seixal, nesta que é a nova fase 
do programa nacional de vacinação, 
avançou o Ministério da Administra-
ção Interna (MAI).

Em Setúbal, o quartel dos bombei-
ros sapadores foi o local escolhido 
para a administração da vacina a 60 
profissionais, pertencentes às cor-
porações de bombeiros sapadores, 
voluntários e do corpo privativo de 
empresas do concelho. Segundo in-
formação da ARSLVT, o processo vai 
decorrer entre as 09h00 e as 13h00 

COVID-19

Vacinação chega hoje 
e amanhã a 332 bombeiros 
de sete concelhos do distrito 

do dia de hoje.
No mesmo horário vão estar a ser 

vacinados 70 bombeiros voluntários 
dos concelhos de Sesimbra e Palme-
la, no USF Pinhal Saúde, localizado 
em Pinhal Novo. Por sua vez, de 
acordo com informação do ACES 
Almada - Seixal prestada esta sema-
na a O SETUBALENSE, a vacina vai 
chegar a 68 bombeiros de Almada e 
43 do Seixal. Para o efeito, as autar-
quias locais prepararam dois polos 
de vacinação, situados, respectiva-
mente, no Complexo Municipal dos 
Desportos Cidade de Almada, no Fei-
jó, e no Pavilhão Multiusos Quinta da 
Marialva, em Corroios.

Já em Alcochete, o processo de 
vacinação começará mais cedo, pe-
las 08h30, na UCSP Alcochete, onde 
vão ser abrangidos 33 profissionais 
da corporação de bombeiros volun-
tários alcochetana. 

No concelho vizinho o processo 
vai decorrer nas duas corporações 
de bombeiros, entre sexta-feira e 
sábado, pelas 12h00, abrangendo 
um total de 58 profissionais. Desta 
forma, 36 bombeiros da corporação 
do Montijo vão receber a vacina con-
tra a covid-19 na UCSP Montijo, en-
quanto no “polo de Canha da UCSP 
Montijo Rural e na corporação de 
bombeiros” local vão ser adminis-
tradas 22 doses.

A administração de 332 vacinas no 
distrito de Setúbal, das 829 progra-
madas para a região, encontra-se in-
serida no programa de vacinação dos 
bombeiros desenvolvido pelo MAI, 
que tem em vista a vacinação de 15 
mil profissionais a nível nacional. Em 
comunicado, o Ministério tutelado 
por Eduardo Cabrita esclareceu que 
os bombeiros, dada a dimensão ope-
racional do transporte pré-hospitalar 
que executam, desempenham “uma 
função essencial do Estado e por isso 
vão ser vacinados ao longo das pró-
ximas duas semanas”.

A ordem de vacinação destes 15 
mil bombeiros foi definida com base 
em critérios operacionais da Autori-
dade Nacional de Emergência e Pro-
tecção Civil e abrange o universo de 
voluntários, sapadores e municipais.
Com Lusa

Não resistiu, no entanto, “aos 
tempos da pandemia”, depois de 
uma “grande luta pela vida nos 
últimos dias”. Francisco Jones 
entrou nos bombeiros com 15 anos, 
em 1975, e com várias distinções e 
cargos durante 46 anos, recebeu 
em 2019 o Crachá de Ouro. Segundo 

Octávio Machado, presidente da 
direcção da corporação, que falou 
ao Correio da Manhã, Francisco 
Jones sofreu um AVC há cerca de 
três semanas.  “Foi de urgência 
para o hospital e lá fizeram-lhe o 
diagnóstico de Covid-19", explicou 
ao diário nacional.

Mário Rui Sobral 

Na USF Sado está 
previsto serem 
inoculados cerca de 
100 utentes. Polos 
de vacinação vão ser 
accionados a "conta-
-gotas"

COVID-19

Idosos e doentes começam 
hoje a ser vacinados em Setúbal 
e no Barreiro

As pessoas com 80 ou mais anos e 
também as de idade igual ou supe-
rior a 50 com patologias identifica-
das, pertencentes ao Agrupamento 
dos Centros de Saúde (ACES) Arrá-
bida, começam hoje a ser vacinadas 
contra a covid-19 na Unidade de Saú-
de Familiar (USF) Sado, em Setúbal. 

A informação foi avançada a O 
SETUBALENSE por Luís Pombo, di-
rector executivo do ACES Arrábida, 
que adiantou que neste arranque do 
processo serão inoculados “cerca de 
100 utentes".

A USF Sado será apenas um dos 
pontos em Setúbal para vacinar a 
população. “Os polos de vacinação 
em larga escala serão accionados à 
medida da quantidade de vacinas 
recepcionadas em cada semana”, 
explicou o responsável, que confir-
mou ainda que no caso da cidade sa-
dina está já definido também “o Cais 
3 [do Porto de Setúbal] como polo 
de vacinação”. No concelho setuba-
lense podem ainda “ser accionados 
outros locais”. 

Para os concelhos de Palmela e 
Sesimbra, que também integram o 
ACES Arrábida,  estão “já preparados 
dois locais: o Pavilhão Municipal do 
Pinhal Novo e o Pavilhão Municipal 
da Quinta do Conde”, indicou. 

Porém, todo o processo depen-
de do número de vacinas que forem 
chegando. A Administração Regio-
nal de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo (ARSLVT) recebeu para esta 
primeira etapa um total de 1 500 
vacinas. Luís Pombo confirmou o 

A gestão socialista visitou o espaço que foi adaptado para a vacinação 

DR

número e explicou como foi feita a 
distribuição. “Tal como aconteceu 
no restante território continental, 
foram equitativamente distribuídas 
pelos 15 agrupamentos de centros 
de saúde da região. Isso perfaz 100 
doses de vacinas contra a covid-19 
para cada ACES.” 

Vacinação também   
arranca hoje no Barreiro 
Nos concelhos que pertencem ao 
ACES Arco Ribeirinho a vacina-
ção também se inicia hoje. Miguel 
Lemos, director executivo deste 
agrupamento de centros de saúde, 
revelou a O SETUBALENSE que o 
processo vai começar pelo Barreiro.   

Nos outros concelhos – Alcochete, 
Moita e Montijo que integram este 
ACES – a logística já está a ser prepa-
rada. O município montijense anun-
ciou ontem que já concluiu o polo 
de vacinação em massa, instalado 
“no Pavilhão Desportivo do Esteval”. 

Este polo, revelou a autarquia, “é 
composto por uma sala de enfer-
magem e preparação de vacinas, 
um gabinete médico, cinco postos 
de vacinação e duas salas para os 
utentes” – uma para “recepção na 
fase de pré-vacinação” e outra para 
“a permanência dos utentes” duran-
te 30 minutos após a administração 
da vacina.

Na comunicação efectuada ao fim 
da tarde, o município montijense 
destacou que “investiu nas instala-
ções para os gabinetes de vacinação 
e postos médicos, na aquisição de 
cadeirões de vacinação, na aquisi-
ção de mobiliário, computadores e 
impressora e na compra de um fri-
gorífico para armazenamento das 
vacinas”. Além disso, os serviços 
municipais ficam responsáveis” pe-
la confecção das refeições, a servir 
através dos refeitórios escolares, pa-
ra os enfermeiros e pessoal médico”, 
frisou a autarquia, a concluir.
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Setúbal

Humberto Lameiras 

A aplicação do montante, 
até 2030, é repartida 
entre o Estado, 
entidades, proprietários e 
o município

INVESTIMENTO DE 404 MILHÕES DE EUROS

Autarquia vai avançar com a construção e 
reabilitação de oito mil fogos habitacionais 

A Câmara de Setúbal vai avançar com 
a construção ou reabilitação de mais 
de oito mil fogos habitacionais até 
2030. Este plano implica um inves-
timento na ordem dos 404 milhões 
de euros, co-financiado a 91% por 
programas do Estado e por outras en-
tidades e proprietários. Os restantes 
9% ficam a cargo do município. 

Trata-se de intervenções progra-
madas na Estratégia Local de Habi-
tação do concelho (ELH) de Setúbal 
2020-2030, “recentemente aprova-
da pelo Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana [IRHU]”, que 
“define o modelo de intervenção do 
município em matéria de política de 
habitação”, explica a autarquia em 
comunicado. 

Este documento “enquadra-se na 
visão e objectivos gerais definidos na 
revisão do Plano Director Municipal, 
nomeadamente a aposta na qualifi-
cação do concelho e no reforço da 
coesão social e da competitividade 
territorial”, indica a mesma nota de 
imprensa.   

A estratégia foi desenhada por uma 
equipa composta por consultores e 
especialistas externos e pelo grupo 
de trabalho do município, e advém 
da “necessidade de garantir o acesso 
aos apoios concedidos pelo IHRU ao 
abrigo do 1.º Direito – Programa de 
Apoio ao Acesso à Habitação”.

Para este trabalho foi “feito um 
levantamento de todas as carências 
habitacionais existentes no concelho, 
devendo o aperfeiçoamento deste 
planeamento estratégico ficar con-
cretizado, posteriormente, na Carta 
Municipal de Habitação que a autar-
quia vai elaborar, em cumprimento da 
Lei de Bases da Habitação”.

Estão previstas soluções integra-
das de “forma a dar resposta a uma 

A política habitacional da autarquia contempla o realojamento de 338 agregados familia res precários

O SETUBALENSE

Melhoria em oito bairros de habi-
tação pública municipal

O programa considera também a 
“melhoria do habitat em oito bairros 
de habitação pública municipal onde 
se situa a maior parte dos casos de 
precariedade habitacional, ao nível 
do espaço público, equipamentos, 
soluções de mobilidade, segurança 
e desenvolvimento de novas activi-
dades económicas”, avança ainda a 
autarquia.

Outra medida diz respeito à 
oferta de habitações de interesse 
social, sendo que a câmara de Se-
túbal “vai promover iniciativas de 
cooperação junto de outras enti-
dades para promover a afectação 
de habitação com renda apoiada 
para pessoas em situação de vul-
nerabilidade”. Serão assim desen-
volvidas  acções com a Santa Casa 
da Misericórdia de Setúbal, o IHRU, 
a Segurança Social e outras entida-
des do Estado, cooperativas de ha-
bitação e instituições particulares 
de solida riedade social. 

