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Abertura

A adjudicação, por 40 anos, da 
nova concessão do estaciona-
mento pago em Setúbal, apro-
vada pelo executivo CDU, vem 

aumentar as tarifas a pagar em todas as 
zonas e um aumento de mais de 500% 
do nº de lugares a tarifar (dos atuais 1487 
para 8200). O PS votou contra!

Não deixa de ser caricato que o execu-
tivo CDU aprove em Setúbal este brutal 
aumento de estacionamento pago, quan-
do a mesma CDU, enquanto oposição em 
Sintra, Almada e Cascais, vote contra o 
aumento do estacionamento, chegando 
mesmo a lançar petições para acabar com 
o estacionamento pago nestes concelhos 
que, apesar de terem um nível de vida su-
perior, aplicam taxas de estacionamento 
mais baixas do que as agora aprovadas 
pela mesma CDU em Setúbal. 

Desde o início deste processo (2019), 
o PS manifestou-se frontalmente contra 
o novo Regulamento Municipal de Esta-
cionamento Tarifado e contra o respetivo 
lançamento do concurso público para a 
concessão, pelo período de 40 anos, pois 
entendemos que não responde às neces-
sidades de mobilidade da cidade e castiga, 
ainda mais os setubalenses, ao vir aumen-
tar o preço das tarifas por hora em todas 
as zonas e ao alargar o estacionamento 
pago a bairros puramente residenciais (Li-
ceu, Amoreiras, Urbisado, Santos Nicolau, 
Fonte do Lavra, Quinta Alves da Silva, Av. 
D. Manuel I, entre muitos outros). 

Não somos contra a regulação e ta-
rifação do estacionamento muito pelo 
contrario, e durante a consulta pública 
(2020), o PS apresentou várias propos-
tas de alteração, nomeadamente para 
não se taxarem os bairros puramente 
residenciais e para se reduzirem o preço 
das tarifas a pagar, mas todas elas foram 
rejeitadas pelo executivo CDU.

Como refere o próprio plano de mobi-
lidade do município, o alargamento ex-

Setúbal:  40 anos a pagar um 
aumento de estacionamento 

de mais de 500%

OPINIÃO

Paulo Lopes

pressivo das zonas tarifadas, deveria ser 
acompanhado de medidas mitigadoras, 
que não sejam apenas medidas “castiga-
doras” para os setubalenses que usem 
carro, e que na prática se poderá traduzir 
no efeito inverso, aumentando o incum-
primento em vez de o diminuir, caso não 
haja forte fiscalização ou policiamento. 
Torna-se, por isso, urgente implementar 
um plano sustentável e equilibrado, re-
forçando a oferta de transportes públicos 
de qualidade, utilizando redes e modos 
de mobilidade suave, bem  como criar 
parques de retaguarda, gratuitos ou de 
valor reduzido, junto aos terminais dos 
transportes públicos, como medida dis-
suasora de trazer o transporte individual 
para o centro da cidade. 

Em suma, entendemos que o novo re-
gulamento de estacionamento pago e 
esta concessão por 40 anos, que abrange 
mais de metade da cidade, não estão fei-
tos para servir os residentes em Setúbal, 
mas  para satisfazer  necessidades, em 
arrecadar receita para a autarquia (alta-
mente endividada), nomeadamente indo 
receber uma renda Base Inicial no mon-
tante de 4 Milhões €, e uma Renda Men-
sal de 50% da faturação bruta mensal.

Quanto ao futuro, o PS tem uma visão 
e ambição para Setúbal, assentes numa 
estratégia que visa aumentar a qualidade 
de vida de todos os setubalenses, abran-
gendo todo o concelho e não apenas a 
parte central. Uma visão que permita 
que Setúbal deixe de ser, apenas , uma 
cidade mais bonita, para passar a ser uma 
cidade reconhecida e líder, uma cidade 
inovadora e empreendedora, verde e 
sustentável, que atraia investimento, 
que gere riqueza e que crie emprego e 
oportunidades para que os nossos filhos 
e netos aqui possam ficar e realizar-se 
pessoal e profissionalmente. 

Chegou-nos finalmente a boa 
notícia que o edifício da an-
tiga Universidade Moderna, 
irá dar lugar a um conjunto 

residencial. 
No início da Estrada das Machadas 

– que liga o Rio da Figueira ao Parque 
de S. Paulo – as antigas instalações 
universitárias irão ser reconvertidas 
e ampliadas, com um novo edifício 
e a construção deve arrancar bre-
vemente, para estar concluída em 
2022, num investimento estimado 
em cerca onze milhões de euros.

Criado em 1989, o estabelecimen-
to de ensino superior de Setúbal da 
Dinensino (Universidade Moderna), 
foi considerada, na ocasião, uma ex-
celente notícia. Concluir um curso 
superior passou a ser possível para 
muitos jovens de Setúbal e para toda 
esta região, sem ter de passar a pon-
te diariamente para Lisboa, como foi 
o meu caso e o de tantos e tantos 
estudantes. 

O novo edifício escolar da Es-
trada das Machadas começou por 
ministrar os cursos de licenciatura 
de Arquitectura, Investigação Social 
Aplicada, Organização e Gestão de 
Empresas e Direito, abrangendo um 
total de oitocentos e cinquenta es-
tudantes, durante cerca de dezoito 
anos. 

Todavia, em 2008, o Ministério da 
Ciência e do Ensino Superior, então 
presidido por Mariano Gago, noti-
ficou a Universidade Moderna e a 
Dinensino, cooperativa que a geria, 
da decisão de encerrar compulsiva-
mente a instituição, por suposta fal-
ta de viabilidade económica e grave 
degradação pedagógica. 

O referido despacho determina-
va o encerramento compulsivo da 
Universidade Moderna em Lisboa, 
Setúbal e Beja. 

Tal decisão acarretou o fim para 

A tão aguardada reconversão do edifício
da Universidade Moderna

PENSAR SETÚBAL

Giovanni Licciardello

este pólo da Universidade e o aban-
dono das instalações, na Estrada das 
Machadas. 

Todo o tecido académico, urbano 
e social dessa zona se ressentiu. Os 
alunos viram-se privados de um im-
portante estabelecimento de ensino, 
mas também uma nova zona resi-
dencial e comercial, que se desen-
volveu em torno da Universidade. 

Durante estes treze anos, mora-
dores e comerciantes locais têm tido 
por vizinhança um “elefante branco”, Professor

que coloca em risco a desejável se-
gurança. 

O referido edifício tem sido suces-
sivamente vandalizado e pilhado, 
tendo-se transformado num aten-
tado à segurança e uma vergonha 
para a própria cidade.

Visto por fora, tudo o que foram 
caixilharias de portas e janelas foram 
oportunamente roubadas, mas é no 
interior da antiga e abandonada Uni-
versidade Moderna que o panorama 
se revela mais caótico e dantesco. 

Diz quem lá esteve no interior das 
instalações, que faz lembrar um ce-
nário de guerra, com computadores, 
mobiliário e muita papelada espa-
lhados pelo chão, do átrio principal, 
bem como pelas diversas salas de 
aulas e auditório. 

Ainda segundo a mesma descri-
ção, parte dos tectos falsos foram 
arrancados, bem como todo o siste-
ma eléctrico. Alumínios, cabos eléc-
tricos, torneiras e outras ferragens 
desapareceram.

Muito deste material é inflamável 
e os bombeiros já foram chamados 
ao local por diversas vezes. 

Como se pode facilmente imagi-
nar, o edifício albergou clandesti-
namente diversos indivíduos que aí 
habitavam e que foram progressiva-
mente degradando o imóvel.  

Sendo um espaço privado, colo-
cou sempre naturais constrangimen-
tos e limitações à Câmara Municipal 
de Setúbal na tentativa de resolução 
deste problema, ao longo de todos 
estes anos.

Aplaude-se, portanto, esta deci-
são em transformar definitivamen-
te todo aquele espaço degradado 
do antigo edifício da Universidade 
Moderna, num moderno espaço 
habitacional.  

Os alunos 
viram-se 

privados de 
um importante 

estabelecimento 
de ensino, mas 

também uma 
nova zona 

residencial e 
comercial, que 

se desenvolveu 
em torno da 

Universidade

Vereador PS, Câmara de Setúbal 
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Na reunião, com início às 15h00, 
vai a debate a informação da 
presidente da Câmara Municipal, 
Maria das Dores Meira, acerca dos 
Relatórios de Actividades de 2020.
Em discussão vão estar ainda 
o aditamento ao contrato 
interadministrativo entre a 

câmara e a freguesia de Azeitão 
e alterações à delimitação das 
Áreas de Reabilitação Urbana de 
Setúbal e de Azeitão.
A sessão realiza-se à porta fechada 
no sentido de seguir as directrizes 
estabelecidas no âmbito do actual 
Estado de Emergência.

Assembleia 
Municipal de 
Setúbal reúne na 
próxima sexta-
-feira sem público

A moratória dos empréstimos do 
contrato de reequilíbrio financeiro 
é um dos assuntos em análise 
na próxima sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Setúbal, 
a realizar à porta fechada, dia 26 
de Fevereiro, no Cinema Charlot – 
Auditório Municipal.

Humberto Lameiras

Dores Meira não pouca 
criticas às razões que 
o PS tem alegado. E 
aponta-lhe os casos de 
Lisboa e Almada

ESPAÇO PÚBLICO

Dores Meira acusa PS de falsear realidade 
sobre estacionamento pago na cidade

O estacionamento pago na cidade de 
Setúbal é pomo de discórdia entre o 
PS concelhio e a maioria comunista 
que governa a autarquia sadina. Os so-
cialistas votaram contra a proposta de 
concessão, por 40 anos, de cobrança 
de estacionamento, apresentada pe-
la maioria CDU, na reunião de câmara 
de 17 de Fevereiro, e vieram dizer que 
este é “o maior aumento de sempre” 
no pagamento de estacionamento.

O PS de Setúbal, na sua conta do 
Facebook, veio contestar aquilo que 
diz ser um aumento de “mais 6 813 lu-
gares pagos, para um total de 8 300 
lugares”, o que vai repercutir-se em 
“mais de 500%”, a pagar em “mais 
de metade da cidade”. E apontam as 
zonas Amarela, Azul e Vermelha.

Uma publicação que desagradou 
à presidente da Câmara de Setúbal, 
Maria das Dores Meira, que também 
através do Facebook, na sua página, 

O SETUBALENSE

veio acusar o PS de ser contra o esta-
cionamento pago na cidade, mas ser 
“a favor” quando o mesmo acontece 
em Lisboa e também em Almada, mu-
nicípios geridos por socialistas.

