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“DESIGUALDADES NO ACESSO À SAÚDE” EM SETÚBAL

Idosos e população pobre no centro das
preocupações de técnicos e forças de segurança
OPINIÃO
Francisco Correia

Outros 700 anos,
com saúde

N

o passado mês de Janeiro, completaram-se 700
anos sobre a primeira
referência documental à
actual cidade do Montijo, anteriormente designada de Aldeia Galega
do Ribatejo.
O documento mais antigo, até
agora encontrado, que lhe faz menção, uma carta de aforamento da Colegiada de Santa Marinha do Outeiro
de Lisboa, tem a data de 5 de Janeiro
do ano da Era de César de 1359, o
que corresponde, na nossa Era do
Nascimento de Jesus Cristo, ao ano
de 1321. Nele se pode ler: “feita a
carta em Aldeia Galega do Ribatejo cinco dias de janeiro, Era de mil
trezentos e cinquenta e nove anos”
(Francisco Correia – Aldeia Galega do
Ribatejo: Séculos XIII a XV. Montijo:
Câmara Municipal, 2001, p. 27).
Assim, contam-se já em 700, pelo
menos, os anos de existência desta localidade, assim designada, até
1930, de Aldeia Galega do Ribatejo,
e hoje denominada de Montijo.
Seria motivo para festejar não fora
esta terrível pandemia, conhecida
por Covid-19, que nos assola a todos
e a que o Montijo não está imune,
e só comparável com a que sofrera
com a chamada pneumónica.
Há um século, mais precisamente nos anos de 1918-1919, e perante
esta emergência médica, é criada na
então Aldeia Galega do Ribatejo, em
sessão da Câmara Municipal de 9 de
Outubro de 1918, uma comissão para
minimizar as suas consequências.
Dos seus elementos, gostaria de
destacar a abnegação e a coragem
do Dr. César Ventura, durante esta
pandemia: contam testemunhos
coevos que o Dr. César Ventura percorria as ruas da vila, dia e noite, em
socorro dos doentes, dando-lhes,

não só os necessários cuidados médicos, mas, acima de tudo, o apoio
psicológico e financeiro, tirando do
seu bolso para lhes dar os medicamentos e os alimentos.
E não se pense que era de sua obrigação funcional este seu exercício
médico, ao longo da pneumónica:
ele tinha desistido do exercício profissional da Medicina, para se dedicar
aos negócios familiares, e só a exercia, de forma benemérita.
Maior ainda o valor do seu contributo nesta causa, esquecendo desistências antigas e empenhando-se, como médico e como cidadão,
no socorro dos demais e no bem
comum, como se dele se tratasse.
E já no rescaldo desta calamidade,
vê a concretização do que viria a ser
o mais importante projecto da sua
vida: a criação, no ano de 1919, do
Orfanato de Aldeia Galega, instalado
numa propriedade que adquiriu para
o efeito, numa tentativa de recolher
os órfãos da pneumónica.
Deste mesmo heroísmo se têm
imbuído os nossos profissionais da
saúde, no actual contexto de pandemia pelo novo coronavírus e aqui
deixo este meu testemunho.
Que o exemplo do Dr. César Ventura lhes possa servir de estímulo, e
que pelos poderes públicos e pelos
cidadãos do concelho do Montijo
lhes sejam prestadas as justas homenagens, os desejos do autor desta
crónica que, a pretexto da efeméride, muito se quer associar.
A antiguidade da cidade do Montijo é garantia que a sua população
está preparada para estes novos
desafios e para outros 700 anos,
com saúde.
Historiador
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A condição financeira
e isolamento são
transversais à condição
de saúde da população
do concelho de Setúbal
Humberto Lameiras
As “Desigualdades no Acesso à Saúde”
estiveram em debate ontem no terceiro webinar preparatório do Fórum de
Saúde em Setúbal, que irá decorrer a 8
de Abril, onde ficou patente que Setúbal tem de estar atenta às condições
sociais da população vulnerável, mais
ainda quando alguns indicadores são
de alerta.
Isto acontece quando se “destaca pela negativa” quanto à taxa de retenção
e desistência no ensino básico, segundo dados do ano lectivo 2018 – 2019,
que foram apontados pela professora
Ana Paula Gato, da Escola Superior de
Saúde do Instituo Politécnico e Setúbal
(IPS), que dedicou a sua intervenção
aos “Impactes dos estados de privação
material na saúde”.
Outro indicador são os “3 511 desempregados inscritos nos centros
de emprego” em 2019, e uma “elevada taxa da população beneficiária
do rendimento social de inserção”.
Indicadores estes que acabam por se
reflectir na saúde na população mais
pobre.
“São dados que nos devem preocupar”, disse a professora no fim da
sua intervenção num debate que foi
moderado por Francisco Alves Rito,
director do jornal O SETUBALENSE.
A “Vulnerabilidade da população
idosa no concelho de Setúbal” foi o
tema apresentado pelo capitão Rui
Quintinha, comandante do Destacamento Territorial de Setúbal da GNR,
unidade militar com responsabilidade
no território de Azeitão, Sado, Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra e ainda na
União de Freguesias de Setúbal.
Focou o programa Apoio 65-Idosos
em Segurança, que, em parte, consiste
em explicar aos idosos como agirem
em situações de burla, contactos com
estranhos, prevenção rodoviária, segurança na rua e em casa, consumo
de bebidas alcoólicas e medicamen-

O quarto webinar é a 28 de Fevereiro

tos, educação ambiental e violência
doméstica.
Trabalho similar tem feito a PSP
na cidade de Setúbal, em muito feito em articulação com instituições
do concelho, transmitiu a comissária
Sara Ferreira, que apontou que esta
força de segurança pública, em 2020,
chegou a 60 pessoas num trabalho
porta-a-porta para resolver as suas
necessidades, para além do trabalho
feito com as pessoas sem-abrigo.
As “Relações de vizinhança e socialização como factores de resiliência
e capacitação na saúde no concelho
de Setúbal”, foram apresentadas pela
professora Carla Cibele Figueiredo, da
Escola Superior de Educação do IPS,
que apresentou o trabalho feito por
um grupo de voluntários, professores
e estudantes, no apoio à população
idosa, através do projecto IdoSOS.
“Trabalhamos a saúde na óptica do
bem-estar e empatia. É preciso que
o outro sinta que o estamos a compreender”, comentava apontado a

carência da população idosa que tem
vindo a perder a rede familiar com a
actual pandemia.
Caso diferente são as “Particulares
dificuldades da população migrante
no acesso aos cuidados de saúde”, isto segundo a experiência de Setúbal.
Um tema que foi apresentado pela
chefe de divisão de Direitos Sociais,
Conceição Loureiro, serviço que actua segundo o plano municipal para a
integração de migrantes.
Parte da dificuldades passam pelo
entendimento em serviços públicos,
nomeadamente ao nível da saúde, que
“por vezes desconhecem os direitos
que os imigrantes têm”, o que também
é “dificultado quando estes não têm
documentação”.
O próximo webinar referente ao Fórum Saúde em Setúbal realiza-se a 28
de Fevereiro, às 16h00, e vai debater
temas como “O que é a cidade saudável” e o “Plano Director Municipal e o
Plano Municipal de Mobilidade como
instrumentos de promoção da saúde”.

88% de mulheres Concelho
é o terceiro do País em casos
de violência doméstica
Entre 2017 e 2019, os casos
de violência doméstica que
chegaram ao Centro Hospitalar
de Setúbal ditavam uma
prevalência de “88% de
mulheres”, referiu a enfermeira
Rosa Piteira, da Equipa de
Prevenção da Violência no
Adulto, neste centro.
Outro indicador é que estas
ocorrências são transversais

a todas a idades, emboram
incidam mais entre os “25 e 44
anos”, e também pessoas com
“65 anos ou mais”.
Com estes dados, diz a
enfermeira que o concelho
de Setúbal “está no terceiro
lugar do País, com mais casos
de violência doméstica”, isto
segundo o Relatório Anual da
Segurança Interna de 2019.
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APPACDM
promove iniciativa
virtual “24 horas
a Correr pela
Deficiência”

A Associação Portuguesa de Pais
e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental (APPACDM), através
da União Desportiva para a
Inclusão de Setúbal, encontra-se a
promover a iniciativa “24 horas a
Correr pela Deficiência”, que terá
lugar a 14 e 15 de Maio em formato

virtual, lê-se em comunicado. No
entanto, a acção pode vir a contar
com “alguns momentos físicos no
Jardim do Bonfim”. “A inscrição
tem um valor simbólico, o qual
reverterá a favor da promoção da
actividade física dos utentes da
APPACDM de Setúbal”.
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PALMELA

Corpo de jovem desaparecido
encontrado em poço abandonado
em Brejos do Assa
FOTOS: DR

Lucas Miranda, de
15 anos, do Centro
Jovem Tabor, terá sido
assassinado por outros
jovens

LITORAL ALENTEJANO

Vacinação começou ontem
em Alcácer do Sal e chega
amanhã ao Torrão

Rogério Matos
A Política Judiciária (PJ) de Setúbal
retirou ossadas humanas do fundo de
um poço com mais de cinco metros
de profundidade junto ao Centro de
Jovens Tabor, em Brejos do Assa, Palmela. Na origem da operação levada
a cabo pelos Bombeiros Sapadores
de Setúbal está uma denúncia realizada à PJ no início da semana, que
dá conta que se trata do cadáver de
Lucas Miranda, jovem dado como desaparecido desta mesma instituição
desde 15 de Outubro passado.
O jovem de 15 anos terá sido assassinado, em contornos ainda por apurar, mas ao que tudo indica, por pessoas próximas de si, designadamente
outros jovens. O corpo foi enrolado
num lençol e jogado ao poço ainda
em Outubro, indicam as primeiras
diligências no local.
Na localização do poço, os bombeiros retiraram madeira e galhos
de árvores que escondiam o local.
O entulho terá sido colocado para
esconder o corpo. Junto às ossadas
estava o cadáver de um cão, que presumivelmente caiu dentro do poço ao
seguir o cheiro.
As ossadas serão agora submetidas
a autópsia para identificação e conclusão sobre as causas da morte. Os
resultados ainda não eram conhecidos até ao fim desta quinta-feira,
nem são conhecidas detenções pela
Polícia Judiciária de Setúbal.
Lucas tinha sido institucionalizado
no dia 2 de Outubro a pedido da sua
mãe adoptiva que sentia receio pelo
comportamento violento do filho,
que tinha problemas psiquiátricos.
Com a entrada em vigor do Estado
de Emergência, em Março passado,
o jovem deixou de jogar futebol no

Jovem fugiu desde 2 de Outubro seis vezes do Centro de Jovem Tabor

Corpo de Lucas Miranda foi enrolado num lençol e jogado ao poço

Barreirense - que mostrou o pesar pela morte do seu atleta – assim como
de frequentar a escola. Nessa altura
começou a envolver-se com grupos
violentos no Vale da Amoreira, na
Moita.
Em fotos partilhadas nas redes
sociais, Lucas surgia na companhia
de outros jovens encapuzados que
exibiam armas. Em Setembro, pouco
antes da institucionalização, o jovem
esteve envolvido num assalto à própria casa e do qual resultaram dois
detidos. Lucas estava incluído no
grupo de assaltantes, mas fugiu do
local antes da detenção. O assalto não
estará relacionado com o homicídio.
Desde que foi institucionalizado,

no dia 2 de Outubro, o jovem fugiu
seis vezes do Centro de Jovens Tabor,
mas era sempre localizado e regressava ao espaço. A 15 de Outubro, desapareceu sem mais regressar.
Entre o desaparecimento e o início
deste ano, a Polícia Judiciária recebeu algumas pistas sobre possíveis
localizações do jovem, embora sem
quaisquer resultados. O padrasto de
Lucas disse em Janeiro tê-lo visto a
embarcar no transporte fluvial no
Barreiro em direcção a Lisboa. Nessa altura, também o jovem terá sido
visto a mendigar nas ruas do Vale da
Amoreira. A Polícia Judiciária avaliou
as pistas, procurou pelo jovem, mas
nunca o localizou.