Também está prevista a promo-
ção do acesso à habitação com 
apoio da iniciativa privada para o 
arrendamento apoiado, “de forma 
a possibilitar realojamentos, privi-
legiando agregados familiares de 

áreas de risco, de barracas, habi-
tações precárias ou segmentos de 
procura mais vulneráveis”.

O apoio financeiro temporário pa-
ra encargos com habitação é outra 
medida contemplada na EHL Setúbal 
para facilitar o acesso à primeira ha-
bitação pelos jovens, dinamizando 
candidaturas ao Programa Estado 
Porta 65, e o alojamento de pessoas 
em situação de urgência.

Entre as prioridades consta tam-
bém o alojamento e apoio a pessoas 
sem-abrigo. Assim, em colaboração 
com o NPISA – Núcleo de Planea-
mento e Intervenção Sem-Abrigo, 
“serão monitorizadas as necessi-
dades quer a nível de alojamento, 
quer em termos sociais e de saúde, 
de modo a conduzir à integração 
social e autónoma das cerca de 160 
pessoas que vivem nestas condições 
no concelho, de acordo com dados 
de 2018”

Medidas urbanísticas de sustenta-
bilidade no acesso à habitação tam-
bém estão contempladas na EHL 
Setúbal, designadamente com a “in-
trodução de uma quota obrigatória 
de habitação com renda acessível e 
a criação de incentivos urbanísticos 
para a promoção de habitação com 
renda acessível”.

SUSTENTABILIDADE

Navigator 
entre as 
melhores 
empresas 
do mundo 

A The Navigator Company continua 
a ser classificada como “Empresa de 
Baixo Risco ESG” para investidores, 
depois de ter obtido a “pontuação 
de 17,2 no ESG Risk Rating 2020 
da Sustainalytics”. Esta avaliação 
“é a melhor comparativamente aos 
anos anteriores”, refere a produtora 
de pasta e do papel com fábrica no 
concelho de Setúbal.

Os ESG Risk Ratings da Sustai-
nalytics medem a performance em 
sustentabilidade de uma empresa e, 
para tal, avaliam a exposição aos ris-
cos materiais ESG, relacionados com 
factores ambientais, sociais e de go-
verno societário, bem como a forma 
como a empresa faz a sua gestão.

A Navigator posiciona-se assim em 
5.º lugar, num total de 79 empresas 
globais que fazem parte do cluster 
de indústrias Paper & Forestry e, em 
4.º lugar no subconjunto de 62 socie-
dades globais que integram o cluster 
Paper & Pulp.

“A avaliação e o bom posiciona-
mento da The Navigator Company 
neste ranking são dados relevantes 
que espelham o trabalho contínuo le-
vado a cabo pela empresa, no sentido 
de integrar a sustentabilidade como 
prioridade no seu modelo de negó-
cio, demonstrando a sua capacidade 
de antecipar e gerir os riscos ESG na 
condução das suas actividades”, re-
fere ainda.

A The Navigator Company é a única 
empresa portuguesa que está pre-
sente no Executive Committee do 
WBCSD - World Business Council for 
Sustainable Development, organi-
zação de elevada relevância global 
no campo da sustentabilidade e que 
reúne algumas das maiores empresas 
do mundo.

Em Janeiro de 2019, a empresa “foi 
distinguida pelo Carbon Disclosure 
Project (CDP) como líder global na 
actuação climática corporativa, al-
cançando um lugar de destaque na 
lista A das alterações climáticas desta 
organização”. H.L.

procura crescente de habitação, a 
qual necessita de ser acompanha-
da de um aumento e adequação da 
oferta, com especial foco na reabilita-
ção”. Nesta base foram definidas “oito 
medidas que contemplam a reabilita-
ção de 3 560 habitações do parque 
público municipal, a construção de 
4 650 novas habitações para renda 
apoiada e acessível, e o realojamento 
prioritário de 338 agregados familia-
res que vivem em situações de maior 
precariedade habitacional”.

A reabilitação do património ha-
bitacional do município “inclui in-
tervenções nos edifícios ao nível do 
conforto, eficiência energética, segu-
rança contra incêndios e diminuição 
da vulnerabilidade ao risco sísmico, 
bem como a adequação das habita-
ções a moradores com necessidades 
específicas de mobilidade”.

A construção de novas habitações 
para renda apoiada e acessível 
será de 4 650, para além da 
reabilitação de 3 560 fogos do 
parque público municipal

4 650 
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BREVES

No início de Fevereiro tornou-
se possível o download nas 
lojas Google e Apple da mais 
recente versão da Aplicação 
Móvel do Sado, uma ferramenta 
importante para aproximar a 
comunidade. A app procura 
promover “a participação e a 
inclusão digital”, segundo a 
Junta de Freguesia do Sado, e 

“dá seguimento à digitalização 
dos processos, permitindo a 
submissão directa das ocorrências 
georreferenciadas” na plataforma 
lançada pela freguesia em 
Janeiro. Assim, a população 
pode identificar e comunicar 
ocorrências no espaço público 
diretamente do local anexando, 
por exemplo, fotografias.

A Junta de Freguesia de Gâmbia, 
Pontes e Alto da Guerra tem 
desde o início deste mês uma 
equipa especializada e dedicada 
à “prevenção e manutenção 
dos equipamentos e espaços 
da freguesia”. Este conjunto de 
trabalhadores está integrado na 
área de higiene e limpeza urbana, 
tendo como grande objectivo 

actuar “em toda a área da 
freguesia identificando situações 
pontuais e intervindo na sua 
resolução”, diz a junta de freguesia 
no seu site. “Situações como 
papeleiras cheias, deservagens, 
monos e até deposições ilícitas 
podem agora ser identificadas e 
resolvidas com maior celeridade”, 
diz o comunicado.

A câmara está a promover, 
através de ensino online, 
acções de formação. Estas 
‘aulas’ acontecem a 23 e 25 de 
Fevereiro, e também a 2 e 4 
de Março. A inscrição é feita 
online, com a ligação a estar no 
Facebook do município, e são 
cursos IEFP para pessoas que 
tenham, no mínimo, o 9.º ano 
de escolaridades. As formações 

terão o total de 25 horas e 
incidem sobre várias áreas. 
Ambiente, Higiene e Saúde 
no Trabalho, Atendimento 
Presencial de Vendas, Liderança 
e Gestão de Equipas, Gestão 
de Tempo e Organização 
de Trabalho, Contabilidade 
e Informação Financeira e 
Noções de Gestão de Recursos 
Humanos.

FREGUESIA DO SADO
Está disponível a nova versão da app 
para comunicar ocorrências

MANUTENÇÃO
Junta de Freguesia avança equipa 
para prevenção de equipamentos 

FACEBOOK
Fevereiro e Março são meses 
de formação para empregados

FOTÓGRAFO

Rui Salvador

“Dentro de Casa #2” 
tem tanto de música 
como de actividades 
para os mais novos

INICIATIVA ONLINE

Casa da Cultura leva arte e 
entretém a quem está em casa

Em tempos de pandemia a cultura 
não deve ser descurada e, por isso, 
a Casa da Cultura de Setúbal volta a 
proporcionar aos munícipes todo um 
programa online de actividades, não 
só de cariz cultural, como também 
pedagógico.

E se o confinamento tira às pessoas 
o acesso às artes e à cultura, também 
tira aos agentes culturais e artistas 
o seu ‘ganha pão’. Assim nasce o 
“Dentro de Casa #2”, cujos conteúdos 
são gravados nas casas dos próprios 
artistas ou na Casa da Cultura, para 
depois serem transmitidos online 
nas páginas de internet e Facebook 
da referida estrutura.

Relativamente à programação, este 
novo ciclo já começou com “Still(H)
e(a)vem”, uma exposição de Sério 
Braz d’Almeida, que consiste num 
projecto visual que foi construído 
durante dois anos, e que já esteve 
presente em várias cidades através 
de residências artísticas.

Já amanhã, pelas 11h00, está pro-
gramada uma actividade dedicada 
aos mais novos, com “Bolas e Boli-
nhas”, por A Porta Amarela – Vamos 
Brincar. Também amanhã, mas às 
18h00, acontece um concerto no 
âmbito do ciclo Emergências, com a 
cantautora venezuelana Yosune.

Ainda na música, o artista Renato 
Sousa apresenta-se dia 19, às 18h00, 
e passando por uma oficina e anima-
ção de leitura, a Casa Invisível traz dia 
20 a iniciativa “Às Páginas Tantas... 
Quantas?”.

A Porta Amarela – Vamos Brincar 
continua a animar os pequenos que 
assistam ao “Dentro de Casa #2” nos 
dias 17, pelas 15h30, dia 20, às 11h00, 
e dias 24 e 27, isto falando apenas no 
mês de Fevereiro, estando reservadas 
ainda mais actividades para Março.

Os conteúdos são gravados em casa dos artístas ou na Casa da Cultura

DR

ma associação traz surpresas “Dentro 
de Um Copo de Água”. Depois, pelas 
18h00 o músico Tiago Sousa parti-
lha os sons do seu piano, em mais um 
concerto do ciclo Emergências.

A Porta Amarela – Vamos Brincar 
partilha “Soooopro de Vento” a dia 10, 
às 15h30, e “Sombras”, a 13, às 11h00, 
mais dois eventos para os mais novos.

No dia 13, às 18h00, vão ouvir-se 
os sons característicos do jazz pelo 
músico Luís Barrigas, mais uma vez 
no âmbito do ciclo Emergências, en-
quanto a 17, às 15h30, A Porta Ama-
rela – Vamos Brincar traz “Chuvinha 
Colorida”.

No dia 20, às 15h00, há nova ses-
são da oficina e animação de leitura 
“Às Páginas Tantas… Quantas”, por 
a Casa Invisível, e um concerto, às 
18h00, por Urso Bardo, banda lis-
boeta de música instrumental.