Comenta a presidente, que o “Parti-
do Socialista de Setúbal voltou, numa 
das suas típicas publicações de Face-
book, a produzir monumental peça de 
demagogia e recheada de meias ver-
dades que tem de ser desmontada”.

Maria das Dores Meira lembra a 
adjudicação, aprovada pelo seu exe-
cutivo, da construção de dois parques 
de estacionamento subterrâneos na 
Avenida Luís Todi e concessão do esta-
cionamento tarifado à superfície para 
apontar o dedo ao PS por “uma vez 
mais, tentar iludir os setubalenses ao 
dar a ideia de que o estacionamento 
será pago em todas as vias da cidade 
incluídas nas zonas coloridas do ma-
pa que apresenta”. O que “é falso”, 
afirma.

Garante a líder do executivo CDU 
que o estacionamento “não será 
pago em todas as vias incluídas no 
zonamento previsto na concessão. 
Será pago apenas onde a pressão da 
procura o justifique e só depois de rea-
lizadas as necessárias obras de reabi-
litação dessas vias”, e tem sido esse o 
“compromisso” afirmado à oposição 
socialista, “o qual tentam omitir”.

Passando a dar exemplo sobre o 
estacionamento pago em outras ci-
dades, a autarca diz que o PS de Se-
túbal “estranhamente esquece” que 
no concelho de Lisboa, gerido pelo 
socialista Fernando Medina, o nú-
mero de lugares pagos e geridos pela 
EMEL – Empresa Municipal de Esta-
cionamento de Lisboa “entre 2002 e 
2017, aumentou de 216 para 84 211, o 
que corresponde a um crescimento 
médio anual de 5 599 lugares e a um 
aumento percentual, no período de 15 
anos, de 38 mil 886%”. Assim, actual-
mente “o número de lugares pagos na 
cidade de Lisboa supera já os 100 mil”.

Ao caso de Lisboa, Maria das Do-
res Meira acrescenta o concelho de 
Almada, governado pela socialista Inês 
de Medeiros” onde “no princípio de 
2019”, foi promovido o “aumento de 
60% nas tarifas de estacionamento a 
praticar no centro da cidade”, e ainda 
a “introdução de uma tarifa nocturna 
entre as 18h00 e as 2h00 em algumas 
zonas do concelho”. A isto acresce o 
“alargamento a todo o ano do esta-
cionamento tarifado na cidade da 
Costa da Caparica, com o período de 
pagamento entre as 8h00 e as 19h00, 
todos os dias da semana, contraria-
mente ao resto do concelho, em que 
se paga apenas nos dias úteis entre as 
9h00 e as 18h00”. 

SETÚBAL
Homem morre baleado em ajuntamento ilegal

Um homem com cerca de 30 anos 
faleceu este domingo baleado a 
tiro. O caso ocorreu numa zona 
abarracada na encosta da Bela Vis-
ta, em Setúbal. O alerta foi dado às 
8h00 deste domingo e o suspeito 
colocou-se em fuga e as autorida-
des tentam agora a sua localização.

Na origem do homicídio estará 
uma discussão entre várias pes-
soas que frequentavam a festa ile-
gal contra as regras do Estado de 
Emergência. Vítima e suspeitos não 
serão residentes no concelho de Se-
túbal, mas sim de Almada. A zona 
onde decorreu o ajuntamento já 
seria conhecida pelas autoridades. 
R.M.

TRANSPORTES
Terminal da Várzea veio colmatar 
necessidade de antecipar o fecho 
da estação na 5 de Outubro  

A empresa Transportes Sul do Tejo 
(TST) inaugurou há cerca de duas 
semanas um novo terminal rodo-
viário na zona da Várzea, junto à 
Avenida de Moçambique, espaço 
que veio colmatar a necessidade 
que sentia “de antecipar o encer-
ramento da estação rodoviária na 
Avenida 5 de Outubro”.

As condições que a velhinha esta-
ção apresentava actualmente, de-
pois de ter permanecido ao serviço 
do concelho sadino durante mais 
de cinco décadas, já não permi-
tiam que a operadora pertencente 
ao Grupo ARRIVA desenvolvesse 
a sua actividade da melhor forma, 
explicou fonte oficial da TST a O 
SETUBALENSE.

“É uma estação muito envelhe-
cida e que apresentava já alguns 
problemas, inclusive ao nível da 
logística nos serviços. Portanto 
era uma coisa que precisávamos 
de fazer com alguma celeridade. 
Tomámos então a medida de fazer 
este novo terminal [na Várzea], que 
também acaba por ser um ponto 
importante na mobilidade em Se-
túbal”, esclarece a mesma fonte.  

No que diz respeito à sua utili-
zação, a TST confirma que está a 
funcionar a ‘bom ritmo’, apesar de 
“os clientes ainda estarem numa 
fase de adaptação” mesmo com a 
empresa a continuar a “servir a zona 
envolvente à estação [5 de Outu-
bro] por questões de comodidade”. 

Ao nível dos profissionais, a TST 
revela que “também estes se têm 

adaptado bem à mudança” e que 
“o novo espaço também é do seu 
agrado”. “As coisas têm estado a 
correr muito bem internamente 
com os nossos colegas”.

No entanto, a empresa garan-
te que continua a “acompanhar a 
operação diariamente, no sentido 
de avaliar se é necessário fazer al-
guma alteração face àquilo que foi 
estabelecido inicialmente”. 

Em comunicado, o Grupo Arriva 
explica que “o terminal da Várzea, 
integrado na rede de interfaces do 
Plano de Mobilidade Sustentável 
e Transportes de Setúbal, propor-
ciona uma maior acessibilidade 
a quem vive na zona da entrada 
Norte da cidade, nomeadamente 
na envolvente ao Parque Urbano 
da Várzea e Bairro do Liceu”. O es-
paço, cedido pela Câmara Municipal 
de Setúbal por um período de oito 
anos, representa um investimento 
na ordem dos 200 mil euros.

O novo equipamento, de acordo 
com a mesma nota, “assume um 
importante papel na rede de in-
terfaces da cidade, que em breve 
será alargada através da abertura 
de mais um terminal que contem-
plará os modos rodoferroviários”. 
Assim, para o próximo mês de Abril 
está prevista a inauguração do no-
vo terminal interface de Setúbal, 
na Praça do Brasil, futuro centro 
de operações das carreiras urba-
nas da cidade, junto à estação dos 
caminhos-de-ferro.
M.C.C.
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Setúbal

Pais e professores continuam preocupados 
com falta de computadores para os alunos

As aulas à distância voltaram a ser 
uma realidade há cerca de duas se-
manas para a grande maioria dos 
estudantes. De uma forma geral, o 
balanço que pais e professores fa-
zem é positivo, também em grande 
parte pela experiência que adquiri-
ram a partir de Março do passado 
ano lectivo, altura em que o ensino 
se desenvolveu também em regime 
não-presencial. 

No entanto, a opinião é unânime 
dentro da comunidade escolar: exis-
tem ainda algumas ‘arestas a limar’. As 
situações “mais críticas”, segundo ex-
plicou Orlando Serrano, presidente da 
Federação Concelhia de Setúbal das 
Associações de Pais (COSAP), a O SE-
TUBALENSE, estão “relacionadas com 
as tecnologias e com o plano tecno-
lógico avançado pelo Governo”, uma 
vez que “nem todos os computadores 
requisitados chegaram às crianças”. 

“Temos informação de que aquelas 
[crianças] que têm apoio do Serviço de 
Acção Social ou da Acção Social Escolar 
com o escalão A e B já possuem com-
putador, mas os restantes não o têm 
ainda, o que dificulta o acompanha-
mento dos pais aos filhos porque estão 
a trabalhar a partir de casa”, revelou.

Devido a esta questão, considera 
que “os pais estão a fazer um esforço 
acrescido”, em que acabam por ter 
de “trabalhar fora do seu horário”, 
nomeadamente “à hora do almoço e 
pós-aulas”. A situação acaba por se 
agravar “a partir do 2.º ciclo, onde os 
horários são preenchidos e isso im-
plica que haja uma gestão rigorosa 
sobre a utilização dos computadores 
e das tecnologias”.

Este problema é igualmente referi-

Maria Carolina Coelho

Agrupamento 
Ordem de Sant’Iago 
é um dos poucos no 
concelho onde todos 
os estudantes têm já 
meios tecnológicos

BALANÇO GERAL DE DUAS SEMANAS DE ENSINO À DISTÂNCIA

professores de informática que vão 
todos os dias à escola, rotativamente. 
As famílias ligam e dizem qual é o pro-
blema. Se conseguirmos por telefone 
ajudar tudo bem, se não conseguir-
mos as pessoas vão à escola e têm 
esse apoio”, concluiu. 

Ordem de Sant’Iago com 750 
computadores entregues
Com a entrega de mais de 750 com-
putadores, no decorrer da passada 
semana, aos alunos com os escalões 
A e B do Agrupamento de Escolas Or-
dem de Sant’Iago, o director Pedro 
Florêncio faz um balanço bastante 
positivo do trabalho desenvolvido 
neste período.

“No primeiro confinamento mui-
tos alunos não tinham computador e 
funcionávamos com base no ‘vaivém’ 
de trabalhos, com entregas semanais 
e quinzenais à porta da escola. Para 
aqueles que tinham computador, 
não tínhamos nenhuma plataforma 
específica para podermos entrar em 
contacto com eles. Neste momento 
todos os alunos já têm computador 
e nós aperfeiçoámos as nossas técni-
cas e adquirimos uma plataforma – o 
Office 365”, conta. 

“É muito engraçado porque os 
professores já vão descobrindo, e os 
alunos também, ferramentas muito 
interessantes que permitem facilitar, 
de alguma forma, o ensino à distân-
cia”, acrescenta.

Apesar de este não ser o seu sistema 
de ensino predilecto, também porque 
o agrupamento “pertence a um Terri-
tório Educativo de Intervenção Priori-
tária”, Pedro Florêncio reconhece que 
a motivação demonstrada pela equipa 
de profissionais tem contribuído para 
o sucesso do ensino à distância.

“Ainda ontem [sexta-feira] estive 
a falar com professores e directores 
de turma que me diziam ‘Pedro, nem 
imaginas, eles agora estão a participar 
de uma forma mais massiva’. Acaba-
ram também por estimular os alunos 
que não se identificam com esta me-
todologia, mas ainda assim nada que 
se equipare àquilo que são as estraté-
gias presenciais, onde é importante 
mantermos contacto visual”, remata.

ensino à distância provoca”, afirmou.

Acesso à internet dificulta  
ensino na Lima de Freitas
No entanto, no Agrupamento de Es-
colas Lima de Freitas, para a directora 
Dina Fernandes “o problema nem são 
os computadores, mas sim o acesso 
à internet”. 