Manuela Mártires,
de 81 anos, foi a
primeira a receber
a toma no pavilhão
gimnodesportivo
A vacinação no concelho de Alcácer
do Sal arrancou ontem, no pavilhão
gimnodesportivo, e continua hoje,
no mesmo local, chegando ao Torrão
no sábado.
O Pavilhão Gimnodesportivo de
Alcácer, que serve de centro de vacinação na cidade, recebeu, a partir
das 9 horas da manhã, pessoas com
mais de 50 anos e doenças associadas (doença coronária, insuficiência
cardíaca, insuficiência renal ou doença pulmonar obstrutiva crónica) e
pessoas com mais de 80 anos.
O presidente da Câmara Municipal,
Vítor Proença, e o vereador Nuno
Pestana acompanharam o primeiro
dia de vacinação, no local, onde estiveram a equipa do Centro de Saúde

de Alcácer, os Bombeiros Mistos de
Alcácer do Sal e a GNR.
Maria Manuela Mártires, de 81
anos, residente em Alcácer do Sal,
foi a primeira pessoa a ser vacinada
no concelho.
O centro de vacinação, instalado
no pavilhão gimnodesportivo da cidade, foi preparado pela câmara em
colaboração com o Centro de Saúde
de Alcácer, sendo que a autarquia
também cede transporte a quem
não tenha forma de se deslocar para
a vacinação.
No sábado é a vez do Pavilhão
Gimnodesportivo do Torrão receber
as primeiras pessoas da vila a serem
vacinadas. Também munícipes com
mais de 80 anos ou com mais de 50
que tenham doenças associadas.
No total, nesta primeira fase vão
ser vacinadas 404 pessoas, cerca de
30% das 1200 identificadas como
prioritárias. O autarca Vitor Proença
já se queixou de que as vacinas são
“insuficientes”, defendendo que são
necessárias mais para o Alentejo em
geral e para o concelho em particular.
DR
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CONCENTRAÇÃO FRENTE AO HOSPITAL DE SÃO BERNARDO

Jerónimo de Sousa diz ser necessário “testar, rastrear
e vacinar” para pôr termo a “confinamento agressivo”
O SETUBALENSE

Secretário-geral do PCP
considera as medidas
fundamentais para se
“atingir até ao fim do
Verão a imunidade de
grupo necessária”
Maria Carolina Coelho
O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de
Sousa, defendeu ontem em Setúbal,
junto ao Hospital de São Bernardo,
que considera ser “fundamental testar,
garantir os rastreios e vacinar rapidamente a população”, de forma a pôr
termo ao que considera ser “um confinamento agressivo” devido à covid-19.
As três medidas, segundo salientou
o líder comunista na concentração
que decorreu na cidade sadina em
defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), apesar de não poderem
“ser tomadas independentemente
umas das outras”, o que “exige uma
grande capacidade de organização
e direcção dos serviços”, são vistas
como fundamentais para se “atingir
até ao fim do Verão a imunidade de
grupo necessária”.
“A verdade é que o confinamento
agressivo, como tem vindo a ser im-

Líder comunista apelou à contratação de mais dois mil profissionais para os cuidados de saúde primários

plementado, não só não resolve os
problemas sanitários, como coloca
o País num inevitável pára/arranca
e cria outros problemas com consequências no futuro de Portugal e
dos portugueses”, frisou, enquanto
discursava para dezenas de pessoas.
No que diz respeito “à falta de
cumprimento no fornecimento de
vacinas”, Jerónimo de Sousa refere
ser necessário proceder-se à “aquisição de outras vacinas já autorizadas
pela Organização Mundial de Saúde
e outros países, ultrapassando resistências políticas”.

Para o dirigente do PCP, é imperativo o País “não ficar refém das decisões da Comissão Europeia, comprometida que está com os grandes
grupos farmacêuticos, que olham
para a produção das vacinas como um
grande negócio e não como um bem
público”, dando como exemplo o caso da AstraZenecca, que “apresentou
recentemente os lucros de 2020, superiores a 159% face a 2019”.
Assegurando que a resposta aos
problemas de saúde dos portugueses
se encontra no sector público e não
nos privados, o líder comunista apelou,

igualmente, à concretização, por parte do Governo, “de medidas inscritas
no Orçamento do Estado, nomeadamente as propostas apresentadas pelo
PCP, que apontam a contratação de
milhares de profissionais em falta, o aumento da capacidade de internamento
do SNS, particularmente na área dos
Cuidados Intensivos, e a contratação
de mais dois mil profissionais para os
cuidados de saúde primários”.
Estas medidas, explicou, “são
decisivas para a resposta não só à
covid-19, mas para a urgente recuperação dos atrasos e regresso à

normalidade da actividade do SNS”.
“Não há SNS sem os profissionais necessários e na dimensão adequada.
Assegurar a existência de um número
de profissionais que permita satisfazer as necessidades da população é
um objectivo urgente e prioritário.
É verdade que o SNS tem demonstrado dificuldades, que resultam da
necessidade de se concentrar meios
humanos e técnicos no combate à
covid-19”, disse.
O plano social foi também referido por Jerónimo de Sousa, que
defendeu ser “urgente adoptar as
decisões que a situação impõe”. “O
PCP tem-se debatido para que os
apoios às famílias que têm filhos a
cargo sejam pagos a 100% e não a
66% [referindo-se aos salários] e que
sejam alargados a famílias com filhos
até aos 16 anos”, afirmou.
Entre a população presente estiveram Ricardo Oliveira e Pedro Pina,
vereadores da Câmara Municipal de
Setúbal, José Belchior, presidente da
Junta de Freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra, Nuno Costa, presidente da Junta de Freguesia de São
Sebastião, e Rui Canas, presidente da
União das Freguesias de Setúbal.
Depois de estar na cidade sadina,
Jerónimo de Sousa seguiu para o Barreiro, tendo ainda discursado ontem,
pelas 17h00, no concelho almadense.

Com GR // JPS // Lusa

REABILITAÇÃO URBANA

Câmara Municipal afasta touradas da Praça de Touros Carlos Relvas
A Câmara de Setúbal pretende avançar com a alteração da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da cidade, num
modelo que vai reabilitar e readaptar
a praça de touros, passando esta a ser
um “equipamento municipal, dedicado essencialmente à realização
de eventos, numa perspectiva de
multiusos”. Ou seja, a ‘nova’ Carlos
Relvas vai ficar “mais afastada de ter
utilização exclusiva para espectáculos
de tauromaquia”.
Esta é parte da proposta da alteração da ARU para Setúbal, aprovada

na reunião de câmara de quarta-feira
que, no seu total, visa a integração de
todo o conjunto urbano circundante à
Praça de Touros Carlos Relvas, de forma a “reforçar a reabilitação urbana
das zonas históricas e consolidadas
da cidade e permitir o acesso a um
conjunto de benefícios fiscais de incentivo à reabilitação”.
Para a autarquia é “inadiável” a
necessidade de “regeneração e revitalização de uma importante zona
de charneira a nascente, confinante
com o Bairro Salgado, a área envol-

vente à praça de touros, inserida no
Bairro Baptista, bem como as antigas
quintas Tebaida e Aranguês”.
Com esta terceira alteração à delimitação da ARU Setúbal “pretende-se
restabelecer a relação entre estas malhas urbanas que hoje surgem numa
nova centralidade em face da futura
estação intermodal de transporte ferroviário e rodoviário, com obras em
curso que incluem novas operações
urbanísticas”, refere ainda a autarquia
em comunicado.
Da proposta, a ser submetida à As-

sembleia Municipal, faz igualmente
parte a alteração à delimitação da
ARU para Azeitão, a qual visa integrar
os dois prédios rústicos adjacentes a
nascente do Palácio dos Duques de
Aveiro, que outrora fizeram parte da
propriedade original com jardins, pomares e vinhas.
“Tendo em conta a sua importância
histórica, estes edifícios ganharam
interesse no projecto de reabilitação
e revitalização do Palácio dos Duques
de Aveiro”, avança o executivo municipal, sobre este imóvel classificado

de interesse público, que “apresenta
uma necessidade emergente de intervenção”.
A intervenção neste património
tem como objectivo a reabilitação
e readaptação para um uso mais
compatível com este “majestoso e
notável” ex-libris de Azeitão, o qual
“poderá passar por um empreendimento turístico, encontrando-se em
desenvolvimento estudos e projectos onde as propriedades adjacentes
ganham importância no processo de
revitalização”. H.L.
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Obras obrigam ao
condicionamento
de trânsito na
Rua Luís Sá no
próximo sábado

A Rua Luís Sá, nas imediações
da Praça de Portugal, na
cidade de Setúbal, vai estar
parcialmente encerrada
à circulação automóvel
no próximo sábado, dia
20 de Fevereiro, devido à
realização de trabalhos de

construção de um ramal de
saneamento.
A interrupção do tráfego
automóvel vai acontecer
entre as 08h00 e as 13h00,
no troço compreendido
entre as avenidas Afonso
de Albuquerque e Nuno

MUNICÍPIO VAI RECEBER QUASE 4 MILHÕES DE EUROS DIRECTOS

Executivo aprova adjudicação de dois
parqueamentos subterrâneos na Luísa Todi
ARQUIVO O SETUBALENSE