A programação de Março do “Den-
tro em Casa #2” termina no dia 27, às 
18h00, com um concerto de Paula 
Sousa no âmbito da rubrica Círculo 
de Jazz.

Março também para todos
Além do plano para Fevereiro o mu-
nicípio sadino divulgou o plano de 
Março do “Dentro de Casa #2”, que 
arranca, mais uma vez com uma ac-
tividade de A Porta Amarela – Vamos 
Brincar. Neste caso, quem assistir vai 
“Brincar às Cores”.

No dia 6 de Março, às 11h00, a mes-

Forte presença 
de conteúdos 
para entreter os 
mais novos, mas 
também sons do 
mundo e muito 
jazz para os 
apreciadores 
de música

crise económica e ao desemprego, 
através da criação de auto-emprego 
como alternativa à situação 
indesejada de falta de trabalho bem 
como criação de postos de trabalho. 
“Pertencendo Setúbal a uma das 
regiões mais pobres do nosso país, é 
importante ter e criar atractividade 

para os empreendedores”, refere 
a organização do webinar. A 
participação é gratuita, via zoom, a 
partir das 16h00, pelo link https://
zoom.us/j/97762524069?pwd=NnJ
LaFRueVlGSzVXalI1R1Vjc2ZvQT09. 
ID da reunião: 977 6252 4069  
Senha de acesso: 322293.

Iniciativa Liberal 
promove 
webinar sobre 
empreendedorismo

O Núcleo Territorial de Setúbal 
da Iniciativa Liberal promove 
domingo um webinar dedicado 
ao empreendedorismo. Um 
tema considerado como um dos 
principais motores de crescimento 
das economias modernas e com 
um papel importante no combate à 
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Vacinação na Santa Casa da Misericórdia 
de Canha englobou funcionários 
que estavam em teletrabalho 

A vacinação contra a covid-19 a uten-
tes e profissionais da Santa Casa da 
Misericórdia de Canha, que receberam 
a primeira dose a 23 de Janeiro último, 
abrangeu funcionárias das áreas de 
cozinha, lavandaria e pelo menos três 
pessoas que estavam em teletrabalho. 
No total, foram vacinadas cerca de 20 
que não se enquadrariam nos critérios 
que definiam os grupos prioritários a 
vacinar naquela primeira fase, além do 
provedor e de mais quatro elementos 
da mesa administrativa.

Ao contrário destes cinco elemen-
tos que foram inoculados com sobras, 
no final do processo, o conjunto de 20 
funcionários foi incluído na lista envia-
da às autoridades de saúde.

O provedor José Rodrigues – que 
em declarações anteriores a O SETU-
BALENSE já havia assumido e expli-
cado a vacinação dos mesários – não 
nega que estas cerca de duas dezenas 
de funcionários tivessem sido vacina-
dos. E recorda: “A Direcção-Geral da 
Saúde (DGS) pediu-nos uma lista de 
utentes e funcionários. E isso foi o que 
nós mandámos. Se eles sancionaram 
essa lista ou não, não é problema nos-
so. As pessoas que foram incluídas na 
lista são funcionários da instituição 
que andam dentro e fora [do edifício]”.

O responsável entende que não 
houve ninguém vacinado indevi-
damente e reforça que “foi enviada 
uma lista de acordo com a ‘bolha’ da 
instituição”.

“Foi vacinada toda a gente que esta-
va dentro da ‘bolha' e todos os nomes 

Mário Rui Sobral 

Foram ainda incluídas 
na lista trabalhadoras da 
cozinha e da lavandaria. 
No total, cerca de 
20 pessoas, fora dos 
grupos prioritários 

PROVEDOR PASSA RESPONSABILIDADE PARA A DGS
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foram enviados, com [respectivas] 
funções, para a DGS, que veio e vaci-
nou. Não disseram que não vacinavam 
este ou aquele, por um ou outro es-
tar três dias em teletrabalho e vir cá 
[à instituição] nos outros dois dias”, 
defende. Ao mesmo tempo faz notar 

que os, pelo menos, três funcionários 
mesmo em teletrabalho não podiam 
abdicar de ir à Santa Casa, até porque 
havia “trabalho a fazer na instituição”.

“As pessoas todas as semanas iam 
lá. Mesmo em teletrabalho iam lá 
buscar as documentações. Isso é tu-

do falso. Desde que tivemos o surto 
[em Abril passado] que contei com 
todos”, afirma.

Além disso, tal como havia salien-
tado da primeira vez, realça o facto 
de a instituição funcionar como uma 
única célula. “Não temos serviços ad-

ministrativos separados… somos um 
todo. Quem conhece a instituição sabe 
que esta tem uma só célula. A cozinha, 
a lavandaria, a unidade de cuidados 
continuados, está tudo no mesmo 
edifício.”

Críticas à tutela na gestão  
do processo
Para José Rodrigues o processo, a 
nível geral, foi mal gerido pela tutela 
desde o início. O provedor passa até 
a responsabilidade da aplicação dos 
critérios de grupos prioritários para 
as autoridades de saúde. Apesar de 
as listas serem elaboradas pelas insti-
tuições. E reitera: “O que foi enviado 
foi exactamente aquilo que nos foi pe-
dido – a ‘bolha’ da instituição, utentes 
e funcionários. Mais nada. Tivemos o 
cuidado de não ir buscar funcionários 
que estavam de baixa profissional, 
porque não vinham à instituição.”

Mas as críticas à DGS não se ficam 
por aí. O responsável revela ainda que 
a tutela foi questionada pela institui-
ção sobre a vacinação, que considera 
que não devia ter acontecido naquele 
momento. 

“Por que é que vieram vacinar um 
lar que acabara de passar por um sur-
to há menos de 50 dias? Porquê vaci-
nar 68 utentes e 50 funcionários que 
estiveram infectados? Agarrámos na 
norma 21/2020 de 23 de Dezembro e 
dissemos que não compreendíamos 
porquê. Deram-lhe alguma resposta 
a si? Olhe, a nós não deram”, atira. Na 
norma a que José Rodrigues aponta 
pode ler-se em nota de rodapé que 
“num cenário em que a disponibilidade 
das vacinas é ainda limitado devem ser 
priorizadas as pessoas com maior risco/
vulnerabilidade de contrair a infecção 
por SARS-CoV-2, pelo que a vacinação 
não deve ser priorizada para as pessoas 
que recuperaram da covid-19, nos ter-
mos da Norma 004/2020 da DGS”.

E a concluir, deixa uma garantia: 
“Não fomos vacinados sem um do-
cumento enviado para a DGS que nos 
defendesse.”

A vacinação nas instalações da Misericórdia de Canha foi iniciada  a 23 de Janeiro 

O provedor dispara ainda noutro 
sentido. Considera que o caso 
só chega à Comunicação Social 
por “denúncia” de quem tem 
objectivos muito claros. “Temos 
pessoas à volta da instituição 
que têm procurado que estes 
corpos sociais, que foram 
eleitos, sejam derrubados”, 
indica, antes de dar outros 
exemplos ocorridos. “Desde 
Janeiro que a maldade na 
instituição tem sido grave. Nesse 
mês tivemos a visita de uma 

Mira “Há pessoas à volta da instituição 
que querem derrubar estes corpos sociais"

aval pessoal e dos outros que 
lá estão dentro.” Além disso, 
sublinha que tem de “lutar por 
manter 140 postos de trabalho” 
na instituição todos os dias. “E o 
que ganho dali? Zero!”

A terminar, o provedor diz 
que na Santa Casa está já a ser 
coligida toda a informação sobre 
o processo das vacinas, tendo 
em vista o que possa vir aí, numa 
alusão implícita aos inquéritos 
abertos pela Procuradoria-Geral 
da República.

equipa da Segurança Social por 
uma denúncia. E logo a seguir 
tivemos outra denúncia. E todas 
deram zero”, revela. E aponta 
até ao presidente da Junta 
de Freguesia que diz não ter 
defendido a instituição quando o 
surto de covid-19 atingiu o lar.

José Rodrigues mostra- 
-se indignado com todas as 
situações e confessa: “Só não 
ponho o meu lugar à disposição 
porque estão 400 mil euros 
às minhas costas, com o meu 



autarquia é desenvolvida em parceria 
com os agrupamentos de escolas e 
as entidades responsáveis pela sua 
dinamização. No canal  '#Estamos 
ON Atividades de Enriquecimento 
Curricular’ são “apresentados 
vídeos exemplificativos” com várias 
propostas.

Câmara lança 
canal no 
Youtube para 
actividades 
curriculares

A Câmara Municipal do Montijo 
anunciou ontem que, enquanto 
entidade promotora das Actividades 
de Enriquecimento Curricular (AEC), 
já disponibilizou um canal no Youtube 
para apresentação de propostas de 
iniciativas para os jovens alunos e 
respectivas famílias. Esta acção da 
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Mário Rui Sobral

Espaços vão contar com 
elementos da autoria 
da artista plástica 
montijense Fernanda 
Fragateiro 

OBRAS COMPARTICIPADAS EM 50 POR CENTO

Requalificações da Rua Miguel Pais e da 
Praça 1.° de Maio custam quase 870 mil euros

Cerca de 870 mil euros é o valor glo-
bal do investimento das requalifica-
ções da Rua Miguel Pais e da Praça 
1.° de Maio e Largo do Guitarrista, 
promovidas pela Câmara Municipal 
do Montijo. A primeira já arrancou e 
a segunda está prestes a iniciar-se.

De acordo com a autarquia, a exe-
cução do projecto do jardim inclinado 
da Rua Miguel Pais – que vai custar 
387 mil e 480 euros e que beneficia 
de uma comparticipação de 50 por 
cento ao abrigo do Portugal 2020 – 
visa “prolongar os espaços permeá-
veis na frente ribeirinha do Montijo”. 
A empreitada, explica o município, 
“compreende um edifício-jardim in-
clinado com passeios envolventes, 
com o objectivo de ligação da cidade 
com o rio”.