“Há muitas famílias que não têm 
internet e há situações em que os 
alunos têm dificuldade em aceder 
devido à velocidade da mesma. 
Também acontece devido ao facto 
de estarmos muitos em casa a utilizar 
a mesma internet e acaba por ficar 
mais lenta ou até mesmo por cair”, 
confessa. A solução que o agrupa-
mento encontrou, segundo revela, 
foi disponibilizar “um gabinete com 
duas assistentes sociais, que avaliam 
e acompanham as famílias com estas 
dificuldades”. 

Mesmo com “mais alunos com 
computador e acesso à internet” 
do que no passado ano lectivo, Dina 
Fernandes afirma que surgiu ainda 
um outro contratempo: “há muitas 
famílias que não têm literacia infor-
mática, ou seja, que não sabem como 
ajudar os miúdos a mexer nos equi-
pamentos”. “Para estas situações te-
mos, neste momento, uma equipa de 

O Agrupamento de Escolas 
Ordem de Sant’Iago, a pensar 
já no futuro, tem planeado 
“um conjunto de estratégias, 
nomeadamente a criação de um 
Clube de Artes e Filosofia, com 
o objectivo único de sublinhar 
a importância das artes e das 
humanidades na formação 
dos seus alunos”, explicou o 
director Pedro Florêncio a O 
SETUBALENSE.

“Sabemos que muitas 
vezes a educação artística é 
desvalorizada, e secundarizada, 
em relação a outras áreas dos 
currículos e, por isso, [o clube] 
não terá um peso significativo 

Futuro  Ordem de Sant’Iago 
planeia Clube de Artes e Filosofia

na carga horária e não estará 
presente em todos os anos de 
ensino”, esclareceu.

Este novo espaço, clarifica, 
será também um local “para o 
desenvolvimento da reflexão 
e do pensamento crítico e 
criativo dos alunos, pois muitas 
vezes fica a faltar esta parte 
da conversa, que é muito 
importante para estruturar 
aquilo que são os seus 
pensamentos e a sua formação 
global e harmoniosa”. 

No fundo, “será fazer com que 
eles tenham um pensamento mais 
informado, pessoal e eticamente 
comprometido”, concluiu.

Agrupamento de Escolas Ordem de Sant'Iago entregou na passada semana mais de 750 computadores aos alunos

DR

do por Ricardo Oliveira, vereador da 
Câmara Municipal de Setúbal com o 
pelouro da Educação, tendo este frisa-
do que “há uma situação relativamen-
te desequilibrada dentro dos ciclos de 
ensino, porque os equipamentos não 
podem ser distribuídos a qualquer 
criança, mas sim de acordo com as 
características do ciclo em que estão”.

“Sabemos [referindo-se à autar-
quia sadina] que há escolas que têm 
encontrado soluções para ultrapassar 
a falta desses equipamentos através 
de horas de apoio com um professor 
de apoio ou coadjuvante em ambien-
te escolar, mas é necessário assegurar 
e minimizar ao máximo os impactos 
na desigualdade que esta solução de 
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pública.
A informação é avançada pela 
Câmara Municipal de Setúbal, que 
justifica este condicionamento 
de trânsito com a necessidade de 
“demolir uma construção ilegal e 
a remodelação do acesso à Praia 
de Galapos”. 

A restrição de circulação naquele 
arruamento compreende os 
quilómetros 23,6 e 24 da antiga 
Estrada Nacional 379-1.
Durante esta intervenção, a 
Rua Círio da Arrábida vai estar 
a funcionar, naquele troço, em 
regime de circulação alternada.

Circulação 
condicionada na Rua 
Círio da Arrábida 
devido a demolição 
de construção ilegal

A Rua Círio da Arrábida, 
nas imediações da Praia de 
Galapos, no Parque Natural 
da Arrábida, em Setúbal, vai 
estar condicionada à circulação 
automóvel a partir de hoje, e 
por um período previsto de 80 
dias devido a operações na via 

PUBLICIDADE

Humberto Lameiras

ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO

Executivo aprova pacote de meio milhão de euros 
para apoiar agrupamentos de escolas do concelho

A Câmara de Setúbal deliberou apoiar 
os agrupamentos de escolas do con-
celho com 529.458,40 euros para o 
ano lectivo 2020/2021, com o fim 
de “garantir alimentação, desenvol-
vimento de actividades de animação, 
material de desgaste e acção escolar”. 
Esta verba vai “apoiar famílias e 1 933 
alunos do ensino pré-escolar e do 1.º 
ciclo do concelho”, indica comunica-
do da autarquia.

O montante contempla o Agrupa-
mento de Escolas Ordem de Sant’Iago 

com 166.880,52 euros para apoios 
de acção social a 614 alunos. Para o 
Agrupamento Luísa Todi vão ser ca-
nalizados 108.879,06 para 412 alunos, 
enquanto os agrupamentos Barbosa 
du Bocage, com 295 crianças bene-
ficiárias de auxílios económicos, e 
Sebastião da Gama, com 278 alunos, 
vão ter apoios no valor de 85 066,90 
e 72 138,96 euros, respectivamente.

As duas centenas de alunos bene-
ficiários de acção social do Agrupa-
mento de Azeitão vão ter um apoio 
de 65 505,40 euros, e os 134 do Agru-
pamento Lima de Freitas vão contar 
com 30 987,56 euros.

Ainda relativo à acção social, a au-
tarquia concede 23 075 euros para 
financiar a participação de 1 483 alu-
nos do 1.º ciclo do ensino básico em 
visitas de estudo.

O apoio reparte-se pelos agrupa-
mentos de escolas Ordem de Sant’Iago, 
com 7 580 euros, Luísa Todi, com 5 
040 euros, Sebastião da Gama, 3 540 
euros, Barbosa du Bocage, com 2 965 
euros, Azeitão, 2 050 euros, e Lima de 
Freitas, com 1 900 euros.

Para a aquisição de material de des-
gaste pelas escolas do 1.º ciclo do ensino 
básico, o executivo na reunião da passa-
da quarta-feira aprovou ainda uma pro-

posta, no valor global de 23 903 euros.
O agrupamento de Azeitão, com 

593 alunos do 1.º ciclo, recebe 3 
261,50 euros, enquanto ao agrupa-
mento Barbosa de Bocage, com 855 
alunos, é garantido um financiamento 
de 4 702,50 euros.

Já aos agrupamentos escolares 
Sebastião da Gama e Lima de Frei-
tas, respectivamente com 711 e 316 
alunos, a autarquia concede 3 910,50 
e 1 738 euros.

Este auxílio é também repartido 
pelo agrupamento Luísa Todi, com 
1044 alunos, que beneficia de 5742 
euros, e pelo agrupamento Ordem de 

Sant’Iago, com 827 estudantes, neste 
caso no montante de 4548,50 euros.

Outra proposta aprovada garante a 
atribuição de 24 mil euros para fazer 
face a despesas de funcionamento 
relativas a manutenção e reparação 
de equipamentos de cozinha nos 
agrupamentos escolares do conce-
lho durante o ano lectivo 2020-2021.

Aos agrupamentos Barbosa du Bo-
cage, Luísa Todi, Ordem de Sant’Iago, 
Sebastião da Gama e de Azeitão é ga-
rantido, a cada um, uma verba de 4 
500 euros, enquanto o Agrupamento 
de Escolas Lima de Freitas tem acesso 
a um montante de 1 500 euros.
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EDITAL
MARIA DAS DORES MEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL, 
DO CONCELHO DE SETÚBAL:-----------------------------------------------------------------
FAZ PÚBLICO QUE, nos termos do n.º 3, do artigo 27º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edi-
ficação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação em vigor, 
ficam notificados todos os proprietários dos lotes, os titulares do alvará e demais titulares de outros 
direitos reais, referentes ao loteamento titulado pelo alvará n.º 04/2001 (4.9.0.5.10/97), nos seguin-
tes termos:------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Pretende o Sr. Nelson Silva, na qualidade de proprietário do lote n.º 305 do alvará de 
loteamento n.º 04/2001, a alteração das especificações estabelecidas para o respetivo lote, 
designadamente:------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Supressão do uso de comércio e serviços;------------------------------------------------------------ 
--- Afetação ao uso de habitação da totalidade da edificabilidade prevista para o lote.--------------
--- Face ao PDM em vigor o loteamento em apreço encontra-se inserido em Espaço Urbanizável de 
Baixa Densidade H1, ao qual é aplicável o disposto no art.º 95º e 96º do respetivo regulamento. A 
alteração pretendida enquadra-se no disposto no PDM em vigor para o local.--------------------
--- Mantêm-se inalterados os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos para o lote, entre os quais 
o uso, índice de utilização líquido, número de pisos, número de fogos.-------------------------------- 
--- Mantendo-se inalterado o número de fogos e reduzida a área total de comércio e serviços, 
as alterações pretendidas não originam alterações das áreas de cedência para espaços verdes 
e equipamentos de utilização coletiva.----------------------------------------------------------------
--- As alterações em apreço, não originam ainda alteração às obras de urbanização executadas, 
dispensando-se a consulta às entidades externas concessionárias das redes de infraestruturas.--- 
--- O respetivo processo administrativo está disponível para consulta, no Departamen-
to de Urbanismo desta Câmara Municipal, sito na Av. dos Ciprestes, n.º 15, Edifício Ci-
prestes, em Setúbal, pelo prazo de 30 dias, mediante marcação prévia (para os contactos 
265 247 810 extensão 3081; 969754137 / 969754151), podendo os eventuais interessa-
dos reclamar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. ------------------- 
--- Para constar é publicado o presente edital num jornal de âmbito local, na página eletrónica do Mu-
nicípio e afixado edital de idêntico teor nos Paços do Município e na União de Freguesias de Azei-
tão (São Lourenço e São Simão).---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------A Presidente da Câmara------------------------------------------

------------------------------------------Maria das Dores Meira------------------------------------------

Número:            22/2021
Data:             01/02/2021

VOTO DE PESAR

Município lembra José Fernando Gonçalves 
como um amigo da cidade

Os eleitos da Câmara de Setúbal 
aprovaram na reunião ordinária de 
quarta-feira o voto de pesar pelo 
falecimento de José Fernando Gon-
çalves, professor de educação física 
e colaborador da autarquia nas áreas 
da cultura, do desporto e do turismo.

Director-geral da Associação a Baía 
de Setúbal e membro da direcção da 
Associação de Promoção e Turismo 
do Alentejo, com a missão de promo-
ver a baía de Setúbal, José Fernando 
Gonçalves estava “profundamente 
ligado à sua cidade, que amou e pela 
qual trabalhou sem descanso”, lê-se 
no voto de pesar apresentado pela 
bancada da CDU.