Cada parque vai ter três
pisos e 300 lugares.
A obra está a cargo da
Datarede que vai gerir
todo o estacionamento
Humberto Lameiras
A Avenida Luísa Todi vai receber dois
parques de estacionamento subterrâneos. A adjudicação da construção
foi aprovada na reunião de câmara de
quarta-feira, tendo o executivo decidido também sobre a concessão da
exploração do estacionamento tarifado de superfície na cidade.
Os parques, cada um com três pisos
e trezentos lugares, ficam no extremo
poente da via e na zona defronte da
Praça de Bocage. Segundo a autarquia,
a criação dos estacionamentos por pisos, “resulta no aumento das soluções
de parqueamento”, libertando assim espaço de superfície, “solução que permite
avançar com a requalificação da imagem
urbana, a qual contempla a criação e desenvolvimento de novos usos”.
O concurso para execução da obra
foi adjudicado à Datarede – Sistemas
de Dados e Comunicações, SA, empresa do empresário madeirense Luís
Sousa, que “apresentou a proposta
economicamente mais vantajosa” definida no programa do procedimento
Concessão da Gestão, Exploração, Manutenção e Fiscalização de Lugares de
Estacionamento Pago na Via Pública à
Superfície na Cidade de Setúbal.
Programa que inclui ainda a Constituição do Direito de Superfície em
Subsolo para a Concepção, Construção em Exploração de dois Parques
de Estacionamento no Subsolo na
Cidade de Setúbal.
Os encargos com a construção dos
dois parques de subsolo na Avenida
Luísa Todi “são assumidas pela empresa vencedora do concurso, que fica
com o direito de concessão e exploração destas novas infra-estruturas, assim como do estacionamento tarifado
de superfície na cidade, incluindo o do
futuro Terminal de Transportes de Setúbal, na Praça do Brasil”, acrescenta

A construção dos dois parques de subsolo na Avenida Luísa Todi é assumida pela Datarede

a autarquia em comunicado.

Concessão por 40 anos

A contrapartida é o “pagamento de 4
milhões e 999 mil euros, acrescidos
de IVA, o que corresponde ao valor
da renda pela concessão da exploração pelo período de 40 anos, prazo
improrrogável”. O montante a pagar
pela Datarede “é repartido pelas duas
entidades adjudicantes, cabendo ao
município receber 3 milhões, 900

mil e 974,25 euros, correspondente
a 97,5% do valor-base da renda, enquanto a Administração dos Portos
de Setúbal e Sesimbra tem direito a
100 mil e 24,97 euros, ou seja, 2,5%”.
A Câmara Municipal de Setúbal arrecada ainda 50,02% da receita bruta
efectiva mensal que a concessão do
estacionamento tarifado venha a gerar, cabendo os restantes 49,98% à
empresa adjudicatária.
A Datarede fica com competências de

fiscalização no que respeita a matéria de
contra-ordenações previstas no artigo
71.º do Código da Estrada, de lugares
de estacionamento pago na via pública,
recolhendo as eventuais receitas.
Esta competência é válida pelo período da concessão, ou seja, 40 anos.
No caso do estacionamento tarifado
em zonas de jurisdição da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra,
a competência de fiscalização apenas
vigora por cinco anos.

Luís Sousa Quem é o homem que
manda no estacionamento na cidade
A Datarede, que vai ‘mandar’ no
estacionamento na cidade de
Setúbal, foi criada pelo empresário
madeirense Luís Sousa. Nascido
em Outubro de 1972 no Arco
da Calheta, é formado em
Direito e mestrado em Direito
Administrativo e Contratação
Pública pela Universidade Católica,
é o actual CEO da ACIN iCloud
Solutions.
Desde cedo começa a
interessar-se pela área de
informática, e aos 16 anos
já está em contacto com a
DTIM – Associação Regional
para o Desenvolvimento das
Tecnologias de Informação,
líder tecnológica na Madeira. A
sua competência leva a DTIM a
convidá-lo para dar formação.
A vontade de ser empresário

motiva-o a criar a Academia de
Informática, uma empresa com
vertente na área da formação,
que colabora com a DTIM, e
na área da comercialização de
produtos informáticos como
computadores e impressoras,
mais tarde começa a apostar mais
em software. Em 2008, muda o

nome da sua empresa para ACIN.
Responsável pela informatização
das câmaras municipais e juntas
de freguesia da Região da Madeira,
Luís Sousa é contactado pela
câmara de Machico para encontrar
solução para um parcómetro
avariado. Vê aí uma oportunidade
para entrar noutro ramo de
negócio e cria a Datarede para os
estacionamentos. Para além de
resolver o problema de Machico,
vai ganhando concessões, a maioria
delas fora da Madeira e do País.
A sua área de negócios abrange
ainda soluções software como a
AcinGov, plataforma electrónica
dedicada a compras públicas, o IGest
dedicado à gestão e o iDoc para
gestão documental. Criou também
o sistema PayPay, uma plataforma
alternativa de pagamentos.

Álvares.
Indica a autarquia que, como
alternativa de circulação,
os automobilistas devem
utilizar as avenidas Afonso
de Albuquerque e Nuno
Álvares.

PARQUES PAGOS

PS afirma que
a CDU está a
penalizar os
setubalenses
O PS de Setúbal defende que os lugares nos parques de estacionamento
subterrâneos a serem construídos na
Avenida Luísa Todi “não devem ser
pagos”, ou, pelo menos, devem ter
“tarifas reduzidas”, para “poderem ser
utilizados por quem se desloca para
os locais de trabalho ou tomar outro
meio de transporte”. Por isso, na última reunião de câmara, vereadores
socialistas votaram contra a proposta
de adjudicação deste parqueamento.
Consideram que “os moldes em que
o concurso público foi lançado e a presente proposta de adjudicação será
fortemente penalizadora para os setubalenses”, isto quando “mais de metade da cidade passará a ser tarifada para
efeitos de estacionamento”.
Tendo em conta que “grande parte
da zona da baixa da cidade ficará com
estacionamento tarifado, bem como a
esmagadora maioria das zonas residenciais”, os setubalenses “serão chamados
a pagar um brutal e enorme aumento
das tarifas a cobrar em todas as zonas”.
Lamentam ainda que o executivo
comunista não tenha aceitado as propostas apresentadas pela bancada socialista, onde constava “aumentar para
dois o número máximo de dísticos para
empresas, e incluir como beneficiárias
do dístico de residente as Instituições
Particulares de Solidariedade Social que
prestem serviço de apoio domiciliário no
concelho de Setúbal”. Isto para além da
“redução [para residentes] das tarifas
em todas as três zonas da cidade.
Cabalmente, para o PS, a proposta
agora adjudicada “não vem dar resposta às necessidades de estacionamento
e de mobilidade, levantando muitas
dúvidas sobre o impacto que terá na
economia local em alguns pontos da
cidade, além de vir castigar, ainda mais
severamente, os setubalenses”.
A isto acrescentam que a “crítica
situação financeira da autarquia e o
desespero no encaixe imediato de 4
milhões de euros, não podem justificar a decisão de, nesta data e a poucos meses dum fim de ciclo, hipotecar
o futuro de Setúbal”. H.L.
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FACE A INFORMAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL

BREVES

Vereador do PSD avança para as autoridades
com denúncia de alegada violação do PDM

COVID-19

DR

Análise aponta para
a implantação de
quatro lotes com 40
fogos em zona de REN.
Nuno Canta diz que
informação é errada e
arrasa técnico
Mário Rui Sobral
João Afonso, vereador do PSD, vai
denunciar uma alegada violação do
Plano Director Municipal (PDM)do
Montijo à Procuradoria-Geral da República e à Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
Em causa está uma informação
técnica de 21 de Janeiro deste ano
que aponta para a implantação de
quatro lotes – com um total de 40
fogos, referentes a dois loteamentos contíguos, na zona do Corte do
Catorze – em área de Reserva Ecológica Nacional (REN). O primeiro
loteamento, cujo processo deu entrada na Câmara em 2001, tem alvará
emitido e uma boa parte de obras de
infra-estruturação já executadas; e o
segundo está em fase final de aprovação. O primeiro caso, de acordo com a
informação que foi elaborada pelo antigo responsável pelo Departamento
Urbanístico da autarquia, apresenta
três lotes em zona de REN e o segundo, que remonta a 2007, contempla
um lote nessas mesmas condições.
A situação foi levantada pelo social-democrata que confrontou o presidente da autarquia, na sessão de
câmara de quarta-feira passada. O
socialista Nuno Canta, chefe do executivo camarário, garantiu que os dois
loteamentos estão “em condições de
poder ter esses 40 fogos” e não poupou críticas à apreciação do técnico
municipal.
“É uma informação completamente infundada, baseada numa
cartografia vectorial completamente
errada, relativamente ao espaço de
REN, e obviamente o senhor engenheiro terá de responder por essa sua

Para a zona do Corte do Catorze estão previstos os quatro lotes identificados na informação do técnico municipal

afirmação”, disse Nuno Canta. “De
acordo com a análise dos serviços de
informação geográfica do município
os lotes não estão inseridos em REN”,
afiançou.
Mais à frente, o presidente da Câmara considerou mesmo que o técnico
“decidiu inventar a questão" e que produziu informação “intencionalmente
errada". Antes, o socialista já havia revelado os números dos dois processos
(18-01 e 37-07) bem como de quem foi
a autoria da informação: engenheiro
Pádua. Nuno Canta foi mais longe e
estabeleceu uma relação directa entre a data da apresentação da informação (21 de Janeiro) e a da visita do
vereador para consultar o processo
(no dia seguinte). Ao mesmo tempo,
lamentou que o técnico não lhe tivesse
comunicado a situação. “Não fez uma
informação por escrito ao presidente, fez uma informação por escrito no
processo e pediu ao vereador para lá
ir [ver]”, afirmou.

Canta diz que vai assinar alvará

“Estamos a falar de uma informação
técnica estruturada e fundamentada
por um técnico sénior da casa, que é
reputado entre os seus pares, e que
diz: ‘de acordo com o ponto do regulamento do PDM e para efeitos da
sua gestão, a consulta deste regula-

mento segue determinados objectivos e regras para a ocupação, uso e
transformação do solo e de uma forma sequencial as primeiras plantas a
consultar e verificar o cumprimento
do regulamento são as plantas de
condicionantes, nomeadamente, as
plantas da RAN [Reserva Agrícola Nacional] e REN e posteriores fichas de
servidões e de restrições de utilidade
pública’”, fez notar João Afonso.
O vereador do PSD questionou
depois Nuno Canta: “Acha que está
em condições de assinar o alvará para o segundo processo perante esta
informação? Acha que a solução, que
apresenta é essa, de quase insinuação
de um processo sobre o funcionário?”
O socialista reafirmou que, de
acordo com as cartas do PDM, tem
condições de passar o alvará para o
segundo loteamento, porque quer o
primeiro quer o segundo não têm lotes em REN. “Isto é o presidente que
lhe está a dizer, não é o engenheiro
Pádua sénior lá do sítio”, atirou Nuno Canta, que questionou também
o social-democrata: “Por que é que
confia na palavra do técnico superior
sénior da Câmara e não confia na palavra do presidente?”
“O que o senhor lá viu [na informação] não é verdadeiro. E isso vai ter
sequência. Não é ameaça nenhuma.