A edilidade sublinha que a obra 
permitirá que venham a ser instaladas 
nos passeios “esplanadas generosas 
dos espaços comerciais existentes 
e futuros, aumentando as áreas de 
lazer”. O jardim inclinado será “cons-

A Praça 1.° de Maio vai ter um banco circular em pedra de Lioz, suspenso do pavimento

DR

Largo do Guitarrista, que está prestes 
a arrancar, tem o objectivo de “recu-
perar um espaço histórico na cidade”. 

Esta empreitada, que representa 
um investimento de 481 mil e 613 
euros – também comparticipado 
em 50 por cento no âmbito do Por-
tugal 2020 – vai igualmente contar 
com trabalho artístico de Fernanda 
Fragateiro. “A obra pretende pre-
servar essa memória [do espaço], 
alargando a zona pedonal com dese-
nhos da artista plástica montijense 
e construindo um banco circular 

em pedra de Lioz. O banco surge 
suspenso do pavimento contínuo e 
o desenho abre-se para a Igreja da 
Misericórdia”, adianta a autarquia. 
Outro dos objectivos da intervenção 
é “prolongar a permeabilidade do 
solo no centro da cidade de modo a 
favorecer a infiltração das águas com 
a plantação de árvores em espaços 
verdes circulares”. 

O local a ser intervencionado che-
gou a contemplar “um poço circular 
de abastecimento da cidade e mais 
tarde um coreto circular”.

O funeral de Joaquim da Maia, uma 
das personalidades mais populares e 
carismáticas do Montijo, realiza-se ho-
je pelas 16h30, no cemitério da cidade.

Joaquim da Maia faleceu na passada 
quarta-feira no Hospital do Barreiro. 
Tinha 73 anos. Já vinha debatendo-se 
com problemas de saúde e contraiu 
covid-19. 

Defensor acérrimo das raízes e 
tradições montijenses, era fervoroso 
adepto do(s) clube(s) de futebol da 
cidade e outros, e um benfiquista dos 
sete costados. Estava ligado, ultima-

FALECEU UM DOS MAIORES DEFENSORES DA TERRA

Montijo despede-se esta tarde de Joaquim da Maia

mente, à Tertúlia O Aldeano.
Na rede social Facebook multipli-

caram-se as mensagens de pesar, às 

centenas, de amigos e elementos dos 
mais variados sectores do movimen-
to associativo. A forma como sempre 
promoveu e defendeu a idiossincrasia 
montijense ficará na memória colec-
tiva. Homem do povo e de coração 
enorme, emocionava-se facilmente 
quando falava de feitos que engran-
deceram o Montijo. 

Era leitor assíduo da Imprensa local 
e regional, desde os tempos do Jornal 
do Montijo, passando pelo Diário da 
Região e ultimamente O SETUBA-
LENSE. Não dispensava passar pela 

redacção do jornal no Montijo, às 
sextas-feiras de manhã, sobretudo nos 
anos em que as instalações estiveram 
localizadas na Rua João Pedro Iça. O 
Olímpico e a gestão da coisa pública 
(leia-se gestão autárquica) eram dois 
dos temas que motivavam sempre 
dois dedos de conversa.

Esta tarde, é-lhe prestada a última 
homenagem. A alma de Aldeia Galega 
ficou mais pobre.

O SETUBALENSE endereça aos 
familiares e amigos as mais sentidas 
condolências.

COMISSÃO POLÍTICA
João Massacote 
reeleito na 
presidência 
da JSD 

A lista única encabeçada por João 
Massacote, 24 anos, licenciado em 
Direito, foi eleita no passado sábado 
para a Comissão Política do Montijo 
da Juventude Social-democrata.

João Massacote parte assim para 
um segundo mandato de dois anos 
à frente da jota montijense, dando 
continuidade ao trabalho que reali-
zou nesta estrutura local no biénio 
anterior. E os objectivos estão tra-
çados.

“Primeiro, assumir o peso que te-
mos tido nos últimos dois anos na 
estrutura do PSD, garantindo repre-
sentantes jovens nos órgãos autár-
quicos”, revela o líder da jota laranja 
do Montijo, que realça outras três 
áreas de intervenção. “A da habita-
ção apoiada com rendas acessíveis 
para a população jovem que se está 
a emancipar da vida familiar. E o em-
prego. São necessárias respostas para 
os jovens do Montijo, que não têm 
apoio da autarquia nesta matéria. 
Neste município não há políticas nem 
iniciativas nem sequer conseguem 
fazer uma feira do emprego”, aponta.

O outro “ponto-chave" prende-
-se com o apoio social. “A pandemia 
vai deixar uma cicatriz profunda. No 
Montijo temos bolsas de apoio social 
de valor poucochinho para a nossa 
realidade. Não podemos ter jovens 
a receber 500 euros de bolsa de es-
tudo para o ensino superior. É funda-
mental aumentar o valor das bolsas e 
a quantidade de alunos beneficiários, 
quer para o ensino superior quer se-
cundário", vinca.

O jovem social-democrata admitiu, 
a terminar, que apoia a recandidatura 
de Tiago Sousa Santos à liderança da 
JSD distrital de Setúbal. 

tituído por um muro contínuo de pe-
ças de betão em tons de terra” e no 
seu interior contará com “um amplo 
relvado e arborização generosa”. As 
calçadas dos passeios vão passar a 
apresentar “uma série de desenhos 
naturalistas, da autoria da artista plás-
tica montijense Fernanda Fragateiro”. 
O projecto, segundo a edilidade, foi 
“incluído no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano (PEDU)”. 

Salvaguardar a memória
Já a reabilitação da Praça 1.º de Maio e 

DR

João Massacote
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Alcácer 
do Sal

um computador da AMRS, para que 
a autarquia, através da Biblioteca 
Municipal, incentivar o conhecimento 
e o uso dos meios de comunicação. O 
objectivo é “formar um conjunto de 
actores chave” que possam funcionar 
como formadores no domínio da 
Literacia Mediática.

Parceria com 
AMRS para 
comunicação 
digital 

A Câmara de Alcácer do Sal vai assinar 
um protocolo com a Associação de 
Municípios da Região de Setúbal 
(AMRS) para o projecto “Comunicação 
Digital de Proximidade”, que 
contempla a cedência de 
equipamentos, designadamente 
uma câmara fotográfica e de vídeo e 

Executivo CDU indignado com comunicado do PS 
que “responsabiliza” a Câmara pela tragédia da covid

O executivo municipal de Alcácer do 
Sal envolveu-se ontem numa dura 
discussão, durante a reunião de Câ-
mara, com a maioria CDU a acusar os 
vereadores do PS de estarem associa-
dos à publicação de um comunicado, 
no Facebook, que o presidente clas-
sifica como um ataque à autarquia.

“Trata-se de uma posição publica 
acusando a Câmara Municipal de ser 
a responsável pelos mortes e infec-
tados de covid”, disse Vitor Proença, 
considerando que se trata de uma 
“monstruosidade”, “uma podridão” 
de “autênticos abutres da política”. 
O autarca comunista apontou o dedo 
aos vereadores do PS, dizendo que 
fizeram “gosto” nessa publicação.

Na resposta, a vereadora socialista 
Clarisse Campos não negou tratar-se 
de uma posição do partido, afirman-
do que Vitor Proença abriu um pre-
cedente. “Se, a partir de agora, for 
prática do senhor presidente trazer 
a reunião de Câmara comunicados 
de partidos vamos ter, seguramente, 
muitos [casos]”, disse a eleita do PS. 
Clarisse Campos argumentou ainda 
que no passado não foi discutido, em 
reunião municipal, um comunicado 
da CDU em que eram visados verea-
dores do PS.

Vitor Proença respondeu que a 
diferença é que desta vez o ataque 
foi “ao órgão institucional Câmara 
Municipal” e não a vereadores e que 
os eleitos comunistas, sobretudo ele 
próprio, tem sido atacados em comu-
nicados do PS e que não respondem 
nas reuniões de câmara.

Na posição que indignou a maio-

Francisco Alves Rito

Vitor Proença diz 
que foi um ataque de 
“abutres da política” 
e no dia em que a 
cidade “estava de luto” 
pelo funeral de uma 
conhecida figura da 
terra, vítima da doença

POLÉMICA

O SETUBALENSE

ria CDU, é questionada a actuação da 
autarquia relativamente à pandemia, 
designadamente o investimento em 
iluminação e eventos de celebração 
do Natal. 

Vitor Proença leu e comentou algu-
mas das principais frases do comuni-
cado em causa, sublinhando, quanto 
aos eventos e à iluminação de Natal 
que se tratou de um esforço pela 
animação do comércio e do estado 
de espírito da população em geral. 
O autarca comunista defendeu ain-
da que a oportunidade para a critica 
a essas iniciativas teria sido logo na 
altura e não agora quando a “cidade 
está de luto”.

O presidente da Câmara fez ques-
tão de notar que a publicação foi feita 
na “sexta-feira [passada], dia de pro-
fundo luto, dia do funeral de Sousa 
Caria”, figura conhecida da terra, 
vítima de covid.

A posição comunista foi sublinhada 
com a intervenção de todos os outros 

eleitos da CDU na vereação. 
Manuel Vitor de Jesus referiu que 

“tudo” o que a autarquia fez no Natal 
“teve o aval, foi validado, pela dele-
gada de saúde”, e que “não foi por 

dois ou três passeios no galeão que 
esta tragédia aconteceu”. O vice-pre-
sidente da Câmara acrescentou que 
foi o Governo quem decidiu dar maior 
abertura no período natalício. “Então, 

no país, o responsável pelo que está a 
acontecer foi o Governo?”, questionou 
Vitor Jesus, para atirar aos vereadores 
da oposição: “É lamentável que o PS 
tenha feito aquele comentário. Não 
se aproveitem da morte e do drama.”

Nuno Pestana afirmou que no Natal 
os eleitos do PS “também participa-
ram em eventos”, designadamente 
na vila do Torrão.