Professor em várias escolas do en-
sino básico e secundário do conce-
lho, na Escola Superior de Educação 
do Instituto Politécnico de Setúbal 
e em diversos clubes e associações 
desportivas, foi destacado para o 

município de Setúbal em 1998, com 
o objectivo de dar assessoria técnica 
à construção, abertura e gestão das 
piscinas municipais de Azeitão e das 
Manteigadas.

Mais tarde, acompanhou as acti-
vidades da Divisão de Desporto, do 

Complexo Municipal de Atletismo 
de Setúbal e de desenvolvimento do 
Parque Urbano de Albarquel.

Em 2009, aceitou o desafio de es-
truturar o sector do turismo, desta-
cando-se a abertura da Casa da Baía 
como um dos mais importantes pro-
jectos em que se envolveu.

“Como coordenador do Gabinete 
de Turismo, iniciou, no cumprimento 
dos objectivos traçados pelo execu-
tivo, um caminho nunca percorrido 
com a criação de parcerias que per-
mitiram promover externamente 
Setúbal e recuperar para a cidade e 
para o concelho o seu lugar de desti-
no turístico de excelência”.

José Fernando Gonçalves é ainda 
lembrado pela autarquia pelo seu ca-
rácter como “enorme amigo que foi, 
das relações fortes que estabeleceu 
com alunos e com todos os que com 
ele puderam trabalhar”.

ALMADA
265 539 691

SETÚBAL
265 520 716

SEIXAL
265 520 716

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

265 520 716
ALCOCHETE
212 318 392

OUTROS 
CONCELHOS
265 520 716

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

José Fernando Gonçalves

DR

A Associação Tempos Brilhantes, 
que visa a realização de projectos de 
desenvolvimento social dirigidos a 
jovens, vai receber um apoio finan-
ceiro da Câmara de Setúbal de seis 
mil euros para implementar a inicia-
tiva Inovação e Empreendedorismo 
Social “Zing Planet”, no município.

Trata-se de uma acção que de-
corre ao longo de três anos, até 31 
de Dezembro de 2022, através de 
protocolo de colaboração entre a 
associação e a autarquia.

O “Zing Planet”, projecto desen-
volvido pela Associação Tempos 

ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES

Autarquia decide 6 mil euros 
para apoiar projecto 
“Zing Planet” dirigido 
a jovens desfavorecidos 

Brilhantes, com financiamento do 
Programa Portugal Inovação So-
cial, pretende promover intercâm-
bios com o objectivo de envolver 
os jovens com a comunidade e o 
território numa perspectiva de dar 
a conhecer as diferentes tradições 
e culturas.

A iniciativa destina-se, essencial-
mente, a jovens “com idades com-
preendidas entre os 8 os 18 anos de 
contextos socioeconómicos mais 
desfavorecidos, numa perspectiva 
inclusiva”, indica a autarquia.

O desenvolvimento do projecto é 
feito por uma rede de parceiros que 
permite “uma partilha de recursos de 
forma facilitada, fazendo com que os 
participantes não tenham quaisquer 
custos decorrentes da participação 
nos intercâmbios”.

A Câmara Municipal de Setúbal 
decidiu associar-se a esta iniciativa 
“na qualidade de investidor social”, 
tendo em consideração a “impor-
tância do projecto ‘Zing Planet’, em 
termos de abrangência social, para 
o público-alvo jovem”, uma vez que 
o mesmo “contribui para o aumento 
das capacidades empreendedoras 
associadas ao intercâmbio de turis-
mo pedagógico, criativo e cultural e 
geração de impactes”.

Foi nesta base que o executivo 
aprovou na reunião de câmara de 
quarta-feira o contributo financei-
ro à Associação Tempos Brilhantes, 
montante que será “repartido em 
duas tranches, a conceder em 2021 
e em 2022”.

Humberto Lameiras

A iniciativa está 
orientada para jovens 
entre os 8 e 18 anos  

DR

Executivo 
considera 
que o projecto 
“Zing Planet” 
contribui para 
o aumento das 
capacidades 
empreendedoras 



22 de Fevereiro de 2021 O SETUBALENSE 7
PUBLICIDADE

Seja porque nasceu um 
filho ou porque se mudou 
para uma nova cidade, 
chega o momento em que 
é preciso vender ou arren-
dar uma casa.

Por isso, hoje falo-lhe da 
documentação essencial 
para vender ou arrendar 
um imóvel.

Caderneta Predial: ob-
tém-se no portal das fi-
nanças, online ou na sua 
repartição local. É um dos 
documentos necessários 
para identificar o imóvel 
e a sua localização, e ser-
ve para o pagamento dos 
impostos na venda ou para 
registar um contrato de ar-
rendamento.

Certidão Permanente do 
Registo Predial: obtém-se 
na conservatória ou online 
e permite saber se recaem 
hipotecas ou penhoras so-
bre o imóvel, que terão de 
ser liquidadas no acto da 
venda.

Licença de Utilização: 
normalmente mencionada 
na certidão permanente ou 
na própria escritura, pode 
ser obtida no gabinete de 
urbanismo da sua Câmara

Municipal. É isenta se o 
imóvel tiver sido construí-

Que documentos preciso para 
vender ou arrendar uma casa?

Maria Gomes

916 135 620
maria.robalo.gomes@century21.pt
mgomes.cdc21.pt

PUBLICIDADE

do anteriormente a 1951.
Permite atestar a idonei-

dade do imóvel para ser 
usado para o fim declara-
do - habitação, comércio, 
industrial, etc.

Certificado Energético: 
obtido através de técnico 
especializado e autorizado 
pela ADENE, que podem 
ser encontrados no web-
site www.sce.pt. É isento 
para habitações com me-
nos de 50m2 e atesta a 
eficiência energética do 
edifício, para além de dar 
algumas recomendações 
de melhorias.

Ficha Técnica da Ha-
bitação: obrigatória para 
imóveis construídos após 
30 de Março de 2004, é 
chamada muitas vezes de 
BI da casa e descreve as 
características técnicas 
e funcionais do edifício. 
Pode ser obtida na Câmara 
Municipal e deve ser pas-
sada ao novo proprietário 
no acto da escritura.

Saiba que esta lista não é 
exaustiva. No entanto men-
ciona os principais docu-
mentos, para que servem e 
onde se podem obter. Caso 
tenha questões, estou dis-
ponível para esclarecer.

A Diabetes Mellitus é uma 
doença bastante frequen-
te em que há uma má re-
gulação da glicémia, o que 

lesa os vasos sanguíneos causando 
doença ao nível de vários órgãos, 
entre os quais a retina. A retina 
é a membrana sensível à luz que 
forra o interior do olho e recolhe 
as imagens. A doença que afecta 
a retina dos diabéticos é a Retino-
patia Diabética (RD). É muito im-
portante que todos os diabéticos 
saibam que a Diabetes pode atingir 
os olhos, e que quanto mais tempo 
se passar desde o diagnóstico maior 
a probabilidade de isso acontecer, 
independentemente de se fazer 
insulina ou não.

A RD não tratada pode resultar 
em perda importante de visão e 
outras complicações oculares gra-
ves; no início pode haver poucas 
queixas. Para evitar estes proble-
mas, todos os diabéticos devem 
preocupar-se com:

1. Controlar a Diabetes
2. Controlar a pressão arterial, 

que contribui para a lesão dos vas-
cular

3. Realizar todos os anos o ras-
treio da Retinopatia Diabética, em 
consulta de Oftalmologia ou foto-
grafia ao fundo do olho efectuada 
em alguns centros

4. Evitar adiar consultas, exames 
e tratamentos sugeridos pelo Oftal-
mologista para tratamento da RD

O tratamento da RD é sempre fei-
to pelo oftalmologista e orientado 
caso a caso, podendo passar por 
tratamentos com LASER, injecções 
especiais ou cirurgias. Quanto mais 
cedo forem feitos esses tratamen-
tos melhor o prognóstico, sendo por 
isso tão importantes os rastreios e 
as consultas de Oftalmologia. O no-
vo Centro de Diabetes do Hospital 
da Luz de Setúbal conta com uma 
consulta especializada em RD.

Retinopatia 
diabética

A NOSSA SAÚDE

João Ilharco

Oftalmologista

Humberto Lameiras

A revisão do PDM de 
Setúbal é tida como de 
integração no modelo 
de desenvolvimento 
territorial

A publicação “PDM GO – Boas Práticas 
para os Planos Directores Municipais” 
destaca o novo Plano Director Munici-
pal (PDM) de Setúbal com “um dos ca-
sos de estudo”. O guia elaborado pela 
Comissão Nacional do Território con-
sidera o instrumento urbanístico de 
Setúbal como “uma referência de inte-
gração dos serviços dos ecossistemas 
na infra-estrutura verde municipal”, 
refere a autarquia em comunicado.

Nesta área, a actual revisão do PDM 
de Setúbal é tida como “um processo 
pioneiro e exploratório de integração 
no modelo de desenvolvimento terri-
torial”, sublinha a “PDM GO”.

No capítulo “Serviços dos ecossiste-
mas”, que aborda o tema por via de um 
enquadramento com o Programa Na-
cional de Política de Ordenamento do 
Território, a publicação aponta o pla-
no desenhado para o concelho como 
um modelo de gestão territorial que 
“promove uma abordagem de base 
ecológica, na qual são propostos usos 
compatíveis com a infra-estrutura ver-
de municipal, apostando em soluções 
de base natural, em solo rústico e em 
solo urbano”. 

Citando o guia, o comunicado da 
autarquia destaca a referência sobre 
o documento estratégico para o con-
celho possibilitar “o correcto funcio-
namento e a salvaguarda dos serviços 
dos ecossistemas, em particular o ciclo 
hidrológico, a protecção de solos com 
elevado valor ecológico e a continui-
dade ecológica do território”.

A revisão do PDM de Setúbal, que 
deverá ser submetida em Abril a 

URBANISMO

Novo Plano Director do 
concelho considerado caso 
de estudo estratégico

aprovação final pela Câmara Munici-
pal, seguindo-se deliberação pela As-
sembleia Municipal e ratificação em 
Conselho de Ministros, “tem como 
pedra basilar uma política e estraté-
gia ecológica e ambiental, em que os 
ecossistemas naturais e os serviços 
que estes proporcionam, são incor-
porados e harmonizados numa rede 
mais ampla, ou seja, a infra-estrutura 
verde municipal, assegurando, assim, 
o desenvolvimento sustentado do 
concelho”.

A infraestrutura verde, enquanto 
instrumento de planeamento, deve 
ser desenvolvida e implementada de 
acordo com uma série de princípios 
que permitem a respectiva integra-
ção e execução no território de forma 
coesa e transversal.

