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Seixal espera que sejam vacinadas
mais de 2400 pessoas esta semana
Autarquia tem centros de vacinação preparados e queixa-se da falta de doses para concelho com 170 mil habitantes p7

DR

PALMELA
Município avança com 
investimento superior 
a dois milhões em 
cinco obras p4

Migrantes vão ter centro 
de apoio a funcionar
em espaços por todo 
o concelho p5

PANDEMIA 
Sines reforça 
apoio a famílias, 
empresas e 
associações p13

GRÂNDOLA 
Plano para 
habitação com 
5,7 milhões de 
euros p12

Surto que fez 12 mortes na Casa do Povo 
de Alvalade está resolvido p3

Vacinação arranca hoje 
em Santiago do Cacém
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Abertura

Temos ouvido falar vezes 
sem conta em projectos de 
investimento como forma 
de alavancar a ecónomia, 

projectos esses apresentados com 
pompa e circunstância em discur-
sos bonitos que pretendem dar 
uma imagem da acção governativa 
na aposta em tais projectos, quando 
é certo que muitos não passam de 
intenções.

São inúmeros os projectos que 
tem vindo a ser apresentados à opi-
nião pública que traduzem vontades 
deste ou daquele governo, ou grupo 
económico, com interesses estra-
tégicos e de desenvolvimento para 
o País, mas que depois ficam pelo 
caminho, por não ter sido analisada 
previamente a viabilidade económi-
ca, ou a análise do custo e benefí-
cio, situação que tem dado origem a 
projectos inacabados, não faltando 
no País os maus exemplos de inves-
timentos perdidos.

Perante o cenário de investimen-
tos nos quais os gabinetes de estu-
do, parece que a única importância 
que têm, é receber o pagamento 
pelos serviços prestados, era im-
portante que os cidadãos tivessem 
a noção de que muitos milhares de 
euros dos nossos impostos, servem 

Projectos de vaidade política

OPINIÃO

Américo Lourenço

para pagar projectos de vaidade que 
não foram devidamente estudados, 
beneficiando apenas os autores dos 
mesmos, e não o País e seus cida-
dãos, que pagam clara, a vaidade da 
classe política.   

Vigilante portuário 
no porto de Sines

Milhares 
de euros 

dos nossos 
impostos, 

servem para 
pagar projetos 

de vaidade 
que não foram 
devidamente 

estudados

DR

Há já algum tempo que o novel 
deputado do PSD, também 
vereador na Câmara Munici-
pal de Setúbal, vem tratan-

do o tema da criação da NUT III* para 
a Península de Setúbal como forma de 
garantir mais investimento neste terri-
tório da Área Metropolitana de Lisboa. 
É o reconhecimento da profunda dis-
criminação a que sucessivos governos 
votaram este território e estas gentes 
e o assumir do erro que o Governo do 
seu partido cometeu ao extinguir esta 
unidade territorial em 2013.

Mais recentemente, outros depu-
tados eleitos pelo distrito têm feito 
correr alguma tinta sobre o tema. Es-
crevem cartas à Comissária Europeia 
e até questionam a própria ministra da 
Coesão Territorial sobre como recons-
tituir a NUT III na Península. Estamos a 
falar, claro está, dos deputados eleitos 
pelo PS, da ministra do Governo do PS 
e da Comissária Europeia indicada pelo 
PS. E de cartas, claro está.

Não tenho dúvidas de que a exis-
tência de uma NUT III para este terri-
tório seria meio caminho andado para 
possibilitar maiores contrapartidas 
de fundos no apoio ao investimento 
público e das empresas. Importa, no 
entanto, questionarmo-nos porque é 
que esse investimento não aconteceu 
até 2013, quando a Península consti-
tuía uma NUT.

O desenvolvimento económico e 
social, ou a falta dele, neste território 
depende, sobretudo, de vontade po-
lítica, ou da falta dela. É até altura para 
perguntar se alguém se lembra de al-
gum investimento público significativo 
da responsabilidade da Administração 
Central realizado na Península nos úl-
timos trinta anos.

Para quem acompanha atentamen-
te esta realidade económica e social há 
dezenas de anos e conhece o potencial 
não aproveitado desta região, grupo 
em que me incluo, torna-se obrigatório 
reconhecer que o único investimento 
público continuado, que qualifica o ter-
ritório, garante mais qualidade de vida 
e cria melhores condições para atrair o 
investimento das empresas, tem sido 
assumido pelas autarquias.