“Se eu quisesse ser tão baixo 
quanto vocês, diria que, se aquelas 
126 vacinas que foram roubadas na 
Segurança Social de Setúbal, tives-
sem vindo para Alcácer, para vacinar 
as pessoas dos lares, talvez a tragédia 
fosse menor”, disparou o vereador 
comunista.

Por fim, Ana Luísa Soares, adjecti-
vou o comunicado de “horrível” e “ab-
jecto”. “Estamos a viver uma situação 
dramática no concelho. Ainda ontem 
[quarta-feira] morreu a mãe de um 
funcionário da Câmara e há dias tinha 
morrido o pai.”, concluiu.

A indignação da maioria CDU foi transmitida, pelo presidente Vitor Proença, logo que a reunião de ontem teve inicio

Na reunião de Câmara de ontem 
foi aprovada a atribuição 
de um apoio financeiro à 
associação Cantinho da Milú, 
no valor de 1.500,00 euros. 
Esta associação, com sede 
em Setúbal e a operar desde 
2011, desenvolve actividades 
de interesse público, como 
sensibilização e educação 
cívica, com o incentivo à 

Subsídio Município apoia 
a associação Cantinho da Milú 
com 1500 euros

adopção responsável e à 
esterilização, como forma de 
reduzir o excesso de animais 
errantes. Segundo a autarquia, 
o cantinho da Milú alberga 
actualmente mais de 700 cães 
e está a “apoiar activamente 
o Município de Alcácer, tendo 
recebido 25 cães provenientes 
do Canil Municipal só nos 
últimos dois anos”.
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AlcocheteEm virtude do “dever geral de 
recolhimento”, decretado pelo 
Governo devido à propagação da 
covid-19, a Câmara Municipal de 
Alcochete está a disponibilizar aulas 
online voltadas para o desporto, 
para que a população “mantenha o 
hábito de praticar exercício físico”, 

Câmara Municipal 
transmite aulas online 
de exercício físico para 
adultos e crianças

referiu a autarquia na sua página 
de Facebook. Assim, as aulas 
direccionadas para os adultos estão 
disponíveis na mesma rede social 
às segundas e quintas-feiras, pelas 
10h00, enquanto que as crianças 
podem acompanhar os exercícios às 
terças e sextas-feiras. 

BREVES

Maria Carolina Coelho

Maria Carolina Coelho

Advogada de 41 anos 
concorre pela lista 
de Luís Miguel Franco, 
que volta a candidatar- 
-se à presidência 
da câmara alcochetana

AUTÁRQUICAS 2021

Ana Luísa Lourenço encabeça lista da CDU 
à presidência da Assembleia Municipal 

Ana Luísa Lourenço é a cabeça-de-lis-
ta da Coligação Democrática Unitá-
ria (CDU) à Assembleia Municipal de 
Alcochete nas eleições autárquicas 
deste ano, anunciou esta terça-feira 
a Comissão Concelhia de Alcochete 
do PCP.

A advogada de 41 anos concorre 
pela lista do candidato à presidência 
da Câmara Municipal, que volta a ser, 
Luís Miguel Franco, que não se pôde 
recandidatar nas últimas eleições au-
tárquicas a Alcochete por ter atingido 
o limite de três mandatos consecuti-
vos, entre 2005 e 2017, à frente da 
autarquia alcochetana, o máximo 
permitido por lei. 

Em comunicado, a concelhia comu-
nista explica que a escolha sobre Ana 

Para a estrutura local do PCP “Ana Luísa Lourenço é a melhor escolha”

DR

de desenvolvimento sustentado e 
harmonioso retomado em 2005”, 
depois da presidência do socialista 

José Inocêncio, projecto esse “que 
alterou notavelmente o concelho de 
Alcochete, trazendo-lhe atractivida-
de económica e qualidade de vida (…) 
ao nível dos padrões cimeiros do País, 
tornando-o, assim, num concelho de 
referência, onde apetece viver, con-
viver e visitar”.

Para a estrutura local do PCP,  “Ana 
Luísa Lourenço transporta consigo 
um vasto curriculum de intervenção 
social e política, quer no plano insti-
tucional, quer como dirigente do mo-
vimento associativo, que lhe permitiu 
acumular conhecimentos e saber so-
bejamente suficientes para assegurar 
com elevação e dignidade o cargo de 
presidente da Assembleia Municipal 
de Alcochete que lhe é proposto”.

Defende, ainda, a Comissão Conce-
lhia de Alcochete do PCP que “Ana Luí-
sa Lourenço é a melhor escolha” para 
liderar este órgão municipal, uma vez 
que “se identifica com os valores dis-
tintivos da CDU: trabalho, honestidade 
e competência” e porque  “o exercício 
da presidência da Assembleia Munici-
pal deverá estar em consonância com 
um projecto que valorize as relações 
institucionais, as relações humanas e 
as aspirações do concelho e dos mu-
nícipes de Alcochete”. 

Com o arranque das aulas à 
distância, a Junta de Alcochete 
disponibilizou-se para 
imprimir “fichas ou trabalhos 
enviados pelos professores, 
com o intuito de apoiar os 
alunos da freguesia”, revelou a 
autarquia em comunicado. 
O serviço deve ser requisito 
através do contacto “913 
644 680 ou de geral@
freguesiadealcochete.pt”. 
“Disponibilizamos, ainda, a 
sala de informática para uso de 
alunos e pais”.

A Federação das Associações 
de Pais e Encarregados de 
Educação do Concelho de 
Alcochete está a angariar 
computadores “junto da 
comunidade educativa”, 
para depois os “emprestar a 
famílias que deles necessitam” 
durante o ensino à distância, 
referiu a Junta de Freguesia de 
Alcochete em comunicado.
Depois de formatados, os 
computadores serão entregues 
“com o software indispensável 
para o seu funcionamento”.

ALCOCHETE
Junta disponível 
para imprimir 
trabalhos

SOLIDARIEDADE
FAPEECA ajuda 
famílias com 
computadores 

A Câmara Municipal de Alcochete 
encontra-se a renovar os espaços 
de recreio e de lazer da Fonte da Se-
nhora, cuja intervenção representa 
um investimento de mais de 93 mil 
e 976 euros. 

No parque infantil da localidade, 
a autarquia alcochetana procedeu 
recentemente à “colocação de um 
pavimento sintético, em substitui-
ção do piso em areia, à instalação de 
novos equipamentos infantis e à co-
locação de uma vedação em madeira, 
para além da pavimentação da zona 

INVESTIMENTO DE 93 MIL E 976 EUROS

Município renova espaços de recreio e lazer da Fonte da Senhora

envolvente com calçada de calcário”, 
explicou o município através de nota 
de Imprensa.

Por sua vez, o parque das meren-
das foi aumentado, estando agora 
“dotado de novo mobiliário urbano”, 

tendo ainda sido “construído um edi-
fício para arrumos em alvenaria, que 
substitui a construção em madeira 
que existia no local”. Na zona está 
ainda prevista a requalificação das 
caldeiras das árvores e a instalação 
de novas colunas de iluminação LED.

“A requalificação do referido espa-
ço na Fonte da Senhora conta, ainda, 
com a colaboração da Junta de Fre-
guesia de Alcochete, que colocou no 
local quatro aparelhos de ginástica”. 
Em simultâneo, a Câmara Municipal 
conseguiu proporcionar à população 
a “melhoria das condições de segu-
rança e a valorização da qualidade 
estética e ambiental” da localidade.

Luísa Lourenço “é mais uma decisão 
convictamente contributiva para 
o objectivo de retoma do projecto 

DR

Parque infantil recebeu pavimento sintético e novos equipamentos lúdicos
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Alcochete

Autarquia planeia 
ajudar instituições e 
população afectadas 
pela pandemia através 
da atribuição de apoios 
financeiros

PREVISTAS INTERVENÇÕES NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Assembleia de Freguesia de Alcochete aprova 
orçamento de 280 mil euros para este ano

A Assembleia de Freguesia de Alco-
chete aprovou para o presente ano 
um orçamento no valor de mais de 
280 mil e 369 euros, depois de ana-
lisadas as propostas do “Plano Plu-
rianual de Investimentos e do Plano 
de Actividades para 2021”, explicou 
a autarquia alcochetana através de 
nota de Imprensa.

Depois de um ano marcado pela 
pandemia, o montante aprovado no 
passado mês de Dezembro vai permi-
tir à junta de freguesia ajudar “o mo-
vimento associativo, as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS) - Santa Casa da Misericórdia e 
Fundação João Gonçalves Júnior -, 
a Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Alcochete e a 
população em geral”, através da atri-
buição de apoios financeiros e sociais.

Também “os empresários locais e 
os desempregados” vão ser ampa-
rados, continuando a receber “apoio 
por parte do Gabinete de Inserção So-
cial”. Será, ainda, “mantido o apoio 
aos estudantes da freguesia com a 
impressão de fotocópias, forneci-
mento de álcool gel e disponibilização 
dos computadores existentes na sala 
de informática”.

A nível de requalificações, a junta 
de Alcochete tem pensados diversos 
trabalhos nos espaços públicos da 
freguesia. “Para a Fonte da Senhora, 
que já beneficiou da colocação de 
quatro equipamentos de ginástica 

Junta de Freguesia tem planeadas diversas intervenções a realizar na Fonte da Senhora, no Passil e em Alcochete

DR

localizados no parque infantil, está 
prevista a substituição de abrigos de 
passageiros e pintura do parque de 
merendas”. Já no “Passil, prevê-se 
para 2021 a requalificação do espaço 
térreo na Praça do Rancho Folclóri-
co, que se encontra actualmente 
em fase técnica de projecto, com o 
apoio da Câmara Municipal”, tendo 
já sido “alvo de intervenção da junta 
com a substituição de bebedouros e 
de papeleiras, reparação de bancos 
e pintura da bancada em frente ao 
palco, muretes e floreiras”.