Os factos é que o engenheiro Pádua
foi acompanhar as obras de urbanização do loteamento, não lhe foi pedida
nenhuma avaliação sobre cartas de
condicionantes”, adiantou o líder do
executivo, que acusou o vereador
de procurar a correr “uma informação desalinhada e desinformada”. A
terminar, Nuno Canta frisou: “Nestas
coisas de PDM e de reserva ecológica, no Montijo, não transigimos um
metro nem um centímetro, independentemente do que os engenheiros
seniores ou mais juniores queiram
apresentar.”
Já Carlos Jorge de Almeida, vereador da CDU, considerou que o
técnico ao elaborar a informação
exerceu “a responsabilidade técnica que lhe assiste". E sublinhou: “O
senhor presidente responde que o
problema está resolvido porque as
cartas do PDM falaram. O que interessa é saber se estes loteamentos vão
beliscar a REN.” O comunista criticou
o facto de Nuno Canta ter revelado
o nome do técnico responsável pelo
parecer e as apreciações feitas pelo
socialista à intenção do funcionário,
o que classificou de comportamento
“perverso" e persecutório.
“A perseguição política existe mas
é das oposições”, defendeu o presidente da autarquia, a rematar.

Vacinação
arrancou ontem
no pavilhão
do Esteval
O Centro de Vacinação em
massa, instalado no Pavilhão
Municipal n.° 2, no Esteval,
no Montijo, entrou ontem em
funcionamento. “No período
da manhã foram vacinadas
as forças de segurança,
nomeadamente, elementos
da Polícia de Segurança
Pública e operacionais dos
Bombeiros de Montijo,
Alcochete e Moita. No período
da tarde iniciou-se a vacinação
da população elegível para
esta primeira fase [do plano
nacional], dos concelhos
de Montijo e Alcochete”,
anunciou o município
montijense.

RECONHECIMENTO

Votos de
pesar por dois
montijenses

A Câmara Municipal do
Montijo aprovou dois votos
de pesar, na última reunião
do executivo. Um pelo
falecimento de José Camilo,
figura incontornável do
movimento associativo e
da promoção do desporto
no concelho. José Camilo
distinguiu-se por um trajecto
brilhante no panorama do
basquetebol e também por
ter dinamizado o projecto de
inserção social (PISOA) na
freguesia afonsoeirense. O
outro voto de pesar foi pelo
falecimento de Joaquim da
Maia, defensor das tradições
montijenses e um dos
fundadores da Tertúlia
O Aldeano.
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Autarquia
garante arca
frigorífica à
Misericórdia
do Montijo

A Santa Casa da Misericórdia
do Montijo vai contar com
uma nova arca congeladora
atribuída pela Câmara Municipal,
para armazenar os produtos
alimentares a distribuir em
condições de higiene e segurança
aos beneficiários da acção social.

A oferta do equipamento, no
valor de 2.951 euros e com uma
capacidade de 1 400 litros, foi
aprovada na sessão de câmara de
quarta-feira passada.
“A necessidade surge no
seguimento da conjuntura actual,
provocada pela pandemia e pelo

DR

acréscimo de solicitações de apoio
alimentar a famílias vulneráveis,
face à qual a instituição se deparou
com a inevitabilidade de reforçar
a disponibilidade e capacidade
dos equipamentos de refrigeração
e armazenamento”, explicou a
autarquia.

COM A ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE

Município assegura acesso
a medicamentos a grupo
mais vulnerável

O programa foi "lançado" por Graça Freitas no passado dia 4 em Alcochete

NA PRAÇA DA REPÚBLICA

Montijo previne cancro da mama
com rastreios a mulheres
dos 50 aos 69 anos
Munícipes vão ser
contactadas para acção
a realizar numa unidade
móvel a partir de terça-feira e até 30 de Março
Mário Rui Sobral

É já a partir de terça-feira, 23, que vai
passar a estar estacionada na Praça da
República, na cidade montijense, uma
unidade móvel de rastreio ao cancro da
mama. Até 30 de Março, as mulheres
sem sintomas da doença e com idades
entre os 50 e os 69 anos vão poder fazer o despiste gratuito à patologia.
Segundo a Câmara Municipal do
Montijo, as mulheres desta faixa etária
e assintomáticas “serão convidadas a
participar no rastreio através de carta
personalizada, podendo existir um contacto adicional por telefone e/ou SMS”.
Para já, vão ser abrangidas pela
iniciativa dinamizada pelo Núcleo
Regional do Sul da Liga Portuguesa
Contra o Cancro apenas metade das
mulheres do concelho enquadradas
nos referidos requisitos. As restantes
vão ser examinadas no próximo ano.
“A informação relativa à população
a rastrear foi facultada pela Autoridade Regional de Saúde de Lisboa e

Vale do Tejo [ARSLVT] e divide em
dois anos civis a totalidade das mulheres elegíveis. Ou seja, o Núcleo
Regional do Sul da Liga Portuguesa
Contra o Cancro irá convidar 50 por
cento das mulheres residentes no
concelho do Montijo em 2021 e as
restantes em 2022”, revelou a autarquia. O rastreio, adianta o município,
“repetir-se-á ciclicamente pois deve
ser realizado a cada 24 meses (as
mulheres convidadas em 2021 serão
novamente convidadas em 2023, e
assim sucessivamente)”.
A edilidade lembra que a iniciativa
realiza-se “no âmbito do alargamento
do Programa de Rastreio do Cancro
da Mama”, delineado pelo referido
núcleo e “protocolado em 2020” com
a ARSLVT. E recorda ainda que este
programa passou, desde então, “a
abranger os concelhos dos distritos
de Lisboa e Setúbal que ainda não estavam incluídos nos protocolos anteriores”, permitindo assim alcançar “a
desejável equidade no acesso a um
rastreio organizado e de base populacional” às mulheres desta região.

Detecção precoce é fundamental

A acção, inserida na intervenção do
Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, integra “o Plano Oncológico Nacional e o Programa
Europeu Contra o Cancro”, faz notar
a autarquia, que aponta o objectivo

“primordial” a alcançar. “A redução da
letalidade da doença, já que, através
do diagnóstico atempado, é possível
encontrar formas adequadas de tratamento bem como melhorar a qualidade de vida dos pacientes.” De resto, “a
detecção precoce da doença permite
encontrar meios menos agressivos
para a debelar”, reforça o município.
Os exames a realizar às mulheres,
quer em unidades móveis quer em fixas, são executados “por técnicas credenciadas em radiologia”, apoiadas por
“pessoal administrativo responsável
pela realização das anamneses [entrevistas que funcionam como ponto
inicial no diagnóstico]”. Já no Centro de
Rastreio, localizado em Lisboa, “existe
uma equipa de cinco médicos radiologistas que asseguram as leituras dos
exames – segundo o método da dupla
leitura cega – e que efectuam outros
exames complementares de diagnóstico, nos casos em que o exame radiológico se revele inconclusivo (consulta,
mamografia, ecografia mamária e/ou
biópsia)”, explica a autarquia.
Para a realização destes rastreios na
unidade móvel que estará presente na
Praça da República, o Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra
o Cancro “tomou todas as medidas de
prevenção impostas pela Direcção-Geral da Saúde no que respeita à possibilidade de transmissão de covid-19”,
garante o município, a concluir.

Cinco mil euros é o valor financeiro
do apoio que o executivo da Câmara Municipal do Montijo decidiu por
unanimidade na última quarta-feira,
atribuir à Associação Dignitude. O
montante servirá para ajudar 50 pessoas do concelho a suportar o custo
de medicamentos.
Cada um dos 50 beneficiários do
Programa ABEM - Rede Solidária
dos Medicamentos terá direito a um
apoio de cem euros.
A Dignitude, explica a autarquia,
“é uma Instituição Particular de Solidariedade Social responsável pelo
desenvolvimento, operacionalização
e gestão do programa ABEM - Rede
Solidária do Medicamento”. O programa visa “garantir o acesso ao medica-

mento em ambulatório por parte de
qualquer cidadão impossibilitado de
adquirir os fármacos comparticipados
que lhe sejam prescritos por receita
médica”.
A implementação da medida no
concelho montijense fica a cargo da
Divisão de Desenvolvimento Social
e Promoção da Saúde da Câmara
Municipal, em articulação com a Associação Dignitude.
A autarquia justifica que aderiu à
Rede Solidária do Medicamento com
o intuito de “minorar as dificuldades
dos grupos vulneráveis na aquisição
de medicamentos”, contribuindo
assim para evitar que essas pessoas
comprometam ainda mais a sua carência económica.