Explica a autarquia que, no caso 
concreto de Setúbal, a estrutura ecoló-
gica foi desenvolvida “tendo por base 
um conjunto de seis princípios-base: 
conectividade, multifuncionalidade, 
integração, diversidade, multiescala-
ridade e aplicabilidade”.

A isto acrescenta o comunicado 
que  o “PDM GO” realça que, no caso 
sadino, “a infra-estrutura verde tem 
como principal objectivo a promoção 
do desenvolvimento sustentável do 
território através da compatibilização 
dos usos urbanos e rústicos com a in-
tegração e valorização do património 
natural, cultural e paisagístico, servin-
do de base para o envolvimento acti-
vo da comunidade na proteção e na 
regeneração dos espaços de elevado 
valor ambiental, como por exemplo 
a recuperação de cursos de água de-
gradados”.

A revisão do PDM de Setúbal, que 
esteve sujeita a um período de dis-
cussão pública entre Junho e Agosto 
de 2020, “está agora na fase final de 
apreciação e incorporação dos con-
tributos entretanto apresentados”, 
antes de ser submetida a apreciação 
em reunião pública ordinária da Câ-
mara Municipal.

DR
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Entrevista

“Não se criam 
condições para fixar 
médicos  em Setúbal”
O coordenador da USF du Bocage defende que a solução 
passa por promover a cidade e a região junto das classes 
profissionais de saúde. E considera necessário melhorar 
a articulação entre Saúde, instituições e Poder Local

Figueiredo Fernandes, 65 anos, 
assistente graduado de Medicina 
Geral e Familiar que coordena 
a USF du Bocage, em Setúbal, 
faz um diagnóstico à Saúde. E é 
peremptório ao afirmar que “não 
é admissível nem conduz a um 
trabalho eficaz haver ACES como o 
da Arrábida, que prestam serviços 
a 232 804 utentes, que gerem 23 
Unidades de Saúde e têm um mapa 
de pessoal enorme”.
Meio ano após a abertura, que 
balanço faz à Unidade de Saúde 
Familiar (USF) du Bocage?
Bastante positivo apesar dos 
momentos muito difíceis da 
pandemia, pois provou-se com 
a abertura desta que a reforma 
dos cuidados de saúde primários 
não necessita de ser “congelada” 
ou confinada. Houve um enorme 
esforço de equipa e uma grande 
compreensão dos utentes. A equipa 
cresceu (somos agora 7 médicos, 
7 enfermeiros e 6 secretários 
clínicos), o relacionamento com 
o Poder Local (Câmara e Junta 
de Freguesia) adquiriu uma nova 
dinâmica, mantemo-nos firmes e 
os nossos rostos têm um sorriso de 
esperança que queremos transmitir 
aos nossos 12 711 utentes, dos quais 
1 205 têm mais de 75 anos. 
Que diagnóstico faz da reforma 
dos cuidados de saúde primários?
A reforma está de boa saúde pelo 
esforço dos profissionais que nela 

participam e trabalham. A reforma 
de 2005 permitiu a melhoria na 
acessibilidade aos pacientes, na 
pontualidade do atendimento, na 
satisfação dos usuários e também 
dos profissionais de saúde.
A USF du Bocage pode ser 
enquadrada no "jogo" da 
"batota" nos cuidados de saúde, 
que denunciou, há três anos, em 
artigo no Jornal Médico?
Obviamente que não. Quando me 
referia à “batota” estava a denunciar 
a desigualdade de oportunidades e 
de recursos que existiam e existem 
entre as UCSP [Unidades de 
Cuidados de Saúde Personalizados] 
e as USF. Aqui em Vale do Cobro 
temos a UCSP São Sebastião com 
2 médicos para uma população de 
24 055 utentes, dos quais só 3 345 
têm médico de família. Isto é uma 
injustiça, uma enorme desigualdade. 
Não se criam condições para fixar 
médicos em Setúbal.
No mesmo artigo, revelou que 
para se dotar algumas USF de 
utentes e recursos humanos 
são violados compromissos 
com as UCSP. Como é que isso 
acontece e de que forma afecta 
os utentes?
As USF com equipas 
multiprofissionais motivadas, 
portadoras de uma cultura de 
responsabilização partilhada e com 
práticas cimentadas na reflexão 
crítica e na confiança recíproca, são 
o principal activo e as mais-valias 
estratégicas que criam satisfação 
dos profissionais que se reflecte 

na prestação de cuidados nos 
utentes. Isso não acontece nas 
UCSP por motivo da organização 
dos profissionais, no trabalho 
burocrático a que estão sujeitos e 
nas listas volumosas de utentes que 
os profissionais possuem. Aqui os 
utentes saem menos satisfeitos. 
Um estudo sobre satisfação 
dos utentes do Professor Pedro 
Ferreira do Centro de Estudos e 
Investigação da Universidade de 
Coimbra, com uma taxa de resposta 
de quase 90%, aponta para 
diferenças visíveis na satisfação 
entre UCSP (72,7%), USF modelo A 
(76,8%) e USF modelo B (79,5%).
Disse também que é feito 
"uso preferencial de listas 
obrigatórias de medicamentos 
não comparticipados, cujo 
encargo é total para o cidadão 
e mínimo ou quase nulo 
para o indicador de custo 
da organização". Quem é 
responsável?
No início, os indicadores 
de desempenho para a 
contratualização das USF 
restringiam a actividade avaliada 
por esses mesmos indicadores a 
uma pequena área da prática clínica 
e, ao contratualizar metas com 
valores muito elevados, conduziu 
ao afunilamento e à focalização da 
actividade clínica, com eventuais 
consequências negativas para os 
utentes. Por outro lado, a fraca 
evidência científica de alguns 
indicadores, a utilidade muito 
discutível de outros, bem como 

AUGUSTO FIGUEIREDO FERNANDES

a dificuldade em medir ganhos 
em saúde originava excessos 
da Medicina, nomeadamente 
medicalização, consumismo e 
iatrogenia. Responsáveis? As 
agências de contratualização das 
ARS e a anterior Missão para os 
Cuidados de Saúde Primários. 
Houve melhorias num esforço 
final que a MCSP promoveu e a 
contratualização tem, hoje, mais 
indicadores de qualidade e menos 
de quantidade.
Ainda pensa que se houvesse 
uma avaliação séria muitas USF 
seriam reprovadas?
Claro. Nem todas as USF funcionam 
como sendo o núcleo do sistema 
de saúde e nem todas as UCSP são 
o “patinho feio” dos cuidados de 
saúde primários. Uma avaliação 
periódica das Unidades de Saúde 
por parte da Equipa Regional 
de Apoio das ARS criaria mais 
equidade e melhor visão do que 
está bem e do que está menos bem.

"A UCSP São 
Sebastião tem 
2 médicos para 
24 mil utentes, 
dos quais só 
3 345 têm 
médico de 
família. 
É uma injustiça”
Augusto Figueiredo 
Fernandes

DR

Mário Rui Sobral 
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Considera positiva a instalação 
de uma USF num hospital? 
Cuidados primários e cuidados 
hospitalares são cuidados de saúde 
diferenciados, mas que devem ser 
complementares. Às USF o que é 
das USF e aos hospitais o que é dos 
hospitais. A óptima articulação de 
cuidados precisa-se e é urgente que 
fortifiquem.
Que acções deveriam ser 
adoptadas para melhorar o 
desempenho nas unidades de 
saúde? Os conselhos clínicos e 
da saúde são solução?
Maior autonomia dos ACES e 
das suas unidades funcionais, 
incluindo autonomia financeira, 
acabar com os mega-ACES, a 
criação e eficácia dos conselhos da 
comunidade, serviços de apoio aos 
ACES (Unidade de Apoio à Gestão 
e Gabinete do Cidadão) mais 
actuantes e menos burocratizados. 
Não é admissível nem conduz a um 
trabalho eficaz haver ACES, como 
o da Arrábida (Setúbal, Palmela e 
Sesimbra), que prestam serviços 
a 232 804 utentes, que gerem 23 
Unidades de Saúde e têm um mapa 
de pessoal enorme. Nunca se fez “o 
luto” das Sub-regiões de Saúde.
Os conselhos clínicos não são por si 
só uma solução, mas tão-somente 
um complemento técnico-científico 
das entidades competentes, 
garantindo a melhoria contínua da 
qualidade dos cuidados de saúde, 
fazendo aprovar as orientações 
clínicas relativas à prescrição 

ALMADA
265 539 691

SETÚBAL
265 520 716

SEIXAL
265 520 716

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

265 520 716
ALCOCHETE
212 318 392

OUTROS 
CONCELHOS
265 520 716

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

medicamentosa e meios auxiliares 
de diagnóstico, promover 
auditorias externas e internas e 
verificar o grau de satisfação dos 
profissionais. É este o seu o papel.
Em que é que os ACES se 
destacam e em que mais falham?
Destacam-se por serem serviços 
públicos com alguma autonomia 
administrativa, têm por missão 
a prestação de cuidados de 
saúde primários à população de 
determinada área geográfica, 
estabelecem, qualitativa e 
quantitativamente, os seus 
objectivos e os recursos afectados 
ao seu cumprimento através de 
contratos-programa entre os 
directores executivos dos ACES e 
os conselhos directivos das ARS.
Ficam aquém das suas 
potencialidades ou falham 
porque a sua autonomia não é 
tão efectiva como se desejaria, 
também por responsabilidade 
do Governo da República, dada 
a sua burocratização não estão 
totalmente disponíveis ao 
cumprimento da promoção da 
saúde e prevenção da doença, 
à investigação em saúde. Está 
prejudicada a intercooperação das 
unidades funcionais, não são criados 
mecanismos de simplificação de 
procedimentos junto da sociedade 
e serviços públicos, nomeadamente 
o Poder Local, ao não promoverem 
a criação do conselho executivo e 
a não promoção dos conselhos da 
comunidade.

Hoje o importante é o número de óbitos por dia 
e não a qualidade de vida dos que sobrevivem
Augusto Figueiredo Fernandes

A Praça de Portugal deixou de 
ser hipótese para o futuro Centro 
de Saúde de Santos Nicolau e 
a Bela Vista uma possibilidade 
em cima da mesa. Houve 
desenvolvimentos? 