Por sua vez, “em Alcochete será 
retomado o rebaixo de passeios e 
pintura de passadeiras, de forma a 
melhorar a segurança e mobilidade 

dos cidadãos”. Encontra-se igual-
mente planeada a “criação de um 
Banco de Ajudas Técnicas, o apoio 
ao comércio local e a divulgação da 
gastronomia tradicional alcochetana, 
com a rubrica semanal "Sabores de 
Alcochete", divulgada no site institu-
cional da junta e redes sociais”.

Para o futuro, a autarquia espera 
conseguir vir a retomar “os eventos 
ao ar livre, nomeadamente a Feira 
do Livro Usado Itinerante, o Cine-
ma ao Ar Livre e os ateliers de artes 
decorativas de Alcochete e da Fonte 
da Senhora, os Cursos de Costura, 
Arraiolos, Informática em Alcochete 
e Passil, a Zumba, o Yoga e o Dance 
Kids”.

Depois de um 
ano marcado 
pela pandemia, 
montante vai 
ajudar 
o movimento 
associativo, 
as IPSS's, os 
bombeiros 
e a população

12 MIL EUROS

GNR apreende 
uma tonelada 
de amêijoa-
-japonesa no 
Samouco

A Unidade de Controlo Costeiro da 
Guarda Nacional Republicana (GNR), 
por intermédio do Subdestacamento 
de Setúbal, apreendeu esta semana 
mais de uma tonelada de amêijoa-ja-
ponesa, com um valor estimado de 12 
mil euros, na freguesia do Samouco.

Em comunicado, a GNR explica que 
a apreensão decorreu “no âmbito de 
uma acção de fiscalização de activida-
des relacionadas com a captura e co-
mércio ilegal de bivalves, protecção 
das espécies e segurança alimentar”. 

De acordo com a mesma nota, 
os militares detectaram uma viatu-
ra que efectuava o transporte de 1 
338 quilos de bivalves “sem se fazer 
acompanhar do documento de re-
gisto de moluscos e bivalves vivos, 
sendo estes desprovidos de qualquer 
controlo higiossanitário e, por isso, 
impedidos de entrar no circuito co-
mercial, considerando os riscos para 
a saúde pública”.

No decorrer da apreensão, “foi ela-
borado o respectivo auto de contra-
-ordenação, cuja coima pode ascender 
aos 3 740 euros para pessoas singula-
res e aos 44 890 euros para pessoas 
colectivas”. Já os bivalves “foram de-
volvidos ao seu habitat natural”.

DR
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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!

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 06/02/2021
EDUARDO ALEXANDRE RAMOS

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Sua família, tem 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. 
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Francisco Alves Rito

Doze organizações 
assinam posição 
conjunta por 
maior equidade na 
distribuição dos fundos 
estruturais europeus

REGIÃO

Entidades da região unidas na 
exigência de fundos comunitários 
para a Península de Setúbal

Dozes entidades da região assumiram 
ontem uma posição conjunta pelo 
acesso da Península de Setúbal aos 
fundos comunitários em condições 
de “equidade” com as restantes re-
giões do país.

A Associação de Municípios da Re-
gião de Setúbal (AMRS), a Associação 
de Agricultores do Distrito de Setú-
bal, a Associação de Comercio, Indus-
tria, Serviços e Turismo do Distrito de 
Setúbal (ACISTDS), a Associação da 
Indústria da Península de Setúbal 
(AISET), a Cáritas Diocesana de Se-
túbal, a Confederação Portuguesa de 
Pequenas e Médias Empresas (CPP-
ME), a Delegação Distrital de Setúbal 
da ANAFRE, o MURPI – Federação 
Distrital de Setúbal de Reformados, 
Pensionistas e Idosos, o Instituto 
Politécnico de Setúbal (IPS), a Mú-
tua dos Pescadores, União Geral de 
Trabalhadores Setúbal (UGT), a União 
de Sindicatos de Setúbal/CGTP-IN e 
a União Distrital de Setúbal de Insti-
tuições Particulares de Solidariedade 
Social assinam uma nota, enviada ao 
jornal O SETAUBALENSE, em que de-
nunciam que a região de Setúbal tem 
sido “fortemente prejudicada” pela 
discriminação no acesso aos fundos 
comunitários.

Para acabar com essa injustiça, es-
tas organizações regionais defendem 
que, na definição dos “critérios justos 
na distribuição dos Fundos Estrutu-
rais Europeus” devem ser tidas em 
conta sete linhas que consideram 
“essenciais”.

Entre as principais linhas essenciais 
referidas estão a possibilidade de se 
“avançar de imediato com o processo 

Rui Garcia, presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal

O SETUBALENSE

de criação da Unidade Territorial para 
fins Estatísticos NUTS - Península de 
Setúbal” e que esse processo “não 
introduza quaisquer alterações ao 
quadro administrativo da Área Me-
tropolitana de Lisboa”.

As organizações subscritoras desta 
posição defendem que sejam defi-
nidas respostas para a região de Se-
túbal já no âmbito do actual Quadro 
Plurianual de Apoio (PT2030) “que 
mitiguem os impactos negativos” da 
actual discriminação, nomeadamente 
“avisos condicionados dirigidos aos 
diversos sectores económicos e so-
ciais da região; acesso aos planos 
temáticos Nacionais sem restrições; 
e aumento da taxa de comparticipa-
ção dos fundos estruturais europeus, 
como as restantes regiões do país em 
iguais circunstâncias de convergên-
cia”.

“Que a distribuição de fundos se 
realize com o objectivo de correcção 
das desigualdades no território e na 
sociedade”, que cabe ao Estado defi-
nir as políticas de gestão dos fundos 
comunitários, por tema e por região, 
“encontrando respostas adequadas 
às regiões que por razões certamente 
diversas não atingiram ainda os ob-
jectivos de coesão, mesmo que im-

plique a alteração de normativos na-
cionais” e que a aplicação dos fundos 
“deve ser acima de tudo em matérias 
estruturantes para o desenvolvimen-
to dos territórios”, são outra três das 
linhas orientadoras apontadas.

Além de Rui García, presidente 
da AMRS – constituída pelos mu-
nicípios de Almada, Alcácer do Sal, 
Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, 
Palmela, Santiago do Cacém, Seixal, 
Sesimbra, Setúbal, esta posição con-
junta é assinada por Edgar Pereira, 
secretário da direcção da Associação 
de Agricultores do Distrito de Setú-
bal, Francisco Carriço, presidente da 
Mesa da Assembleia Geral da ACIS-
TDS, Nuno Maia, director-geral da 
AISET, Domingos Ferreira de Sousa, 
presidente da Cáritas Diocesana, 
Jorge Manuel Pisco, presidente da 
CPPME,  João Miguel, coordenador 
distrital da ANAFRE, Joaquim Gon-
çalves, presidente da MURPI, Pedro 
Dominguinhos, presidente do IPS, 
Arsénio Caetano, administrador da 
Mútua dos Pescadores,  Manuel Fer-
nandes, presidente da UGT Setúbal, 
Luís Leitão, coordenador da União de 
Sindicatos de Setúbal, Fernando Júlio 
Sousa, presidente da União Distrital 
das IPSS.

Carta enviada ontem à 
comissária Elisa Ferreira 
pede esclarecimentos 
sobre criação de NUT III

Os nove deputados do PS eleitos 
pelo Círculo Eleitoral de Setúbal en-
viaram ontem uma carta à Comissária 
Europeia para a Coesão e Reformas, 
Elisa Ferreira, com questões sobre o 
acesso da Península de Setúbal aos 
fundos europeus, revelaram os par-
lamentares.

“Quando terá início o próximo 
período regular de apresentação de 
pedidos de alteração por parte dos 
estados-membros e qual será a res-
pectiva data limite? Para além dos 
critérios expressos no regulamento, 
existem orientações técnicas adicio-
nais definidas pela Comissão para a 
apresentação de pedidos de criação 
de NUT III?”

“A eventual criação de uma nova 
NUTS III na Península de Setúbal pro-
duziria algum acréscimo no montante 
atribuído a este território ou à NUTS 
II onde se insere no actual período de 
programação de fundos estruturais 
2021-2027?”

“Será possível que a Comissão [Eu-
ropeia] nos informe sobre as tendên-
cias quanto às linhas futuras da polí-
tica de coesão a aplicar no pós-2027, 
designadamente quanto ao nível das 
NUTS (II ou III) que irá ser adoptado 
para a categorização das regiões?”

Estas perguntas feitas pelos elei-
tos socialistas são antecedidas de 
um preambulo em que fazem um 
enquadramento sobre as perguntas 
que dirigem à comissária.

FUNDOS COMUNITÁRIOS

Deputados socialistas 
de Setúbal questionam 
Comissão Europeia 

“A NUTS II Área Metropolitana de 
Lisboa é considerada uma ‘região 
mais desenvolvida’ pois apresenta 
um PIB per capita superior a 100% da 
média do PIB da UE27. Contudo o PIB 
da região esconde importantes dese-
quilíbrios económicos intra-região. 
Com a última alteração das NUTS 
II em Portugal, em 2013, a anterior 
Região de Lisboa foi substituída pela 
Área Metropolitana de Lisboa, ten-
do sido eliminadas as NUT III, Grande 
Lisboa e Península de Setúbal. A Pe-
nínsula de Setúbal vem reclamando 
a criação de uma NUTS III por forma 
a que possam ter acesso a fundos eu-
ropeus num regime compatível com 
o seu nível de desenvolvimento e não 
como ‘região mais desenvolvida’ (em 
2016, os concelhos registavam em 
conjunto um PIB per capita equiva-
lente a 55% da média comunitária).”

Eurídice Pereira, coordenadora do 
grupo de deputados PS eleitos por 
Setúbal, sublinha que “são exacta-
mente esses desequilíbrios intra-
-região que têm de ser encarados”.

Os socialistas dizem ainda que o Pla-
no de Recuperação e Resiliência, “tem 
de perceber com estratégia a Penínsu-
la se Setúbal, apoiando o investimento 
público, em áreas bem variadas e que 
estão a ser desenhadas, e, particular-
mente, o privado, nas vertentes em-
presarial, incluindo o comércio, mas 
apostando em projectos do ensino 
universitário e politécnico”.