Para se perceber esta situação de 
depressão económica e social, que não 
é apenas de há alguns meses, mas que 
se arrasta há décadas, basta recordar 
alguns episódios mais marcantes da 

NUT III na Península de Setúbal: 
PS e PSD continuam a tapar o sol com a peneira

OPINIÃO

André Martins

venta, o Governo de então adotou para 
a Península a única, até hoje, iniciativa 
estruturada de apoio ao investimento 
e que as autarquias souberam apro-
veitar, a OIDPS - Operação Integrada 
de Desenvolvimento para a Península 
de Setúbal.

Para quem possa andar distraído, im-
porta também recordar um rude golpe 
à população que vive na margem sul 
do Tejo e todos os dias se desloca para 
trabalhar em Lisboa, bem como a toda 
atividade económica aqui instalada. 
Refiro-me ao negócio da construção da 
Ponte Vasco da Gama. O ministro das 
Obras Públicas do Governo de então 
negociou com o consórcio empreiteiro 
a construção, assegurando a arrecada-
ção do valor das portagens também na 
Ponte 25 de Abril, que estava previsto 
terminarem nesse mesmo ano, quan-
do terminavam as responsabilidades 
financeiras da construção desta ponte. 
Quando deixou de ser ministro, passou 
a administrador da empresa que gere 
e explora as portagens.

São apenas alguns episódios que es-
pelham a forma como tem sido tratada 
pelos sucessivos governos este terri-
tório e estas gentes, entidades e orga-
nizações que aqui vivem e investem.

É sem dúvida a aposta no investi-
mento público, designadamente em 
grandes projetos capazes de gerar e 
atrair outros investimentos apoiados 
por benefícios fiscais e financeiros, que 
permitirá o desenvolvimento susten-
tável deste território, mas isso só de-
pende da vontade política de quem go-
verna. E não temos de inventar muito, 
porque o diagnóstico está feito desde 
há muito e os estudos e projetos iden-
tificados. Refiro-me ao novo Aeroporto 
Internacional de Lisboa, à Plataforma 
Logística e a uma nova travessia rodo-
ferroviária do Tejo.

Podemos sempre reivindicar a cria-
ção da NUT III, mas que isso não sirva 
para justificar a falta de investimento.

Isso é o que se chama tapar o sol 
com a peneira.

*Para saber mais sobre o que são as 
NUTS ver: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/NUTS_
de_Portugal

h t t p s : // w w w. p o r d a t a . p t /
O+que+sao+NUTS

Presidente da Assembleia 
Municipal de Setúbal

Podemos 
sempre 

reivindicar 
a NUT III, mas 
que isso não 

sirva para 
justificar 
a falta de 

investimento

nossa vida coletiva, como, nos anos 
oitenta do século passado, os tem-
pos das manifestações das bandeiras 
negras da fome que tornaram célebre 
a voz do Bispo de Setúbal D. Manuel 
Martins – o bispo vermelho.

A necessidade de fomentar o inves-
timento levou a Associação de Municí-
pios do Distrito de Setubal a contratar 
empresas multidisciplinares de espe-
cialidades para elaborar, em articula-
ção com os municípios e envolvendo 
outras organizações económicas e 
sociais da região, o PIDDS - Plano Inte-
grado de Desenvolvimento do Distrito 
de Setúbal. Esta iniciativa pioneira em 
Portugal tinha como ideia base dispor 
de projetos que pudessem ser finan-
ciados pelos milhares de milhões de 
contos que, por essa altura, entravam 
em Portugal vindos da CEE.

Como reação, no início dos anos no-
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comemorações que marcaram 
a passagem de mais um ano de 
existência da centenária companhia 
setubalense. Em seguida rumou-se 
em direcção ao cemitério de Nossa 
Senhora da Piedade, para deposição 
de uma coroa de flores no Talhão 
dos bombeiros.

Bombeiros 
Sapadores de Setúbal 
celebram 235.º 
aniversário com 
cerimónia simbólica

A Companhia de Bombeiros 
Sapadores de Setúbal (CBSS) 
celebrou no passado domingo o 
seu 235.º aniversário com uma 
cerimónia simbólica, através da 
realização de actos protocolares. 
Pela manhã, o hastear da bandeira 
no quartel da CBSS deu início às 

População começa hoje a ser vacinada contra 
a covid-19 no Pavilhão de Feiras e Exposições

O processo de vacinação contra a 
covid-19 inicia-se hoje junto da po-
pulação com 80 ou mais anos ou 
com idade igual ou superior a 50 
com doenças associadas do con-
celho de Santiago do Cacém, esti-
mando-se que sejam abrangidas 1 
675 pessoas dos 3 955 munícipes 
elegíveis para esta primeira fase “da-
da a escassez de vacinas”, explica a 
câmara municipal santiaguense em 
comunicado.