É uma pergunta que tem de 
ser feita à ARSLVT e à Câmara 
Municipal. Como profissional 
vejo com bons olhos a abertura 
de novas unidades de saúde. 
Não é admissível que na área 
geográfica de São Sebastião, 
com cerca de 50 mil utentes 
inscritos nas 3 unidades de 
saúde, 77% estejam inscritos 
num centro de saúde, Vale 
do Cobro. Além de que a 

Pode-se medir o pulso às "tropas 
médicas", com quase um ano de 
pandemia às costas?
Apesar de todos os obstáculos, 
das sequelas físicas e psíquicas 
que a covid-19 provocou, há uma 
vontade enorme de dizer presente 
e contribuir para o sucesso das 
políticas adoptadas. Esperamos 
pelo próximo 30 de Junho, data da 
aprovação da USF du Bocage, com 
o rosto de outras feições. Até lá…
Os profissionais de saúde 
podiam ter sido melhor tratados 
pela tutela?
Sim. Foi-se sempre atrás da 
pandemia e nunca fizemos 
prevenção da mesma. Apesar de 

Visão Bela Vista é boa 
oportunidade para o Centro 
de Saúde de Santos Nicolau

PANDEMIA
Profissionais podiam ter sido 
melhor tratados pela tutela 
mas continuam empenhados

UCSP Santos Nicolau não tem 
condições físicas para ser uma 
unidade de saúde. Bela Vista 
seria uma boa oportunidade 
de criar um serviço público 
importante junto de uma 
população mais vulnerável e 
com maiores necessidades de 
promoção de saúde e, urgente, 
criação de programas em rede 
para prevenir a doença.

Na forja estão também os centros 
de saúde da União das Freguesias 
de Setúbal e de Azeitão.

Excelente, porque muitas 
dessas estruturas não têm as 
melhores condições físicas para 
servirem as populações.

ser uma doença desconhecida 
muita coisa poderia ter corrido 
melhor. A comunicação e 
a informação, a criação de 
alternativas ao esgotamento 
dos serviços de saúde e dos 
seus profissionais, a criação de 
equipas de medicina de catástrofe, 
uma melhor articulação com as 
autarquias, maior autonomia das 
estruturas de saúde no combate à 
pandemia, são alguns exemplos. 
Combater a covid-19 no Alentejo, 
nos Açores, em Trás-os-Montes 
será diferente de fazê-lo nas 
grandes áreas metropolitanas 
de Lisboa ou Porto, com toda a 
certeza.

Nome do autor (Texto) 
Nome do autor (Fotografia)

Se pudesse decidir uma medida 
para melhorar os cuidados de 
saúde primários em Setúbal, 
qual seria?
Criação de mais unidades de 
saúde, repensar o ACES Arrábida, 
arranjar medidas para cativar a 
vinda de novos profissionais de 
saúde, promover a cidade e a região 
junto das classes profissionais de 
saúde, melhor articulação entre 
os diferentes cuidados de saúde 
e entre estes e as instituições 
privadas de saúde e IPSS, bem 
como com o Poder Local.
É verdade que os utentes são 
cada vez mais vistos como 
números para fins estatísticos?
Infelizmente temo que sim. Hoje o 
importante é o número de óbitos 
por dia e não a qualidade de vida 
dos que sobrevivem. Continuo a 
acreditar que os cuidados de saúde 
primários e os seus profissionais 
consigam passar a mensagem: as 
pessoas em primeiro lugar.
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Bloco  Clínico

         Farmácia Marques
   DIRECÇÃO TÉCNICA

                Dr. Valter Manuel C. Gomes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FALECEU A 11/02/2021
LUCAS JOSÉ CALAPEZ 

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, netos, restante família 
e amigos cumprem o doloroso dever de participar 
o falecimento do seu ente querido cujo o funeral 
se realizou dia 19-02-2021 para o Cemiterio de 
Messejana (Aljustrel). Na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, vêm por este meio agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar ou que 
de outra forma manifestaram o seu pesar.

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

FALECEU A 16/02/2021
ALFREDO JOSÉ DO FORO

RODRIGUES 
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus filhos, genros, nora, netos, restante família e amigos 
cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do 
seu ente querido cujo o funeral se realizou dia 18-02-2021 
para o Crematório de Setúbal. Na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente, vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a acompanhar ou que 
de outra forma manifestaram o seu pesar.

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

FALECEU A 17/02/2021
MARIA DO CARMO FERNANDES 

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Seu esposo, filhas, genros, netos, restante família 
e amigos cumprem o doloroso dever de participar 
o falecimento do seu ente querido cujo o funeral 
se realizou dia 19-02-2021 para o Cemitério da 
Paz de Setúbal. Na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, vêm por este meio agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar ou que 
de outra forma manifestaram o seu pesar.

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

ALMADA   265 539 691
SETÚBAL   265 520 716

SEIXAL   265 520 716
MONTIJO   212 318 392

MOITA   212 047 599
BARREIRO   212 047 599
PALMELA   265 520 716

ALCOCHETE   212 318 392
 OUTROS CONCELHOS   265 520 716
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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 a Funerária Armindo
está disponível todos os dias

do ano, a quaquer hora,
para o apoiar em caso de

emergência funerária?

Você sabia?Em caso de ...

Serviço disponível todos 
os dias, a qualquer hora!

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 16/02/2021
PEDRO JOSÉ 

DA CONCEIÇÃO SILVA
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Suas filhas, genros, netos e restante família, têm o 
doloroso dever de participar o falecimento do seu  ente 
muito querido e de agradecer reconhecidamente a 
todos os que se dignaram a acompanhá-lo até à sua 
última morada, bem como aos que das mais diversas 
formas lhes manifestaram pesar.
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Região de câmara. Os dois autarcas 
entenderam que devem 
aguardar pela sua vez “enquanto 
cidadãos”, realçando que, face 
à escassez de vacinas, existem 
grupos de pessoas com maior 
prioridade a vacinar neste 
momento. 

Presidentes 
das Câmaras de 
Alcácer e S. Cacém 
recusam vacina 

Vítor Proença (Alcácer do Sal) 
e Álvaro Beijinha (Santiago 
do Cacém) recusaram ser já 
vacinados contra a covid-19, 
depois de terem sido convidados 
pelas autoridades de saúde, 
no âmbito do alargamento 
da vacinação aos presidentes 

Programa da Fundação “la Caixa" criou 160 empregos 
para pessoas vulneráveis do distrito setubalense

De um total de 1 333 postos de traba-
lho criados de norte a sul do País, em 
2020, pelo programa Incorpora da 
Fundação “la Caixa", 160 beneficiaram 
pessoas do Distrito de Setúbal. 

O programa, desenvolvido em 
parceria com o BPI e o Instituto do 
Emprego e Formação Profissional 
(IEFP), é destinado àqueles que se 
encontram num contexto de maior 
vulnerabilidade. E dos 160 empregos 
criados na região, “142 abrangeram 
pessoas em situação de exclusão 
social e 18 com alguma incapacidade 
física/intelectual”, revelou a fundação 
a O SETUBALENSE. Em termos glo-
bais, 1 228 postos de trabalho benefi-
ciaram pessoas na primeira situação e 
105 com algum nível de incapacidade.

“Grande parte das contratações 
teve lugar em plena pandemia. De-
vido ao fecho de inúmeras empresas, 
especialmente dos sectores da res-
tauração e do turismo, o programa 
adaptou-se para aproveitar as opor-

Depois de João Afonso, vereador do 
PSD na Câmara do Montijo, ter avan-
çado que irá denunciar uma alegada 
violação do Plano Director Municipal 
(PDM) às autoridades, o presidente 
da autarquia, Nuno Canta, veio na úl-
tima sexta-feira reiterar que os dois 
processos urbanísticos em causa 
cumprem a legalidade.

A questão foi levantada pelo 
social-democrata na reunião do 
executivo municipal de quarta-fei-
ra passada. Na sessão, João Afon-
so confrontou o autarca socialista 
com uma informação de um técni-

Mário Rui Sobral 

Projecto estendeu a sua 
rede a todo o território 
continental e promoveu 
a criação de 1 333 
postos de trabalho

INSERÇÃO SOCIAL

MONTIJO

DR

tunidades que surgiram noutros 
ramos, como, por exemplo, no das 
limpezas de hospitais, higienização, 
assistência a pessoas idosas em lares 
ou ao domicílio, escolas e refeitórios, 
entre outros”, sublinhou a fundação.

No caso da região de Setúbal, o In-
corpora contou com a colaboração de 
cinco instituições que foram seleccio-
nadas a integrar uma rede de entida-
des que acompanha, com técnicos, o 
processo e que faz a prospecção em-

presarial. A saber: a Associação para a 
Formação Profissional e Desenvolvi-
mento do Montijo; a Associação Por-
tuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental; a Fundação COI; a 
Cooperativa da Solidariedade Social 
RUMO e a Sociedade de Estudos e 
Intervenção em Engenharia Social 
(SEIS). Estas cinco instituições figuram 
entre um total de “58 entidades e 113 
técnicos” que partilham “informação 
sobre ofertas de trabalho” e acompa-

nham “os beneficiários nos processos 
de selecção e inserção”, quer nas em-
presas locais quer no recrutamento. 

“O programa oferece às entidades 
seleccionadas o acesso e formação na 
metodologia Incorpora, assim como 
uma contribuição a fundo perdido no 
valor de €30.000 por ano”, explicou 
a fundação. Já as entidades “compro-
metem-se a dispor de um técnico res-
ponsável por dar apoio personalizado 
aos beneficiários, acompanhando-os 

antes e durante o processo de con-
tratação”, além “de um técnico de 
prospecção empresarial, que deve-
rá identificar e visitar empresas, pro-
curando oportunidades de trabalho 
para os beneficiários”. 

Pandemia obrigou a apoiar mais
O programa Incorpora, adianta a fun-
dação, “visa promover a contratação, 
por parte das empresas portuguesas, 
de pessoas em risco ou situação de 
exclusão”. Ou seja: “jovens que não 
estão a trabalhar, nem a estudar ou 
frequentar qualquer tipo de forma-
ção, desempregados de longa dura-
ção, com mais de 45 anos, ex-reclu-
sos, ex-toxicodependentes, vítimas 
de violência doméstica e pessoas com 
deficiência ou incapacidade e que, em 
termos gerais, não têm grandes qua-
lificações ou habilitações”. Face ao 
aumento do desemprego, devido à 
pandemia, o programa tem, porém, 
“acompanhado e prestado assistên-
cia a beneficiários em situação de 
vulnerabilidade com qualificações 
superiores e elevada experiência 
profissional, sendo necessário pro-
curar ofertas laborais que se adap-
tem a estes novos públicos”, realçou 
a fundação, a concluir. No último ano, 
o programa da Fundação “la Caixa", 
que se estendeu a todo o território 
continental, registou o envolvimento 
de 508 empresas.