Os deputados do PS eleitos pelo 
distrito são Ana Catarina Mendes, Eu-
rídice Pereira, Maria Antónia Almeida 
Santos, Filipe Pacheco, André Pinotes 
Batista, Sofia Araújo, Fernando José, 
Clarisse Campos e Ivan Gonçalves.
F.A.R.

Região presente ao Tribunal Judicial da 
Seixal, tendo-lhe sido decretadas 
as medidas de coação de proibição 
de contacto com a vítima na sua 
casa e no local de trabalho, estando 
a ser controlado através de pulseira 
electrónica, e a apresentações 
bissemanais na GNR.

Detido por 
violência contra 
mulher durante 
quatro anos

Um homem, de 48 anos, foi detido 
na quarta-feira, na Amora, Seixal, 
por violência doméstica contra a 
mulher, de 38 anos, submetendo-a 
a agressões, ameaças e a manter 
relações sexuais contra a sua 
vontade, desde 2017, anunciou 
ontem a GNR. O detido foi 

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

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

O Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Almada, sediado 
na cidade com o mesmo 
nome, tem jurisdição terri-

torial sobre os municípios de Almada, 
Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, 
Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal. 

À semelhança do que acontece 
com a generalidade dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais, o Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Almada 
padece de um seríssimo problema 
de pendências e moras processuais. 
Esta situação tem gerado atrasos de 
algumas décadas (leu bem, décadas!) 
na tramitação e decisão dos proces-
sos intentados. Os processos ficam 
parados quando entram no Tribunal 
e, os processos que avançam, muito 
poucos, ficam a aguardar por uma 
sentença que demora a chegar.

Na jurisdição administrativa e fis-
cal, em especial na 1.ª instância, há 
processos a aguardar tramitação há 
mais de 10 e até mesmo há mais de 
20 anos. Por outro lado, existem pro-
cessos em que a prova já foi produ-
zida, assim como as alegações finais 
escritas e, no entanto, a sentença 
tarda, igualmente, em chegar … há 
décadas!

 Uma justiça com delongas deste 
calibre é tudo menos justiça, ferin-
do de forma gravíssima o Estado de 
Direito, bem como o prestígio e dig-
nidade do próprio Estado. 

O PSD tem vindo a denunciar esta 
situação por diversas vezes, a última 
das quais em novembro do ano pas-
sado, aquando do debate na especia-
lidade do Orçamento do Estado para 
2021. Porém, até ao momento, não se 
verifica nenhuma melhoria, nem há 
notícia da aplicação de medidas que 
se destinem a acelerar a tramitação 
dos processos na jurisdição adminis-
trativa e fiscal de 1.ª instância. Natu-
ralmente que esta situação tende a 
piorar, já que a cada dia que passa é 
mais um dia a somar aos atrasos de 
décadas que se verificam neste Tri-
bunal. 

Consciente do problema, em 2018, 

Atrasos de décadas 
(sim, de décadas!)

OPINIÃO

Fernanda Velez

o Ministério da Justiça fez referência 
à criação de bolsas de juízes e briga-
das de recuperação para tentar ultra-
passar o problema das pendências e 
dos atrasos consideráveis, mas decor-
ridos três anos após mais um anúncio 
solene de um membro do Governo, 
a promessa continua por cumprir, o 
que em nada abona a credibilidade 
da tutela.

Chegados a 2021, verificamos que 
o problema não foi solucionado; pelo 
contrário, tem vindo a agravar-se de 
forma considerável, aumentando as 
pendências e não sendo tramitados 
os processos, nalguns casos, por falta 
de Juízes para o efeito. 

Tais práticas não podem deixar 
de merecer a preocupação do PSD. 
Quando se verificam atrasos de dé-
cadas na tramitação e decisão dos 
processos intentados no Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Almada, com 
graves prejuízos para os direitos dos 
cidadãos e dos contribuintes, está em 
causa o Estado de Direito e o próprio 
prestígio e dignidade do Estado, pe-
lo que se torna imperativo indagar e 
sindicar a dimensão deste problema. 
Neste sentido, através de uma Per-
gunta Parlamentar dirigida à titular 
da pasta da Justiça, os Deputados do 
Grupo Parlamentar do PSD eleitos pe-
lo círculo eleitoral de Setúbal ques-
tionam se o Governo pode assegurar 
que o Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Almada “se encontra apetrechado 
com o quadro de Juízes proporcional 
às necessidades de serviço” e se a tu-
tela pode garantir «que não se têm 
agravado, de forma considerável, os 
atrasos na tramitação dos processos 
novos, entrados em data posterior ao 
compromisso assumido pela Ministra 
da Justiça já em 2018».

Atrasos de décadas (sim, de dé-
cadas!) no Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Almada – uma situação 
dramática a que urge pôr fim!

Deputada do PSD

O Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Almada padece 

de um seríssimo 
problema de 
pendências 

e moras 
processuais. 
Esta situação 

tem gerado 
atrasos de 

algumas 
décadas
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Goleador Zequinha procura marcar 
pelo quarto jogo consecutivo

A contar para a 16.ª jornada da série H 
do Campeonato de Portugal, O Vitó-
ria Futebol Clube defronta domingo, 
a partir das 15 horas, no Estádio do 
Bonfim, o Olhanense. O jogo entre 
sadinos e algarvios marca o reencon-
tro entre dois históricos do futebol 
nacional que protagonizaram ao lon-
go dos anos vários duelos, sendo a 
maior parte a contar para o escalão 
principal.

A última vez que o conjunto de 
Olhão actuou em Setúbal foi preci-
samente numa partida a contar para a 
I Liga. A 10 de Maio de 2014, naquela 
que foi a 30.ª e derradeira jornada da 
temporada 2013/14, o Vitória levou 
a melhor sobre os algarvios, aca-
bando por vencer por 3-1, resultado 
que consumou a descida de divisão 
do Olhanense numa época em que 
os verdes e brancos terminaram na 
sétima posição.

O avançado Zequinha, melhor mar-
cador do Campeonato de Portugal 
com 13 golos, inaugurou o marcador 
nesse encontro no Bonfim, estádio 
em que Frederico Venâncio e Rafael 
Martins fizeram os outros golos do 
Vitória. Tal como fez há quase sete 
anos, quando marcou logo aos dois 
minutos do jogo, Zequinha, de 34 
anos de idade, tudo vai fazer para 
manter a veia goleadora.

Se cumprir esse objectivo, o ata-
cante, que em 2009/10 tinha repre-
sentado o Olhanense, consegue, pela 
primeira vez na presente época, mar-
car pela quarta jornada consecutiva. 
Nas rondas transactas, entre a 13.ª e 
15.ª, Zequinha facturou nas vitórias, 
ambas por 1-0, diante do Esperança 

Ricardo Lopes Pereira

Avançado marcou em 
2014 no último triunfo, 
no Bonfim, sobre os 
algarvios, a contar para 
a I Liga

VITÓRIA FC E OLHANENSE DEFRONTAM-SE DOMINGO, PELAS 15H00, EM SETÚBAL
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de Lagos e Moncarapachense e tinha 
bisado no 5-2 no reduto do Juventu-
de de Évora. 

Numa altura em que falta à equi-
pa de Alexandre Santana realizar seis 
partidas para terminar a fase regular 
do campeonato, o Vitória, em caso 
de triunfo sobre os algarvios, amplia 
para 17 pontos a vantagem para o 
oponente. Refira-se que n a primei-
ra volta da prova, os sadinos foram 
a Olhão ganhar, por 3-2, no Estádio 
José Arcanjo. A 22 de Novembro, no 
jogo da 5.ª jornada, Bruno Ventura, 
José Semedo e João Serrão, que ce-
lebrou ontem o seu 21.º aniversário, 
fizeram os golos sadinos.

Capitão Semedo cumpre castigo
Expulso na jornada anterior, depois 
de lhe terem sido exibidos dois car-
tões amarelos, ambos na segunda 
parte da partida com o Esperança de 
Lagos, o capitão Semedo vai cumprir 
domingo um jogo de castigo. A im-
possibilidade do médio, de 36 anos, 
dar o contributo à equipa representa 
um forte revés, uma vez que a expe-
riência e a capacidade de liderança 
do jogador têm sido importantes na 
boa caminhada feita pelo clube até 
ao momento.

Utilizado em 11 partidas até ao 
momento, Semedo ficará desta vez 
de fora a torcer pelos colegas. Para 

o seu lugar, o timoneiro dos sadinos 
deverá apostar no médio André Pe-
drosa, jogador, de 23 anos, que na 
ronda passada entrou, depois da 
expulsão do capitão, para a posição 
antes desempenhada por Semedo. 
No Vitória desde 2013/14, André 
Pedrosa jogou várias épocas pela 
equipa na I Liga.

Em entrevista à página de Face-
book ‘Campeonato Portugal - Cam-
peonato das Oportunidades’, o trei-
nador Alexandre Santana partilhou 
uma história que reflecte o espírito 
que se vive no balneário e a forma 
como se relacional os jogadores 
mais experientes com os mais no-
vos. “Equipamo-nos em balneários 
diferentes devido à covid, temos 
ido muito cuidado com essa ques-
tão. Houve um dia em que o João 
Marques, que é júnior, foi perguntar 
ao capitão Semedo se havia possibili-
dade de ir para o balneário principal, 
que tem um impacto brutal com o 
símbolo”.

Em resposta, “o Semedo disse-lhe 
que tinha de fazer mais uns joguinhos 
a titular e trabalhar como vinha a fa-
zer para entrar no balneário. O João 
trabalhou, trabalhou e começou a 
jogar um, dois, três, quatro, cinco 
jogos a titular e o Semedo disse-lhe 
que já tinha falado comigo e que, no 
dia seguinte, podia ir para o balneário 
principal”, acrescenta o técnico dos 
setubalenses.