APOIO

IPSS vão receber nova
leva de materiais de
protecção individual
As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), com valências
de lar para idosos, apoio domiciliário,
centro de dia ou de convívio, vão receber da Câmara Municipal do Montijo uma nova leva de materiais de protecção individual. O apoio em espécie
foi aprovado, por unanimidade, na
reunião de quarta-feira passada.
No total, vão ser agora entregues
pela autarquia às IPSS “8 850 máscaras FP2, 2 900 fatos de protecção
integrais, 3 450 máscaras cirúrgicas,
43 100 luvas, 7 950 batas, 7 600
toucas, 8 100 aventais, 6 600 cobre
sapatos e 11 000 mangas”. A atribuição deste material vem ao encontro
do Programa Municipal de Solidariedade, que a Câmara aprovou em 27
de Maio último e que prevê o apoio
às IPSS e outras associações do sector social, nomeadamente através da
entrega de equipamentos de protecção individual”, salienta a autarquia.
Tendo em conta o contexto pan-

démico que se atravessa, o papel
desempenhado pelas IPSS tem sido
determinante, conforme reconhece o
município. “As IPSS têm prestado, nesta situação de pandemia, um serviço
inestimável aos munícipes do Montijo
e, em particular, aos mais vulneráveis.”
A edilidade destaca o facto de estas
instituições terem estado “sempre a
funcionar durante o Estado de Emergência”, assegurando que “os mais frágeis não caíssem em situações de desprotecção”. E aponta como exemplos
as estruturas residenciais para idosos
mantidas em funcionamento e o reforço dos serviços de apoio domiciliário,
“abrangendo também aqueles que, devido ao encerramento dos centros de
dia, necessitam de apoio e cuidados”.
“Actualmente, e com o Estado de
Emergência em vigor, as IPSS mantêm-se firmes no seu serviço à população idosa e aos mais necessitados”,
considera ainda a Câmara Municipal
do Montijo, a terminar.
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DE PATRÍCIA COSTA

Museu Casa
Mora inaugura
hoje mostra
de banda
desenhada
“Enerelis – A criação de um mundo
novo” intitula a exposição de um
trabalho de banda desenhada da
autoria de Patrícia Costa, que vai ser
inaugurada esta tarde, pelas 15h30,
via Facebook da Câmara Municipal
do Montijo.
A mostra vai estar patente no Museu Municipal Casa Mora até 24 de
Abril próximo, mas só poderá ser
apreciada “in loco" após o levantamento do confinamento. “Assim que
for decretada a abertura de equipamentos culturais, poderá ser visitada
presencialmente, de acordo com as
normas da Direcção-GeraldaSaúde”,
indica a autarquia.
O trabalho da autora apresenta
"Enerelis” como “um dos três mundos
paralelos à Terra”, que serve de palco
ao “início do desafio de Eyren Caeli,
o jovem protagonista da história”.
“Numa viagem cheia de magia, mistérios e segredos, ele fará tudo para
salvar uma pessoa, mesmo que o seu
passado teime em assombrar todos
os seus passos. O primeiro volume
desta saga apresenta-nos um dos
mais recentes mundos de fantasia
da banda desenhada portuguesa”,
realça o município.
Patrícia Costa, residente no Montijo,
dá assim a conhecer este seu “primeiro
álbum” inspirado “na banda desenhada
japonesa” e a mergulhar no “argumento
das narrativas de fantasia épica”.
A exposição dá ainda a conhecer “o
processo de criação” do cenário do
novo mundo fantasioso que retrata,
“desde os ambientes e personagens
até à arte-final, tal como curiosidades, entre outros factos”, aponta a
autarquia, a finalizar.

CIDADANIA

Plano de
acção contra a
discriminação
aprovado

Estão disponíveis oito lugares de estacionamento com sete postos de carregamento a energia solar

NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO

Alegro Montijo já tem postos
alimentados por energia solar para
carregar carros eléctricos e híbridos
Serviço visa reforçar
mobilidade de baixo
impacte ambiental. Para
já estão criados sete
postos
Mário Rui Sobral
O Alegro Montijo passou a ter oito
lugares de estacionamento com
sete “postos de carregamento para
carros híbridos e eléctricos, com recurso a energia solar proveniente de
painéis fotovoltaicos instalados para
o efeito”, anunciou ontem o centro
comercial. Três postos são de carregamento rápido e dois postos duplos
são semi-rápidos.
De acordo com um comunicado da
superfície comercial, “estes postos
de carregamento resultam de uma
parceria com a Mota-Engil Renewing
e permitem o carregamento de sete
veículos em simultâneo”. Mas há ainda “uma perspectiva de ampliação”
deste tipo de equipamentos, face
ao “crescimento das necessidades
de mobilidade eléctrica”. Os custos
para aceder ao serviço não foram
ainda divulgados.
A instalação desta “solução de
produção de energia renovável em

duas zonas que alimentam uma infra-estrutura de carregamento eléctrico”
tem o objectivo de “reforçar a aposta” do centro comercial “na mobilidade de baixo impacte ambiental”.
A unidade comercial sublinha que “a
energia proveniente dos painéis fotovoltaicos instalados no parque de

O tempo
médio de visita
ao centro
comercial é
de 1 hora e 15
minutos, tempo
suficiente
para um
carregamento
superior a 100
quilómetros
Teresa Sousa

estacionamento permitirá alimentar
um parque automóvel com uma autonomia até cerca de 1 200 000 Km por
ano, cerca de 100 000 Km por mês”.
Citada no mesmo comunicado,
Teresa Sousa, directora do Alegro
Montijo, lembra que “o tempo médio de visita de um cliente ao centro
comercial é de 1 hora e 15 minutos,
tempo suficiente para um carregamento superior a 100 Km, no caso
da maioria dos veículos 100% eléctricos”, o que varia “em função da
tipologia – híbrido ou eléctrico – da
viatura e da marca”.
“O serviço ‘É Power’ permite aos
nossos clientes fazerem as suas compras ao mesmo tempo que o seu carro está ser carregado e, o melhor de
tudo, com recurso a energia fotovoltaica”, frisa a responsável.
O Alegro Montijo considera que
esta solução “representa um importante passo no caminho da redução
da pegada de carbono no retalho”, ao
mesmo tempo que contribui “para os
objectivos nacionais de atingir a neutralidade carbónica e cumprir com a
reduções das emissões de CO2 em
55% até 2030”. A unidade comercial
adianta ainda que tem prevista a instalação, a curto prazo, de “soluções
integradas de energia e mobilidade
eléctrica semelhantes nos restantes
activos do grupo”.

A Câmara Municipal do Montijo reforçou compromissos que visam
combater a discriminação ao assinar
“uma nova geração de protocolo com
a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG)”. O Plano de
Acção Local para a Igualdade, Cidadania, Género e Não Discriminação
foi aprovado pelo executivo municipal, por unanimidade, na reunião de
quarta-feira, 17.
“Este compromisso visa a promoção, execução, monitorização
e avaliação da implementação de
medidas e acções que concorram
para a territorialização da Estratégia
Nacional para a Igualdade e a Não
Discriminação 2018-2030 ‘Portugal
+ Igual’ (ENIND), ao nível do município”, disse o vereador José Santos,
que detém a pasta do Desenvolvimento Social.
Em nota de Imprensa, a autarquia salienta que, juntamente
com a CIG, está “comprometida
a executar as medidas e acções
definidas”. Nesse âmbito, assume
que elaborou o plano municipal
agora aprovado, que será ainda
submetido a votação na Assembleia Municipal.
“O plano municipal para a igualdade integra medidas de ‘mainstreaming’ e acções específicas,
respectivos indicadores e metas,
nas dimensões interna e externa,
para um período de dois anos. Terá ainda as vertentes de diagnóstico, monitorização e avaliação”,
esclarece o município. O referido
plano, adianta a edilidade, “prevê
também medidas de intervenção
ao nível da estrutura interna do
município (governação, gestão
de pessoas, comunicação, formação e carreiras, avaliação, entre
outras)”. Mas também contempla uma dimensão externa que
“inclui medidas que respeitam à
intervenção ao nível do território,
nos diversos domínios de actuação do município: políticas sociais,
prevenção e combate às várias
formas de violência, educação e
juventude, urbanismo, mobilidade
e segurança, cidadania e participação, mercado de trabalho, entre
outras”, conforme explicou José
Manuel Santos.
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Furtado dispensador de
álcool gel colocado no
multibanco do Samouco

O dispensador de álcool gel instalado
pela Junta de Freguesia do Samouco
junto ao terminal de multibanco,
“tendo em consideração as medidas
de combate à pandemia de covid-19”,
foi recentemente furtado, revelou a
autarquia em nota publicada na sua
página de Facebook.

Alcochete

TRANSPORTE GARANTIDO PELA AUTARQUIA

Pavilhão Desportivo do Samouco transformado
em centro de vacinação contra a covid-19
DR

Processo de instalação
deve ficar concluído
esta semana, não
existindo ainda data
prevista para o arranque
da inoculação
Maria Carolina Coelho
O Pavilhão Desportivo do Samouco
foi o local escolhido no concelho
de Alcochete para a administração
da vacina contra a covid-19 na população. O processo de instalação,
segundo explicou a autarquia alcochetana a O SETUBALENSE, “encontra-se em fase final”, passando
a funcionar no local “quatro cabines
de vacinação, uma recepção, uma
sala de apoio aos utentes, um gabinete médico e um de enfermagem
e, ainda, uma zona de espera e uma
zona de recobro”.
Nesta nova fase de vacinação, vão
ser inoculadas “as pessoas com 80
ou mais anos e as com idade igual
ou superior a 50 anos, com insufi-

Local vai contar com quatro cabines de vacinação e um gabinete médico

ciência cardíaca, doença coronária,
insuficiência renal, doença pulmonar
obstrutiva crónica (DPOC) e/ou doença respiratória crónica sob suporte
ventilatório ou oxigenoterapia de
longa duração”.
Apesar de não existir “ainda data
prevista para o arranque do processo”, a autarquia estima que o Pavilhão

FINANCIAMENTO DE 13 MIL EUROS

Desportivo do Samouco esteja apto
para o efeito “ainda no decorrer desta
semana”. Com o objectivo de “ajudar
a população que não tem possibilidade de transporte”, o município, “em
conjunto com os Bombeiros Voluntários de Alcochete, vai assegurar o
mesmo a quem dele necessitar”.
“A marcação do transporte é feita

junto do sector de Desenvolvimento
Social e Saúde da Câmara Municipal
de Alcochete através de 212 348
646”, explicou a edilidade, acrescentando que “a população será transportada com as devidas cautelas e
em segurança”.
No que diz respeito ao tempo em
que deverá funcionar um centro de
vacinação no Pavilhão Desportivo
do Samouco, localizado na Rua da
Praia, a autarquia explica não saber
“ainda se vai ser por dois ou três meses”, dependendo tudo” do fluxo de
vacinas”, mas garante que “este será
o único centro de vacinação instalado
no concelho de Alcochete”.
Já “o contacto para agendamento
da vacinação é efectuado pelo Sistema Nacional de Saúde”. “O utente terá
de estar inscrito no Centro de Saúde,
não sendo, no entanto, necessário ter
médico de família. Os utentes que integram esta fase de vacinação serão
contactados através de mensagem via
telemóvel, associado ao seu registo
de utente, identificando o destinatário da vacina. Caso não responda à
mensagem de convocatória será posteriormente contactado pelo SNS via
telefone fixo ou carta”.

PROPOSTA LIGADA À EDUCAÇÃO

Candidatura da autarquia
População pode pronunciar-se
à Defesa da Floresta aprovada sobre regulamento
Maria Carolina Coelho
A candidatura apresentada pela
Câmara Municipal de Alcochete ao
Fundo Florestal Permanente (FFP) –
Defesa da Floresta Contra Incêndios,
“no âmbito do apoio ao funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais
(GTB) 2020”, foi aprovada, simbolizando um financiamento por parte
do FFP no valor de 13 mil e 979 euros,
referiu a autarquia em comunicado.
“Os objectivos do FFP são o de apoiar
a estratégia de planeamento e gestão
florestal, a viabilização de modelos sus-

tentáveis de silvicultura e de acções de
reestruturação fundiária, assim como
as acções de prevenção dos fogos florestais, a valorização e promoção das
funções ecológicas, sociais e culturais
dos espaços florestais e ainda acções
específicas de investigação aplicada,
demonstração e experimentação”. De
acordo com a mesma nota, “a lei n.º
20/2009, de 12 de Maio, que estabelece a transferência de atribuições para
os municípios em matéria de constituição e funcionamento dos GTF, determina no seu artigo 5.º que são transferidas anualmente para os municípios as
dotações inscritas no FFP”.