Nuno Canta reitera legalidade de processos urbanísticos no Corte do Catorze

A Fundação "la Caixa" foi implantada em Portugal em 2018 com a entrada do BPI no Grupo CaixaBank

co municipal que concluía que dois 
loteamentos com um total de 40 
fogos, aprovados para o Corte do 
Catorze, no Bairro do Esteval, estão 
implantados em zona de Reserva 
Ecológica Nacional e, a O SETU-
BALENSE, o vereador acabou por 
admitir que iria apresentar o caso à 
Procuradoria-Geral da República e 
à CCDR-LVT. Na altura, Nuno Canta 
afirmou que a informação estava 
errada e não poupou críticas ao téc-
nico. E, dois dias depois, a Câmara 
Municipal emitiu um comunicado 
de esclarecimento, composto por 

três pontos e assinado pelo Ga-
binete da Presidência, a reagir à 
intenção assumida pelo social-
-democrata.

Nessa nota, que identifica os lo-
teamentos como I – 18/2001 e I – 
37/2007, o Gabinete da Presidência 
esclarece que o primeiro processo 
“possui alvará de loteamento emi-
tido em 31 de Janeiro de 2007, exis-
tindo no acervo dos seus documen-
tos instrutórios parecer vinculativo 
favorável da DRAOT-LVT, do Minis-
tério das Cidades, Ordenamento do 
Território e Ambiente, confirmando 

que a operação urbanística cumpre 
com o Regulamento do PDM". E que 
o segundo processo “ainda não tem 
alvará de loteamento emitido”.

No segundo ponto do comunicado 
é salientado que “a análise técnica e 
jurídica dos processos de loteamen-
to em causa cumpriu rigorosamente 
o estatuído no Regulamento do PDM 
do Montijo e nas respectivas cartas 
de ordenamento, condicionantes e 
de áreas urbanas, aprovadas pela Re-
solução do Conselho de Ministros 
n.º 15/97, de 1 de Fevereiro, publica-
da no Diário da República, I Série – B, 

n.º 27, de 1 de Fevereiro de 1997”.
A nota de esclarecimento termina 

com uma garantia de Nuno Canta. 
“De acordo com a evidência docu-
mental de ambos os processos que 
ainda tramitam na Câmara Munici-
pal do Montijo e a que a oposição 
teve acesso integral, o presidente 
da Câmara Municipal do Montijo as-
segura aos montijenses a legalidade 
dos procedimentos realizados pelos 
técnicos municipais responsáveis”, 
lê-se no terceiro e último ponto do 
comunicado. 
M.R.S.
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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

Na passada quinta-feira dia 
18, um pouco por todo o 
País, o PCP organizou cen-
tenas de iniciativas públi-

cas de contacto e esclarecimento, 
na afirmação clara de uma reivindi-
cação que nos deve unir e mobilizar 
a todos: reforçar o Serviço Nacional 
de Saúde, combater a COVID-19, ga-
rantir o regresso à atividade normal. 

Em Setúbal, Jerónimo de Sousa 
participou na concentração frente 
ao Hospital de São Bernardo – uma 
ação de particular significado, até 
recordando a conquista que repre-
sentou a aprovação da proposta do 
PCP no OE’2021, com vista ao lan-
çamento do concurso público para 
a ampliação do Hospital e início da 
respetiva empreitada. Uma decisão 
que o Governo tem de respeitar e 
cumprir!

As prioridades são claras e já as 
sublinhámos aqui: reforçar o SNS; 
assegurar a proteção individual; fazer 
a pedagogia da proteção; dinamizar 
as atividades económicas, sociais, 
culturais e desportivas; exercer os 
direitos políticos e sociais e comba-
ter o medo e os seus propagandistas. 
Precisamos de medidas de preven-
ção e contenção do vírus. 

Uma coisa é tomar medidas exce-
cionais numa situação excecional. 
Outra coisa é transformar a exceção 
em regra. Foi isso que sucedeu com 
o Estado de Emergência. E a verdade 
é que o confinamento agressivo não 
só não resolveu o problema sanitário, 
com o País neste pára-arranca, como 
criou e cria outros problemas, com 
consequências no futuro. O que se 
impõe é defender a saúde e fazer 
com que a vida prossiga.

Há três medidas que é indispen-
sável garantir: testar, garantir os 
rastreios e vacinar rapidamente a 
população. Ora, estas medidas não 
podem ser tomadas de forma desgar-
rada ou independentemente umas 
das outras – e por isso exigem, não só 
o investimento necessário, mas des-
de logo uma grande capacidade de 
organização e direção dos serviços.

Quanto à vacinação, e à obtenção 

Continua a luta pela saúde

OPINIÃO

Bruno Dias

da imunidade de grupo, o objetivo 
de chegar a 70 por cento da popu-
lação, apontado para atingir no final 
do verão em Portugal, exige medidas 
excecionais e coragem política.

Face à falta de cumprimento de 
fornecimento de vacinas, há que de-
cidir, em nome dos interesses nacio-
nais e do povo português, a aquisição 
de outras vacinas já autorizadas pela 
OMS e outros países. O País não pode 
ficar refém de decisões de Bruxelas 
e dos compromissos da UE com os 
grandes grupos farmacêuticos, que 
olham para a produção das vacinas 
como um grande negócio e não como 
um bem público.

Entretanto, é urgente que o Gover-
no concretize as medidas inscritas no 
OE por proposta do PCP: a contrata-
ção de milhares de profissionais em 
falta; o aumento da capacidade de in-
ternamento do SNS, particularmente 
na área dos cuidados intensivos; a 
contratação de mais dois mil profis-
sionais para os Cuidados de Saúde 
Primários. Medidas decisivas, não só 
para a resposta à Covid-19, mas para a 
urgente recuperação dos atrasos e o 
regresso à normalidade na atividade 
do SNS.

No plano social, temos lutado para 
que os apoios às famílias com filhos 
a cargo sejam pagos por inteiro (e 
não com um corte de um terço), e 
que sejam alargados a filhos até aos 
16 anos; para que quem está em te-
letrabalho possa optar pelo regime 
de assistência à família quando tem 
filhos a cargo; para que os trabalha-
dores dos serviços essenciais possam 
ter acesso às escolas de acolhimento 
– independentemente de terem ou 
não o cônjuge em teletrabalho – ou 
que, em alternativa, o cônjuge possa 
receber o apoio a 100%.

Fruto da intervenção e luta do PCP, 
o Governo aprovou medidas que 
consideram de forma muito limitada 
a resposta que é necessária. O tempo 
não é de limitar os apoios – mas sim 
de garantir os apoios a quem deles 
precisa!

Deputado do PCP

No plano social, 
temos lutado 

para que os 
apoios às 

famílias com 
filhos a cargo 
sejam pagos 

por inteiro
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Desporto

Entrada demolidora no segundo tempo 
leva Vitória à goleada em Pinhal Novo

Uma segunda parte de luxo permitiu 
ontem ao Vitória Futebol Clube go-
lear, por 4-1, o vizinho Pinhalnovense, 
em partida da 17.ª jornada da série H 
do Campeonato de Portugal, realiza-
do no campo Santos Jorge. Depois 
de uma primeira parte equilibrada, 
como demonstra o 1-1 verificado ao 
intervalo, uma entrada categórica no 
segundo tempo permitiu aos sadinos 
marcarem três golos em menos de 
15 minutos.

Depois de Pedro Paz ter adiantado 
o conjunto do Pinhal Novo no mar-
cador de grande penalidade, aos 29 
minutos, o Vitória marcou o golo que 
iniciou a reviravolta no marcador, aos 
35 minutos, por intermédio de Bru-
no Ventura. No segundo tempo, os 
anfitriões viram Kamo Kamo (47 mi-
nutos), Semedo (51) e Zequinha (59), 
marcadores dos golos que reflectem 
do domínio avassalador exercido pelo 
Vitória após o reatamento.

Com o resultado de ontem, os co-
mandados de Alexandre Santana, 
que mantêm-se 100% vitoriosos nas 
partidas realizadas fora do Estádio do 
Bonfim, somam agora 42 pontos na 
liderança da competição, com mais 
12 pontos que o segundo classifica-
do Amora, que tem menos quatro 
jogos. Já o Pinhalnovense, que tinha 
na quarta-feira vencido o Moura, por 
2-1, segue na oitava posição com 15 
pontos.

Após o apito inicial do árbitro Ricar-
do Diogo, da Associação de Futebol 
de Beja, os setubalenses procuraram 
assumir as rédeas do jogo num cam-
po em que sentiram algumas difi-
culdades de adaptação ao sintético. 
Aos 11 minutos, o defesa João Serrão, 
após livre de Nuno Pinto, cabeceou 
para defesa fácil de Francisco Parda-
na, guarda-redes que viu no lance 

Ricardo Lopes Pereira

Bruno Ventura, Kamo 
Kamo, Semedo e 
Zequinha marcaram 
para os sadinos

PINHALNOVENSE MARCOU PRIMEIRO MAS NÃO SEGUROU O LIDER

O SETUBALENSE

imediato Zequinha rematar ao lado 
da sua baliza.

Já depois de os vitorianos terem 
reclamado, aos 24 minutos, uma pre-
tensa falta no interior da área sobre 
Kamo Kamo, que o juiz de Beja não 
sancionou, o Pinhalnovense viria, 
volvidos quatro minutos, a conside-
rar que João Valido derribou Simo 
Mbhele. Indiferente aos protestos 
dos sadinos sobre a decisão, Pedro 
Paz encarregou-se da marcação do 
penálti que colocou os azuis e bran-
cos a vencer por 1-0.

Depois de uma fase em que os ner-
vos estiveram mais à flor da pele no 
encontro – aos 31 e 32 minutos André 
Sousa e Semedo foram advertidos 
com o cartão amarelo –, o Vitória 
repôs a igualdade através de Bruno 
Ventura, aos 35 minutos. O jovem 
médio, que soma agora oito golos na 
competição, finalizou de forma eficaz 
um lance no flanco direito protagoni-
zado por Gonçalo Batista.

Aos 37, os sadinos voltaram a recla-

mar novo penálti num lance em que 
ficou a ideia de que Kamo Kamo terá 
sido travado em falta no interior da 
área por um defesa adversário. An-
tes do intervalo, os verdes e brancos 
criaram três lances de perigo, todos 
de bola parada protagonizados por 
Nuno Pinto. Em dois deles, aos 41 
e 45+1, o lateral quase conseguiu 
marcar em cantos directos em que 
valeu ao Pinhalnovense a atenção 
de Francisco Pardana, que aos 42, 
já tinha defendido um livre de Nuno 
Pinto e a recarga de Semedo.

Três golos em 12 minutos
O intervalo teve efeitos positivos na 
equipa setubalense que, logo aos 47 
minutos, conseguiu passar para a 
frente do marcador num lance que 
nasceu em Nuno Pinto. O defesa fez 
um cruzamento-remate que o guar-
dião não segurou. Na sequência do 
lance, a bola sobrou para Kamo Kamo 
que, depois de um primeiro remate 
de André Sousa, finalizou com êxito, 

colocando o resultado em 2-1 para os 
sadinos.