“O João ficou todo eufórico por 
saber que ia para o balneário com os 
seniores. Quando entrou, o Semedo 
chamou-o e disse-lhe que estar ali 
não era o fim”, avisou, acrescentando 
que “se não continuasse a treinar e 
jogar como estava a fazer voltava para 
o outro balneário”. Alexandre Santa-
na considera que “estas mensagens 
são um pouco de brincadeira, mas 
espelham bem a relação criada den-
tro do balneário”. Uns dias depois, 
confidenciou o treinador, o Semedo 
disse: “mister tenho de trabalhar três 
vezes mais do que eles porque eles 
só param quando nós desligamos o 
botão”. 

Depois de Juv. Évora, Moncarapachense e Esperança de Lagos, Zequinha deseja marcar pela quarta jornada seguida

O jogo de 
domingo à 
tarde no Bonfim 
entre sadinos 
e algarvios 
marca o 
reencontro 
entre dois 
históricos do 
futebol nacional



liderada por Tomás Tengarrinha 
desloca-se ao Estádio Francisco 
Lázaro, em Lisboa, para defrontar 
o Futebol Benfica, em jogo relativo 
à 2.ª jornada que se encontrava 
em atraso. As duas equipas já se 
defrontaram esta época na primeira 
fase da competição, no mesmo 

local, tendo então a vitória sorrido 
ao Amora, por 3-0. E é exactamente 
com esse espírito que a equipa está 
a encarar o jogo que se reveste de 
grande importância para a equipa 
amorense que em caso de vitória 
sobe ao topo da classificação, 
ficando em zona privilegiada.  

Futebol feminino 
do Amora tem 
compromisso 
importante no 
Fofó

A equipa de futebol feminino 
do Amora, que disputa a fase de 
manutenção e descidas na Liga BPI, 
vai ter no próximo domingo, às 15 
horas, mais um jogo extremamente 
importante para a concretização 
do seu objectivo. Depois da 
vitória obtida no Estoril, a equipa 
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C. PORTUGAL

Oriental 
Dragon vai a 
Rabo de Peixe

A 16.ª jornada do Campeonato de 
Portugal vai ser jogada aos soluços, 
por diversas razões. 

Este sábado, às 11 horas, o Orien-
tal Dragon joga nos Açores com o 
Rabo de Peixe e no domingo, pelas 
15 horas, o Vitória de Setúbal recebe 
o Olhanense no Estádio do Bonfim. 

Marcada para terça-feira está a re-
cepção do Desportivo Fabril ao Be-
lenenses SAD “B” e no que respeita 
às outras equipas há que dizer que o 
Amora não joga devido à desistência 
do Armacenenses e o mesmo acon-
tece com o Pinhalnovense, que viu o 
jogo com o Aljustrelense ser adiado 
para o dia 25 de Fevereiro, devido 
ao facto de ter estado em período 
de confinamento que foi obrigado 
a fazer.  

Rabo de Peixe tem cinco   
empates em casa
No Estádio Municipal da Ribeira Gran-
de o Rabo de Peixe recebe a visita do 
Oriental Dragon, que no passado do-
mingo não conseguiu melhor que um 
empate no jogo que disputou com o 
Fabril do Barreiro. Mas, se o Oriental 
Dragon empatou o Rabo de Peixe 
ainda fez pior porque foi derrotado 
pelo Praiense, na sua deslocação à 
Ilha Terceira. 

A equipa açoriana fez até ao mo-
mento seis jogos em casa onde obte-
ve apenas uma vitória, empatando os 
restantes (5), com apenas dois golos 
marcados e um sofrido. Resumindo, 
é uma equipa que ainda não perdeu 
qualquer jogo no seu reduto mas 
que, ao mesmo tempo, tem revela-
do pouco poder de fogo no ataque. 
Se aliarmos este registo aos números 
apresentados pelo Oriental Dragon 
somos levados a afirmar que a equi-
pa orientada por Luís Manuel tem 
fortes probabilidades de conquistar 
os três pontos porque na condição 
de visitante já obteve quatro vitó-
rias e também já marcou oito golos, 
embora também não seja de excluir 
o empate devido à tendência para 
este resultado da equipa de Rabo de 
Peixe. 

José Pina 

José Pina

O Cova da Piedade desloca-se este 
sábado a Coimbra para defrontar às 11 
horas a Académica, líder do campeo-
nato, no jogo que abre a 20.ª jornada 
da Liga Portugal 2 SABSEG. 

Os piedenses, que no domingo pas-
sado venceram o Sporting da Covilhã e 

II LIGA

Cova da Piedade joga em Coimbra na abertura da 20.ª jornada

na jornada anterior haviam empatado 
em Mafra, estão a atravessar um bom 
momento mas o mesmo acontece 
com os estudantes que nos dois úl-
timos jogos obtiveram outras tantas 
vitórias, sendo uma delas no Estoril.

Tudo aponta para que venha a ser 
uma boa partida de futebol porque 
em confronto vão estar duas boas 
equipas. Os estudantes, que não que-
rem perder o lugar que conquistaram 
na última jornada, e, os piedenses, 
que pretendem reforçar a sua posição 
em termos classificativos. 

No final do encontro do passado 
domingo o treinador da equipa da 
margem sul do Tejo, Mário Nunes, 

referiu que houve necessidade de 
“fazer algumas mudanças na estru-
tura defensiva e em questões de es-
tratégia. Parece que estamos no bom 
caminho mas ainda um pouco longe 
daquilo que queremos ser”. 

Mário Nunes que viu recentemente 
chegar alguns reforços mostrou-se 
satisfeito porque “vieram acrescentar 
valor à equipa e não para tirar o lu-
gar a quem já cá estava. Como temos 
duas lesões de longa duração (Edi-
nho e João Amorim) fomos buscar o 
Cristiano Gomes e o Blondell para os 
seus lugares e os outros que vieram 
têm experiência de 2.ª liga, com to-
dos eles queremos ter sucesso até ao 

final da época”, referiu. 
Os estudantes, que têm no seu 

grupo de trabalho o melhor marcador 
do campeonato, Bouldini, e possuem 
uma das equipas mais fortes da com-
petição são apontados claramente 
como favoritos mas como no futebol 
não há vencedores antecipados e o 
Cova da Piedade também tem alguns 
argumentos, nunca se sabe o que po-
de acontecer. 

A título de curiosidade fica o registo 
que no histórico de encontros quem 
leva a melhor é o Cova da Piedade 
com cinco vitórias, dois empates e 
quatro derrotas nos 11 jogos até agora 
realizados, por ambos.      

Os estudantes são 
favoritos mas o Cova da 
Piedade tem feito bons 
resultados fora de casa

José Pina

Jogos com o Sporting 
“B”, Desportivo Fabril, 
Oriental Dragon e 
[provavelmente] com 
o Rabo de Peixe serão 
adiados

COVID-19 ATACA NO OLÍMPICO

Equipa de futebol sénior montijense 
está em confinamento até 24 de Fevereiro

A covid-19 voltou a atacar no Olímpi-
co do Montijo que foi obrigado a sus-
pender a sua actividade desportiva 
por se encontrar em confinamento. 
Esta é a terceira vez que a equipa é 
obrigada a parar, primeiro devido ao 
facto de um jogador adversário ter jo-
gado infectado num jogo de prepara-
ção, depois porque foram detectados 
casos positivos no plantel e agora a 
mesma coisa.   

Em declarações a O SETUBALEN-
SE, Filipe David, director desportivo 
do clube, conta ao pormenor o que 
aconteceu, desta vez.

“Supostamente quando fomos aos 
Açores já tínhamos um jogador infec-
tado. Provavelmente estava naquela 
fase de incubação porque no teste 

Olímpico do Montijo e Fontinhas defrontaram-se no último domingo

FOTÓGRAFO

entretanto houve um jogador que pe-
diu comprimidos para a dor de cabe-
ça e nós pensámos que se tratava de 
cansaço devido às contingências da 
viagem. Como os testes que tínha-

mos feito 72 horas antes deram todos 
negativos estávamos descansados 
mas no dia do jogo o jogador volta a 
pedir comprimidos. Como houve um 
acidente com um jogador nosso que 
teve de ser operado, eu tive que lá fi-
car. Entretanto, recebo uma chamada 
a dizer que o pai do referido jogador 
estava infectado. Mandei de imediato 
fazer o teste rápido que deu positi-
vo e em consequência disso ficamos 
confinados até 24 de Fevereiro”. 

Sobre a derrota sofrida com o Fon-
tinhas o dirigente montijense disse 
que “tem que haver delegados da FPF 
naqueles jogos e o observador dos ár-
bitros não devem ser de lá. A FPF ape-
la ao fair-play mas isto não tem nada a 
ver com isso. Os clubes recebem-nos 
muito bem mas não percebo o que se 
passa com as arbitragens. No penalti 
que ditou a nossa derrota o próprio 
jogador disse aos nossos que pensava 
que levar o cartão amarelo porque 
ninguém lhe tocou”.

E, a rematar acrescentou: “Este 
campeonato é caro, não se podem 
cometer erros destes porque têm in-
fluência directa no resultado. No final 
desejei uma boa viagem ao árbitro 
mas não lhe dei os parabéns porque 
ele não os merecia”. 

que fez nada acusou. Nós fizemos 
escala em São Miguel, saímos daqui 
às duas da manhã de sábado e esti-
vemos em Ponta Delgada oito horas 
à espera de voo para a Ilha Terceira, 



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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Continuamos com a nossa edição 
nas bancas, mas  agora

já pode ler o  SEU JORNAL  na integra, em 
www.osetubalense.com

#Fiqueemcasa

Mantenha-se informado e em segurança!

Avenida Fialho Gouveia, 2 - Montijo - Tel.: 212 314 035 - 916 378 087 - 966 297 175 - e-mail: dafr.rodrigues@gmail.com

Mecânica Geral
Peças de Origem Renault
Electricidade
Mudanças de Óleo
Preparação e Deslocação p/ inspecção
Filtros - Travões - Suspensão - Iluminação
Diagnósticos
Carregamentos de Ar Condicionado
Chapa - Pintura
Orçamentos Grátis