A população interessada em pronunciar-se sobre a proposta de “Regulamento de Funcionamento dos Serviços de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e
do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede
Pública de Alcochete” pode agora
fazê-lo, depois da autarquia aprovar,
por unanimidade, a sua intervenção
na reunião de câmara de quarta-feira.
Para a sua validação, encontra-se
estabelecido um “prazo de dez dias, a
contar da data de publicação do aviso
no site da Câmara Municipal”, explicou o município em comunicado. “Os
interessados poderão constituir-se

como tal no procedimento e apresentar as suas sugestões/contributos
para a proposta do mencionado regulamento, mediante requerimento dirigido ao presidente da autarquia, do
qual conste o nome completo, morada, número de identificação fiscal
e respectivo endereço electrónico e
consentimento para que este seja utilizado”. As suas sugestões “deverão
ser enviadas por correio electrónico
para gav.mfs@cm-alcochete.pt ou
por correio postal para Câmara Municipal de Alcochete, Paços do Concelho, Largo de São João, 2894-001
Alcochete”. M.C.C.

BREVES
TRADIÇÃO

Sabores da vila
chegam a casa
da população
No sentido de “dar a conhecer
à população as receitas
tradicionais de Alcochete”, a
Junta de Freguesia alcochetana
lança hoje a iniciativa
“Sabores de Alcochete”,
referiu a autarquia em nota
de Imprensa. Assim, todas as
sextas-feiras “será lançado no
site e redes sociais da junta um
vídeo com a execução de uma
receita típica”.

SAMOUCO

Junta imprime
materiais por
estudantes
A Junta do Samouco, “tendo
por base os presumíveis
constrangimentos no acesso
à informação por parte dos
alunos”, comprometeu-se a
imprimir pelos estudantes da
freguesia, nas suas instalações,
“os materiais escolares ou
documentos que possam
vir a ser requeridos pelos
professores”, explicou a
autarquia em comunicado.

DIA 27

Ateliê de
Escrita Criativa
regressa online
O Ateliê de Escrita Criativa,
organizado pela Biblioteca
Municipal de Alcochete, está de
regresso online no dia 27 pelas
15h30, através da plataforma
Google Meet. A sessão, durante
60 minutos, “fará um jogo
entre fantasia e realidade”,
lê-se em nota divulgada no
Facebook. As inscrições devem
ser feitas para biblioteca@cmalcochete.pt.
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EM DEZ PONTOS DA VILA

Município renova espaços
verdes de Alcochete com
plantação de 27 árvores

EDITAL N.º 01/2021

DR

Autarquia alcochetana
tem previsto colocar
mais cem exemplares
ao longo da zona, de
doze espécies distintas
Maria Carolina Coelho

A Câmara Municipal alcochetana
procedeu, no decorrer deste mês,
à renovação dos espaços verdes
da freguesia de Alcochete, com
a plantação em caldeira de 27
árvores, referiu o município em
nota de Imprensa. Assim, esta
freguesia conta agora com novas
espécies na “rua da Azinhaga, na
Praceta Luís de Camões, na Avenida D. Manuel I e nas ruas Professor
Leite da Cunha, 17 de Janeiro de
1515, da Escola Secundária, das Tâmaras, Padre Francisco António
Ferreira, Rogério Pedro e Estêvão
Rodrigues”. Nesta vila, a autarquia
tem ainda previsto colocar mais
cem exemplares.
No Samouco, por sua vez, a
edilidade plantou “um total de 37
árvores, em Dezembro último, na
Praceta do Bocage, no Alto das Vinhas, no estacionamento do parque de merendas e nas ruas 1.º de
Dezembro, da Praia, da Quinta da
Praia, das Salinas, do Norte e Vasco da Gama”.
Já em São Francisco, “a plantação de árvores decorreu no início
de 2020”. “As espécies plantadas

CATARINA MARCELINO ROSA DA SILVA, Presidente da Assembleia Municipal do Montijo.
FAÇO PÚBLICO que, no uso da competência que me é conferida pela alínea b) do n.º 1 do artigo
30º. da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos previstos no n.º 1 do artigo 27º, do mesmo
diploma, bem como o artigo 3º. da Lei 1-A/2020, de 19 de março, convoco V. Exa, para a 1ª Sessão
Ordinária da Assembleia Municipal, a realizar no próximo dia 26 de fevereiro de 2021, através de
modelo misto - presencial e videoconferência, considerando:
- o previsto no n.º 1 do artigo 3. º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, alterada (oitava alteração)
pela Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro, que alarga o prazo para a realização por meios de comunicação à distância das reuniões dos órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais;
- o Decreto do Presidente da República n.º 11-A/2021, de 11 de fevereiro, que renova a declaração do Estado de Emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, com a duração de 15 dias, iniciando -se às 00h00 do dia 15 de fevereiro de 2021 e cessando
às 23h59 do dia 01 de março de 2021, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei;
- o Decreto n.º 3-E/2021, de 12 de fevereiro, que regulamenta o estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, que renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
Mais informo que nas reuniões de carácter público, realizadas por videoconferência, o acesso à intervenção do público prevista no n.º 1 do artigo 49.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é
assegurada por disponibilização de credencial aos cidadãos que pretendam intervir, com o limite de 5
(cinco) intervenientes, de acordo com a ordem de chegada, devendo para o efeito inscreverem-se até
às 12h00 do dia da reunião, através de correio eletrónico pelo endereço: amunicipal@mun-montiio.pt.
ORDEM DE TRABALHOS
PONTO UM - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 1071/2021"PACOTE DE MEDIDAS DE ESTÍMULO ECONÓMICO E SOCIAL".
PONTO DOIS - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 1082/2021 "MEDIDAS DE ESTÍMULO ECONÓMICO AO COMÉRCIO LOCAL E MEDIDAS DE
APOIO SOCIAL, FACE À SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID-19 - SMAS".
PONTO TRÊS - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 1080/2021 "1ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA DE 2021".
PONTO QUATRO - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 1084/2021"MODIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2021 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO -SMAS".

foram albizia, freixo, alfenheiro, resedá, fotínia, photinia sp,
prunus cerasifera, liriodendron
tulipífera, lagestroemia indica,
ameixoeira ornamental, pilriteiro e bordo”.
A Câmara Municipal substituiu,
ainda, “as flores no largo Movimento das Forças Armadas, no
Samouco, e nos largos de São João
e António dos Santos Jorge, em
Alcochete”.

Autarquia
substituiu
também as
flores dos
largos de São
João e António
dos Santos
Jorge

PONTO CINCO - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 1078/2021- "NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO PARA A CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS DOS
EXERCICIOS DE 2020-2021-2022".
PONTO SEIS - Informações do Exmo. Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, prestadas nos termos e para os efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Assembleia Municipal do Montijo, 18 de fevereiro de 2021
A Presidente da Assembleia Municipal,

Catarina Marcelino
PUBLICIDADE
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Em caso de ...

Você sabia?

Serviço disponível todos
os dias, a qualquer hora!

... que é possivel fazer a cremação
das ossadas resultantes do levantamento dos restos mortais do seu
ente querido?
Para mais informações e garantia de
melhores preços dirija-se à funerária
Armindo ou telefone para...

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.

3

Necrologia

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

Bloco
Clínico

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

CARLOS GOMES DAS CHAGAS
11/01/1956 A 14/02/2021 (65 ANOS)

Esposa, filhos, netos e familiares informam dolorosamente,
o falecimento do nosso ente querido.
Queremos agradecer a toda a equipa médica, de
enfermagem e auxiliares da unidade de Oncologia do
HSB,em especial à Dra. Anabela Neves, que durante
todos estes anos foi incansável e sempre nos apoiou
em todos os momentos.
Agradecemos também à Dra. Cristina e à equipa de
enfermagem da unidade Paliativa do HSB, por todo o
carinho, dedicação e apoio que nos deram no final de
vida do nosso ente querido.
Manifestamos a nossa profunda gratidão, a todos os
que de alguma forma, nos apoiaram durante todos
estes anos.
Obrigado

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

LEONEL BORGES CÂNDIDO
8 ANOS DE ETERNA SAUDADE

Hoje, dia 19 de Fevereiro faz oito anos que
partiste das nossas vidas mas não dos
nossos corações.
Com muito amor da tua esposa, filho,
nora, netos, toda a família e amigos que
te adoram.

PUBLICIDADE
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Sopa Caramela
em take away
no Pinhal Novo

Sábados e domingos são
dias de Sopa Caramela no
Mercado Municipal de Pinhal
Novo, que vai disponibilizar
a iguaria naqueles dias
entre as 9h00 e as 13h00,
em regime de take away.
Trata-se de uma iniciativa do

restaurante pinhalnovense “O
Central” que assim, mesmo
em altura de pandemia e
confinamento, permite aos
demais a degustação de um
prato típico do concelho de
Palmela, com raízes em Pinhal
Novo.

PANDEMIA

DEPUTADOS

Inquérito revela que 50% do voluntariado foi
suspenso. Situação piorou desde Janeiro
DR

De acordo com a
Confederação do
Voluntariado, as
instituições viraram-se
para meios informáticos
e telefonemas

Socialistas
com
“proximidade”
à saúde
no Litoral
Alentejano
Rui Salvador

Rui Salvador
A Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV), presidida pelo setubalense Eugénio Fonseca, divulgou
números que traçam um perfil das acções que estão a ser desenvolvidas,
sobretudo a favor de pessoas que
estejam em confinamento ou que,
devido à pandemia, tenham visto a
sua vida alterada ou fragilizada.
Foi feito um questionário, ao qual
responderam 54 instituições relacionadas com as confederadas na CPV,
que entre si representam mais de 36
500 voluntários, de forma directa, e
mais de 70 650 indirectamente.
Destas instituições, metade viu-se
obrigada a suspender de forma parcial as actividades, “apostando mais
em actividades que permitissem o
apoio a meios informáticos ou contactos telefónicos, por grande parte
dos seus voluntários pertencerem a
grupos de risco à covid-19”, lê-se num
comunicado da CPV.
Entre quem conseguiu manter
actividade, 32% realizaram acções

Responderam 54 instituições ao inquérito da CPV

mais viradas para o voluntariado de
proximidade online para combate
ao isolamento, tendo por bases de
trabalho linhas de apoio social e
psicossocial.
No que toca a angariação e distribuição de bens, incluindo refeições,
tão necessárias em muitos pontos
do país nesta altura, foram 18% das
instituições inquiridas que o fizeram.
Por outro lado, 21% dirigiram-se aos

estudantes, através de actividades artísticas e de animação social, enquanto
4% se dedicaram ao “apoio à empregabilidade e actividade económica”.
Um quarto das instituições esteve
activa na “prestação de cuidados de
saúde, distribuição de medicamentos, apoio a zonas de acolhimento/
quarentena, realização de testes e
distribuição de EPIs”.
Diz a Confederação Portuguesa

do Voluntariado que estas iniciativas
chegaram a todos os distritos de Portugal continental e ainda às Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira.
A CPV, que representa actualmente mais de 600 mil voluntários
e voluntárias, promete actualizar
estes números dentro de três meses, “tendo em conta a situação mais
gravosa que se tem verificado, desde
Janeiro último”.