Se por um lado o Pinhalnovense 
ressentiu-se do golo, o Vitória ganhou 
novo ânimo e tomou de assalto a ba-
liza contrária. Mais uma vez após as-
sistência de Nuno Pinto, que cobrou 
um canto na direita, o capitão Seme-
do, que regressou ao onze depois de 
cumprir castigo na jornada anterior, 
surgiu de rompante ao primeiro poste 
a cabecear sem hipóteses de reac-
ção tanto para os defesas como para 
o guarda-redes Francisco Pardana.

Empolgados pelo 3-1, que, como ad-
mitiu no final do jogo o treinador Ricar-
do Estrelado “matou” a sua equipa, o 
Vitória tornou-se ainda mais dominan-
te. Numa fase em que só dava Vitória, 
o 4-1 chegou com naturalidade, aos 
59 minutos, por Zequinha que, aos 34 
anos, continua a revelar uma tremenda 
apetência pelo golo como demonstra 
o lance em que também participaram 
Kamo Kamo e Bruno Ventura.

Nos 30 minutos que se jogaram 

até ao final, o Vitória dispôs de meia-
-dúzia de excelentes ocasiões para 
construir um resultado ainda mais 
dilatado. O desacerto de Mendy, que 
falhou oportunidades flagrantes aos 
68, 69, 75 e 88 minutos, a falta de 
pontaria de Zequinha num remate co-
locado aos 72 que passou muito perto 
do ferro, e um remate acrobático de 
Bruno Ventura, aos 90+4, impediram 
os comandados de Alexandre Santa-
na de voltar a marcar.

Já o Pinhalnovense, numa fase em 
que cada uma das equipas já tinha 
efectuado cinco alterações, conse-
guiu entre os 89 e 90+2 minutos, 
criar mais perigo junto da baliza de 
João Valido do que até aí. João Ban-
deira, de livre, Rodrigo Coutinho, num 
remate ao lado do poste, e Pedro Paz, 
num remate forte que proporcionou 
a defesa do jogo ao guardião dos sa-
dinos, ficaram perto de encurtar a 
distância no marcador, que terminou 
com 4-1 favorável ao conjunto que 
viajou de Setúbal até ao Pinhal Novo.

Vitória FC dominou por completo a segunda parte no campo Santos Jorge
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Assim, ficou estabelecido que tanto 
o campeonato distrital da 1.ª e da 
2.ª divisão e sub-22 bem como as 
competições seniores de futsal ficam 
suspensos até ao dia 14 de Março.  
No comunicado é ainda referido que 
no dia 15 de Março será feita uma 
nova avaliação da situação tendo por 

base as directrizes emanadas pelo 
Governo, entidades sanitárias do país 
e Federação Portuguesa de Futebol. 
Tendo em conta a forma como a 
onda pandémica tem evoluído é 
muito provável que a retoma das 
competições possa acontecer no 
decorrer do mês de Abril. 

Campeonatos 
distritais de 
futebol e futsal 
suspensos até 
14 de Março

A Associação de Futebol de 
Setúbal informa em comunicado 
que na sequência da reunião 
efectuada esta quinta-feira, dia 
18 de Fevereiro, com os clubes 
participantes nos campeonatos que 
estão a decorrer, decidiu prolongar 
a suspensão das competições. 

Cova da Piedade e Desportivo de 
Chaves empataram a uma bola no 
jogo de abertura da 21.ª jornada da 
Liga Portugal 2 SABSEG que ficou 
marcado pelo mau tempo que se 
fez sentir, com muito vento e chuva 
que deixou o relvado em muito más 
condições para a prática do futebol.

Este não era o resultado mais de-
sejado pela equipa da margem sul do 
Tejo que procurava o regresso às vitó-
rias no seu reduto mas tendo em con-
ta a aposta feita pelos flavienses que 
lutam por objectivos bem diferentes 
e se encontram nos lugares cimeiros 
da tabela classificativa, não se pode 
dizer que tenha sido mau. Pena foi 
que não tivesse conseguido segurar a 
vantagem criada com o golo de Hugo 
Firmino, marcado aos 77 minutos.  

Com o relvado bastante pesado as 
duas equipas tentaram fazer o me-
lhor possível mas na primeira parte 
não houve golos, embora tivessem 
surgido algumas oportunidades para 
ambos os lados. 

Na segunda parte após um período 
de maior assédio à baliza adversária 
o Cova da Piedade colocou-se em 
vantagem com um golo marcado por 
Hugo Firmino que, de cabeça, deu o 

II LIGA

Cova da Piedade volta 
a empatar em casa

melhor seguimento a um cruzamento 
efectuado do lado direito para a zona 
do segundo poste.

Os transmontanos tentaram reagir 
ao golo sofrido e foram à procura do 
empate que acabou por acontecer 
aos 87 minutos num remate de Ro-
berto.

Com o relvado cada vez mais pe-
sado tornava-se muito difícil desen-
volver jogadas com cabeça, tronco 
e membros e nos últimos minutos 
jogou-se pouco futebol mas ainda 
assim Blondell teve nos pés uma boa 
oportunidade para carimbar a vitória 
piedense, mas o remate efectuado já 
em esforço, saiu ao lado.

No final o empate aceita-se devi-
do ao equilíbrio de valores existente 
entre as duas equipas que repartiram 
a posse de bola com 50% para cada 
lado. Em matéria de remates o Cha-
ves teve oito e os piedenses tiveram 
sete e em cantos a equipa flaviense 
também esteve ligeiramente melhor 
conquistando sete contra três do Co-
va da Piedade. 

Este foi o segundo empate conse-
cutivo da equipa orientada por Mário 
Nunes que passou a somar 22 pontos 
e se encontra em 12.º lugar. J.P.

Cova da Piedade - Chaves foi jogado debaixo de grande temporal

DR

O Amora joga esta segunda-feira, 
pelas 15 horas, no Estádio do Moura 
Atlético Clube, contra a equipa local, 
em jogo relativo à 17.ª jornada da Sé-
rie H do Campeonato de Portugal.

No jogo da primeira volta reali-
zado em Novembro, no Estádio da 
Medideira, o Amora venceu por 1-0, 
com um golo marcado por Joca, aos 
77 minutos. E, agora, desta vez no 
campo do adversário vai querer re-

PARA A 17.ª JORNADA DA SÉRIE H

Amora joga esta tarde em Moura
petir o êxito para continuar a morder 
os calcanhares ao Vitória de Setúbal, 
que continua na liderança da prova. 

Este será o quarto jogo de uma sé-
rie de cinco a efectuar fora de casa 
pela equipa orientada por Bruno Dias. 
Nos três anteriormente realizados os 
amorenses obtiveram outras tantas 
vitórias, duas em Évora contra o Lu-
sitano e Juventude e a outra na pas-
sada quarta-feira em Aljustrel. 

A equipa está motivada com esta 
onda vitoriosa e agora em Moura 
apresenta-se claramente como favori-
ta porque a diferença pontual entre as 
duas é enorme (26 pontos) e a equipa 
alentejana, que ocupa o último lugar, 
de positivo, em casa apenas conseguiu 
um empate, tudo o resto são derrotas, 
enquanto os amorenses, na condição 
de visitante, conseguiram cinco vitó-
rias e um empate. J.P.

José Pina

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Oriental Dragon impõe 
primeira derrota ao líder 

O Oriental Dragon esteve em plano 
de grande evidência na 17.ª jornada 
da Série G do Campeonato de Por-
tugal ao impor a primeira derrota 
ao Estrela da Amadora, que lidera 
a competição com seis pontos de 
vantagem, mas tem a sua posição 
em perigo porque o Sporting “B” tem 
menos três jogos.

O mau tempo não deixou o sintéti-
co do Juncal Desportos nas melhores 
condições mas mesmo assim as duas 
equipas proporcionaram bons mo-
mentos de futebol, num jogo que até 
foi bem disputado.

O Oriental Dragon realizou uma 
excelente exibição perante um ad-
versário muito competente que fez 
tudo para evitar a derrota, mas não 
conseguiu. A equipa treinada por Luís 
Manuel jogou de forma muito consis-
tente em todos os seus sectores e foi 
premiada por isso com a conquista 
dos três pontos, reforçando desta 
forma a sua posição no terceiro lugar 
da tabela classificativa.   

Sabendo da importância do de-
safio a equipa orientalista entrou 
bem no jogo, aos seis minutos Nii 
Plange obrigou Filipe Leão a gran-
de defesa e aos quinze colocou-se 
em vantagem com um golo de Erik 
Mendes, após cruzamento de Adil-
son. Cerca de quatro minutos depois 
respondeu a equipa da Amadora por 
Leandro Tipote que estabeleceu o 
empate no desenvolvimento de um 

Oriental Dragon venceu o Estrela da Amadora

DR

jogada pelo lado direito, fazendo a 
bola entrar entre o poste e o guarda-
-redes.  

Como seria de esperar, na segunda 
parte foi o Estrela que começou me-
lhor pressionando o adversário que 
passou por momentos complicado. 
Depois o jogo ficou mais equilibrado 
e na sequência de um canto o Oriental 
Dragon marcou o segundo golo por 
Marlon que subiu ao primeiro andar 
para cabecear com êxito para o fundo 
da baliza à guarda de Filipe Leão.

Em desvantagem, a equipa da 
Amadora procurou reagir fazendo 
entrar jogadores de características 
mais ofensivas e na parte final fez 
tudo para alterar o rumo dos acon-
tecimentos mas o Oriental Dragon, 
que esteve sempre muito bem, con-
seguiu segurar a preciosa vantagem 
para desespero do adversário que 

perdeu pela primeira vez no cam-
peonato.   

Olímpico já tem novas datas  
para os jogos adiados
O Olímpico do Montijo que foi obrigado 
a suspender a sua actividade desporti-
va até à próxima quarta-feira, dia 24 de 
Fevereiro, devido aos casos de covid-19 
detectados no plantel já reagendou as 
datas para os encontros que foram adia-
dos neste período de confinamento.

No dia 3 de Março, às 20h30, des-
loca-se ao Estádio Aurélio Pereira, em 
Alcochete, para defrontar o Sporting 
“B” em jogo relativo à 16.ª jornada; no 
dia 21 de Março, às 15h00, recebe o 
Desportivo Fabril às 15h00, da 17.ª 
jornada e no dia 28 de Março viaja 
até à Moita para medir forças com o 
Oriental Dragon no Juncal Desportos, 
para a 13.ª jornada.



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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HOJE NAS BANCAS
REVISTA DA SAÚDE 

Oferta da revista 
com a compra do jornal

Mantenha-se 
informado e em 

segurança!

Jornais e Revistas 
a melhor forma 
de estar em dia

REVISTA GRÁTIS 
COM O SEU JORNAL