MAR

Lisnave teve o ano passado 76 projectos de reparação
Rui Salvador
A Lisnave terminou o ano de 2020,
que ficou marcado pela pandemia
Covid-19, que ainda se mantém, com
76 projectos de reparação de navios
concluídos, com 72 a envolverem
trabalhos em doca seca.
De acordo com a empresa, uma
das mais marcantes da região, os

navios-tanque foram aqueles que
mais trabalho ‘deram’ à Lisnave,
representando praticamente
36% do número total de navios
reparados.
“Seguindo a tendência de anos
anteriores, navios-tanque (27) e de
transporte de gás (14) foram os mais
importantes segmentos de mercado
para a Lisnave, representando um total de 55% da actividade”, lê-se num

comunicado.
Durante o ano que passou as embarcações reparadas nos estaleiros
da Lisnave foram originários de 46
clientes localizados em 19 país,
com a distribuição geográfica a ser
mais representativa no Reino Unido, Noruega, Singapura, Alemanha
e Bélgica.
“Continuando mais uma vez a
tendência de outros anos, o nú-

mero elevado de clientes que utilizaram e reutilizaram os nossos
serviços em 2020 demonstra o
reconhecimento da qualidade do
serviço prestado pela Lisnave”, diz
também o comunicado.
A empresa refere ainda que, apesar do contexto, e da “imprevisibilidade” de 2021, está assegurado um
número “razoável” de projectos de
reparação.

“Manter a proximidade, em segurança” é o nome de uma iniciativa de
deputados do PS para manter “contacto permanente com as instituições
e forças vivas do distrito de Setúbal”.
Neste contexto, os parlamentares
eleitos pelo distrito sadino e pelo
círculo eleitoral de Beja reuniram
ontem, de forma online, com o Conselho de Administração da Unidade
Local de Saúde do Litoral Alentejano
(ULSLA).
Além dos referidos, a reunião
contou ainda com o presidente da
Câmara Municipal de Sines, Nuno
Mascarenhas, e o homólogo de
Odemira, José Alberto Guerreiro,
além de representantes das estruturas socialistas dos concelhos
abrangidos pela unidade.
Foi discutida a re sposta à
pandemia, analisou-se todo o
processo de vacinação contra a
Covid-19 e os participantes falaram ainda, em traços gerais, de
“toda a esfera de competências”
da ULSLA, como se lê num comunicado socialista.
Destaque ainda para o Programa de
Investimentos da ULSLA 2021/2025,
também ele discutido na reunião, e
que engloba um pacote financeiro de
cerca de 30 milhões de euros, através
de várias fontes de financiamento,
como o Alentejo 2020, Ministério
da Saúde ou fundos próprios, entre
outros.
Aqui destacam-se várias intervenções no Hospital do Litoral
Alentejano, quer nas estruturas
dos serviços médicos, como no
exterior, ou ainda, neste caso relativamente aos Cuidados de Saúde
Primário, as várias valências que
estão previstas para a região do
Litoral Alentejano, bem como algumas requalificações.
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Esta semana será remetido um
requerimento, à ministra da
Coesão Territorial
Eurídice Pereira

À Península de Setúbal
o que é devido - II

N

o dia 11 seguiram, a
caminho de Bruxelas,
para a Comissária Europeia para a Coesão e
Reformas, pedidos de esclarecimento sobre as vantagens, em
termos de fundo comunitários, da
(re)constituição de uma NUTS III
Península de Setúbal, não só para o PT20-30, mas , também, no
pós 2027, onde queremos saber
“as tendências quanto às linhas
futuras da política de coesão”,
designadamente quanto ao nível
das NUTS II ou III.
Esta semana será remetido
um requerimento, à ministra da
Coesão Territorial, promovido por
deputados socialistas eleitos por
Setúbal, onde se solicita todas
as informações resultantes do
recente posicionamento da governante.
A propósito, recorde-se, que
em Novembro último, no âmbito da discussão da proposta de
Orçamento de Estado para 2021,
questionei Ana Abrunhosa sobre
que “mecanismos” entendia considerar, para a Península de Setúbal, com a finalidade de reverter a
fragilidade dos fundos comunitários, quer quanto à percentagem
de co-financiamento, quer quanto aos montantes envolvidos, em
face das assimetrias no seio da
Área Metropolitana de Lisboa.
Ao desafio a ministra apontou a
constituição da referida NUTIII
como condição da criação de
instrumentos adequados. Recentemente, avaliou que para uma
estratégia “específica e especial”,
que reconhece ser desejável para este território, e sobre a qual
estará a trabalhar, a NUTIII não
tinha imprescindibilidade. Ora, o
requerimento que será presente
à governante da coesão territorial visa dar-nos informação mais
precisa do trabalho que está a desenvolver.

OPINIÃO
Eurídice Pereira

Se o Programa
Operacional
Regional não
responde às
reais carências
da Península,
que se
impulsionem
fundos
de outra ordem
que garantam
projectos
robustos

Pensar soluções para os constrangimentos, identificados e
reconhecidos, deste território a
norte do distrito, tem de passar
pela diversificação das fontes de
financiamento que garantam intervenções pluri-anuais. Sendo
importante, pode estar a haver
um excesso de concentração de
esforços nas ‘nomenclaturas de
base territorial para fins estatísticas’ e pouca exploração de outros
caminhos.
Se o Programa Operacional Regional, só por si, não responde às
reais carências da Península então que se impulsionem fundos
de outra ordem que garantam
projectos robustos.
Também a partir da passada
terça-feira, por um período de
duas semanas, decorre o processo de discussão e auscultação
pública do Plano de Recuperação
e Resiliência (PRR). É um plano
ambicioso com um envelope financeiro, para o país, que totaliza 16 643 milhões de euros, com
13 944 milhões em subvenções,
a fundo perdido, e o restante,
empréstimos, para f inanciar
projectos que garantam a sua
amortização. O PRR responde ao
investimento público e ao investimento privado e apresenta-se
como um aliciante desafio para
Portugal nos próximos anos. Haja
determinação para o executar e
que o distrito de Setúbal encontre nele estímulo para projectos
estruturantes.

Deputada do PS

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 espirituais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo

E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com

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 esfriar 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 IMPERADOR – 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 profissional – 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 profissional – 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.
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Desporto

CAMPO SANTOS JORGE RECEBE DOMINGO O VITÓRIA FC E PINHALNOVENSE

Histórico em Pinhal Novo
é sério aviso ao líder Vitória
DR

Nos duelos anteriores,
sadinos só levaram a
melhor nos penáltis e
no prolongamento
Ricardo Lopes Pereira
Num duelo entre emblemas vizinhos, o Vitória Futebol Clube joga
domingo, a partir das 12:45 horas,
no campo Santos Jorge, em Pinhal
Novo, naquela que é, a menos de
15 quilómetros de distância, a mais
curta deslocação dos setubalenses
na presente edição da série H do
Campeonato de Portugal.
Apesar dos dois clubes estarem
separados na tabela por 24 pontos,
o líder Vitória, que tem 39 pontos em
15 jornadas, está alertado para as dificuldades que o oponente, actual oitavo classificado com 15 pontos em
11 jogos, poderá criar. A confirmar a
teoria de que não haverá facilidades
em Pinhal Novo está o histórico dos
embates travados no reduto do conjunto do concelho de Palmela.
A partida da 17.ª jornada coloca
frente a frente os dois clubes pela
terceira em jogos oficiais no campo
Santos Jorge, desta vez numa altura
em que ambos os clubes competem
no mesmo escalão. Nas ocasiões anteriores, Vitória, que estava então na
I Liga, e Pinhalnovense, que militava
no terceiro escalão do futebol nacional, defrontaram-se em eliminatórias
equilibradas da Taça de Portugal nas
temporadas de 2005/06 e 2017/18.
Em ambas, os sadinos só conseguiram levar a melhor no desempate
através da marca de grandes penalidades e após prolongamento, respectivamente.
Na última vez que os verdes e
brancos visitaram o reduto dos azuis
e brancos, a 15 de Outubro de 2017,
o Vitória só conseguiu superar o adversário na terceira eliminatória da
Taça de Portugal no prolongamento
graças a golo de João Teixeira, aos

passagem à fase seguinte. O treinador Hélio Sousa fez alinhar no campo
Santos Jorge o seguinte onze: Marco
Tábuas, Janício, Auri, Veríssimo, Adalto, Binho, Ricardo Chaves, Pedro Oliveira, Franja, Bruno Ribeiro e Heitor.
Nessa temporada de 2005/06,
os sadinos, depois de terem conquistado o troféu no ano anterior
ao vencerem o Benfica por 2-1 na
final, chegaram novamente ao jogo
decisivo no Jamor, cuja final acabariam por perder, por 1-0, para o FC
Porto. Refira-se que já em 2020/21,
o Vitória venceu na primeira volta do
Campeonato de Portugal, no Bonfim,
os pinhalnovenses, por 2-1.

Semedo acabou com bolhas
nos pés no último jogo 		
em Pinhal Novo

Golo de João Teixeira no prolongamento pôs em festa os sadinos no duelo da Taça no campo Santos Jorge

113 minutos, que valeu o triunfo aos
setubalenses, por 2-1.
Nesse encontro, depois do 1-1 nos
90 minutos, com golos do vitoriano
Gonçalo Paciência, aos 65 minutos,
e do pinhalnovense Alain Pilar, aos
90+6, numa fase em que os setubalenses actuavam com menos um
elemento devido à expulsão de Podstawvski (88 minutos), os cerca
de dois mil adeptos vitorianos que
estiveram no Santos Jorge tiveram
de sofrer para ver a sua equipa seguir
em frente na prova.
Frente ao Pinhalnovense, que era
na altura orientado por Ricardo Cra-

vo, o treinador do Vitória, José Couceiro, fez alinhar Cristiano Figueiredo,
Arnold, Vasco Fernandes, Pedro Pinto, Nuno Pinto, Semedo, Podstawski,
Nenê Bonilha, Costinha, João Amaral
e Gonçalo Paciência. Depois de terem começado a partida no banco de
suplentes (ao lado de Miguel Lázaro,
André Pedrosa, Vasco Costa e Allef),
Edinho, João Teixeira e André Sousa
também foram a jogo.
Refira-se que da equipa que actuou
pela última vez no campo Santos Jorge permanecem quatro atletas no
plantel: o defesa Nuno Pinto e os médios Semedo, André Pedrosa e André

Sousa. O quarteto volta no domingo
a pisar o sintético do Pinhalnovense
com o objectivo de contribuir para
novo êxito.
Já antes, na primeira vez que os dois
emblemas jogaram oficialmente, a 11
de Janeiro de 2006, o Vitória só levou
a melhor na partida da quinta eliminatória no desempate através de grandes penalidades ao vencer por 5-4,
após o empate a zero nos 120 minutos
diante do Pinhalnovense que era na
altura treinado por Vítor Urbano.
Nessa partida, o guarda-redes
Marco Tábuas foi o homem do jogo
ao defender o penálti que permitiu a

Na terceira visita oficial dos sadinos
ao campo Santos Jorge, a capacidade
de adaptação ao sintético do Pinhalnovense vai ser um factor importante
na partida, tal como sucedeu nas ocasiões anteriores. Já após o duelo de 15
de Outubro de 2017, o treinador José
Couceiro alertou para esse factor que,
seguramente, não passará ao lado do
actual timoneiro dos sadinos, Alexandre Santana. “Estava à espera que o
jogo complicado. Sabíamos que íamos sentir problemas físicos porque
o piso é completamente diferente: é
muito abrasivo e houve problemas
com bolhas nos pés. Aconteceu isso
no caso do Semedo, por exemplo”,
referiu na altura José Couceiro em
declarações ao jornal O Setubalense.
Sobre esse jogo, o então treinador
disse também que “até à expulsão o
Vitória foi claramente a melhor equipa
em campo. A responsabilidade de não
ter feito o 2-0 foi nossa. E acabámos
por sofrer o golo do empate num livre
que foi marcado 20 metros à frente”,
observou, vincando que “a equipa teve capacidade na adversidade. Conseguiu ter qualidade para fazer o 2-1. O
Pinhalnovense bateu-se bem, mas nós
fomos a melhor equipa. Esteve campo
é muito difícil e torna complicado que
se jogue um futebol mais apoiado”.
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Amora quer
reforçar
liderança na fase
de manutenção
da Liga BPI

O Amora defronta amanhã pelas
11 horas, no Campo do Serrado, a
equipa de A-dos-Francos, em jogo
a contar para a primeira jornada
da fase de manutenção e descidas
da Liga BPI, que havia sido adiado
devido a casos positivos de covid-19
na equipa da margem sul do Tejo. As

amorenses, que nesta fase contam
por vitórias os jogos disputados
e seguem na tabela classificativa
em primeiro lugar com 14 pontos,
vão ter pela frente um adversário
que ainda só realizou um jogo que
perdeu e se encontra na última
posição, com apenas um ponto. As

meninas de Tomás Tengarrinha, que
se encontram altamente motivadas
pelos excelentes resultados
obtidos, tanto fora como em casa,
apresentam-se claramente como
favoritas nesta partida que as pode
deixar ainda mas confortáveis no
1.º lugar.

CAMPEONATO DE PORTUGAL

“Contra o Vitória vamos olhar da mesma forma
como olhamos para outra equipa qualquer”

José Pina

Líder da Série G joga na Moita

Assim sendo, na Série G o destaque
vai para a recepção do Oriental Dragon ao Estrela da Amadora, no Juncal
Desportos, na Moita, sábado, às 15
horas.
Será com toda a certeza o jogo
mais importante da jornada porque
em confronto vão estar duas das
melhores equipas da série, com o
terceiro classificado a receber o líder
do grupo.

Cova da Piedade
com a melhor
equipa disponível
para a recepção
ao Chaves

DR

Ricardo Estrelado diz
que vai ser um jogo
difícil para as duas
equipas e adianta que o
Pinhalnovense vai jogar
para ganhar

A 17.ª jornada do Campeonato de
Portugal, à semelhança do que tem
acontecido com grande parte das anteriores, não se vai realizar na íntegra
porque volta a ter jogos adiados devido à pandemia de covid-19.
Na Série G, onde participam três
equipas da região, apenas uma vai
estar em competição, o Oriental
Dragon. As outras duas, Olímpico
do Montijo e Desportivo Fabril, que
se deveriam defrontar no Campo da
Liberdade, não jogam porque o vírus
voltou a atacar no Montijo obrigando
à suspensão da actividade desportiva até ao dia 24 de Fevereiro porque
todo o grupo de trabalho está em
período de confinamento.
Por esta razão, o jogo da jornada
anterior com o Sporting foi adiado para o dia 3 de Março, estando ainda por
definir as datas para o clássico com
o Fabril, bem como a deslocação ao
campo do Oriental Dragon agendada
para o dia que termina a quarentena
e muito provavelmente o jogo com
o Rabo de Peixe, marcado para o dia
28, por falta de preparação da equipa.
Na Série H, a única alteração diz
respeito ao Amora que só joga na
segunda-feira com o Moura.

II LIGA

Campo Santos Jorge vai ser palco do Pinhalnovense - Vitória FC

O Oriental Dragon apresenta-se
nesta partida altamente motivado
pela excelente vitória alcançada na
jornada anterior nos Açores sobre o
Rabo de Peixe enquanto o Estrela da
Amadora não foi além de um empate no desafio disputado também nos
Açores com o Praiense, mas isso vale
o que vale porque os resultados obtidos por um e outro, em casa e fora
dela, são bem diferentes.
A equipa da Amadora, que lidera
a competição sem derrotas, na condição de visitante tem três vitórias e
quatro empates nos sete jogos realizados até ao momento e o Oriental
Dragon, também com sete jogos realizados em casa, tem duas vitórias,
três empates e duas derrotas.
Conseguirá o Oriental Dragon impor a primeira derrota ao líder, que
se apresenta como um dos mais fortes candidatos à subida de divisão.
É aqui que reside o grande interesse
do encontro.

Expectativa em Pinhal Novo

O Pinhalnovense, que no regresso à
competição venceu na passada quarta-feira o Moura, por 2-1, vai receber
o Vitória Futebol Clube no Campo
Santos Jorge, no domingo à hora do
almoço, 12h 45m, com transmissão
televisiva no Canal 11.
Trata-se de um clássico da região,
entre dois clubes vizinhos, facto que
faz sempre aumentar as expectativas
independentemente da competição
e da posição de ambos em termos de
tabela classificativa. Será um jogo em
que tanto um como o outro vai querer
ganhar, o Vitória para não perder espaço em relação ao segundo classificado
e o Pinhalnovense que precisa de pontuar para se afastar da zona perigosa.
Ricardo Estrelado, treinador da
equipa de Pinhal Novo é da opinião
que “vai ser um jogo difícil para as
duas equipas. Para nós porque o Vitória FC está em primeiro lugar e ainda
não perdeu qualquer jogo e para eles

porque vêm jogar ao nosso campo
que tem piso sintético e eles estão
mais habituados a jogar em relva
natural. E, depois, como se trata de
um jogo entre equipas vizinhas acaba
sempre por trazer algum entusiasmo entre os jogadores porque toda
a gente quer jogar para se mostrar”.
O técnico do Pinhalnovense reconhece qualidade no adversário mas
garante que a sua equipa vai jogar
para ganhar.
“A vitória sobre o Moura foi muito
importante para nós porque vínhamos de duas derrotas injustas sofridas em Évora e Olhão e estivemos
fechados 14 dias em casa, onde foi
feito apenas trabalho físico. Chegar
aqui e ganhar a uma equipa que ia
esgotar o último cartucho, foi muito
bom, a equipa saiu valorizada. Contra o Vitória vamos olhar da mesma
forma como olhamos para outra equipa qualquer. Sabemos o poderio que
tem mas vamos jogar para ganhar”.

O Cova da Piedade, que na passada
quarta-feira empatou em casa com
o Vilafranquense no acerto de calendário, volta a jogar já este sábado, às
11 horas, no Estádio Municipal José
Martins Vieira, desta vez com o Desportivo de Chaves em jogo a contar
para a 21.ª jornada da Liga Portugal 2.
Em confronto vão estar duas
equipas com objectivos diferentes
no campeonato. Os flavienses que
se encontram em quinto lugar com 31
pontos e jogam com o pensamento
nos primeiros lugares; e os piedenses,
que seguem na 12.ª posição com menos 10 pontos e procuram melhorar
a sua classificação, com o objectivo
de garantirem o mais rapidamente
possível a manutenção.
Como toda a gente sabe nos dias
de hoje não há jogos fáceis e este
prevê-se bastante difícil para a equipa da margem sul do Tejo que se quer
afirmar de vez nos jogos em casa,
onde os resultados não têm sido os
melhores.
Nesta partida, contrariamente ao
que aconteceu no jogo de quarta-feira, o Cova da Piedade já vai poder utilizar os reforços de Inverno;
ou seja, Mário Nunes já terá ao seu
dispor jogadores que lhe vão permitir
a apresentação de uma equipa muito
próxima do seu melhor.
Só que do outro lado vai estar um
adversário que mudou recentemente de treinador e se mostra bastante
competente quando actua no campo
do adversário, como se pode comprovar pelas seis vitórias e um empate
obtidos nos dez jogos disputados
nessa condição.
Fica entretanto o registo de que
Cova da Piedade e Desportivo de
Chaves já se defrontaram três vezes, duas para a II Liga e uma para a
Taça de Portugal e que no histórico
de confrontos os flavienses estão
100% vitoriosos. Conseguirão agora
os piedenses contrariar essa tendência, pode ser que sim e pode ser que
não porque se trata de um jogo de
difícil prognóstico onde tudo pode
acontecer.

J.P.

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

ALMADA

00:48 ~ 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

SESIMBRA

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-mar

SINES

SETÚBAL
TRÓIA

MARÉS

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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PUBLICIDADE

REVISTA GRÁTIS
COM O SEU JORNAL
NÃO PERCA

REVISTA DA SAÚDE

na próxima segunda-feira nas bancas
Oferta da revista
com a compra do jornal

Mantenha-se informado e em segurança!
Jornais e Revistas a melhor forma de estar em dia