A inoculação será feita no centro 
de vacinação instalado pela edilida-
de no Pavilhão Municipal de Feiras 
e Exposições, sendo que o número 
de cidadãos hoje vacinados, “tendo 
em conta os critérios definidos a ní-
vel nacional”, “corresponde a 42% 
do total do universo de pessoas a 
vacinar no concelho” nesta etapa.

Já o presidente do município, Ál-
varo Beijinha, depois de “contactado 
pelas autoridades de saúde, no âm-
bito do alargamento do Plano Na-
cional de Vacinação da covid-19 aos 
presidentes de câmara municipal”, 
recusou a toma da mesma nesta fa-
se. “Considero, face à escassez de 
vacinas, que existem outras pessoas 
mais prioritárias, isto sem prejuízo 
de concordar que os presidentes de 
câmara municipal, pelas responsabi-
lidades que têm na protecção civil 
municipal, devem ser considerados 
prioritários neste processo de va-
cinação. Neste sentido, aguardarei 
pela fase em que serão vacinados 
os cidadãos da minha faixa etária e 
sem problemas de saúde”, explicou 
o autarca.

No decorrer do dia, a autarquia 
comprometeu-se a transportar os 
munícipes para o centro de vacina-
ção, “caso estes não tenham meios 

Maria Carolina Coelho 

Abrangidos 1 675 
munícipes dos 3 955 
elegíveis para esta 
primeira fase “dada a 
escassez de vacinas"

SANTIAGO DO CACÉM

DR

Centro de vacinação no Pavilhão de Feiras e Exposições irá funcionar nos dias 23, 24, 27 de Fevereiro e 1 e 2 de Março

O surto de covid-19 no Lar da 
Casa do Povo de Alvalade, no 
concelho de Santiago 
do Cacém, que provocou 
a morte de 12 utentes, foi 
considerado “resolvido”, 
revelou ontem a autoridade 
de saúde local.

“Declarei hoje [ontem] o surto 
encerrado, estando todos os 
utentes já recuperados. Apenas 

Alvalade Surto que fez 12 mortes na Casa 
do Povo dado como "resolvido"

De acordo com a mesma 
fonte, no Hospital do Litoral 
Alentejano, no mesmo concelho, 
estão internados “dois utentes” 
daquela Estrutura Residencial 
para Pessoas Idosas (ERPI). 
A autoridade de saúde local 
indicou, ainda, que “as visitas 
não são para já aconselhadas, 
mas não estão proibidas”. 
HYN // RRL // Lusa

de se deslocarem para serem vacina-
dos” e a apoiar “os profissionais de 
saúde e todos os que estão envolvi-
dos na tarefa, fornecendo-lhes refei-
ções e recursos humanos no apoio 
ao processo”.

“Para a vacinação destas primeiras 
1 675 pessoas, o centro de vacinação 

em Santiago do Cacém irá funcionar 
nos dias 23, 24, 27 de Fevereiro e 1 
e 2 de Março”. Por sua vez, na quin-
ta-feira, o município vai inaugurar 
“um outro centro de vacinação em 
Alvalade, na sede do Futebol Clube 
Alvaladense”, que vai estar a funcio-
nar até sexta-feira.

“Os centros de vacinação estão 
divididos pelas áreas de recepção, 
zona de espera e zona de recobro. 
Cada um terá cinco gabinetes de 
atendimento para a vacinação e es-
tá também contemplada uma área 
reservada à preparação das vacinas”, 
lê-se na mesma nota.

uma funcionária permanece 
em casa, mas está a terminar 
o confinamento”, avançou à 
agência Lusa o delegado de 
saúde de Santiago do Cacém, 
Joaquín Toro. 

“Um dos utentes que faleceu 
estava hospitalizado e o outro 
permanecia no lar” da Casa do 
Povo de Alvalade, localidade do 
interior do concelho.

BARREIRO

Enfermeiros 
ameaçam 
endurecer 
formas de luta

O Sindicato dos Enfermeiros Por-
tugueses (SEP) ameaçou ontem 
endurecer a luta se o Governo não 
retomar o diálogo pela integração 
de enfermeiros precários no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), durante 
uma acção de protesto no Barreiro.

“Devido à intervenção do Governo 
e dos partidos da direita, a integra-
ção dos enfermeiros em situação de 
precariedade, ficou muito aquém da-
quilo que era necessário”, acusou Zo-
raima Prado, do SEP, durante o pro-
testo com cerca de duas dezenas de 
enfermeiros, junto ao Centro Hospi-
talar do Barreiro e Montijo (CHBM).

“Só aqui no CHBM, com a infor-
mação que temos, de Novembro 
de 2020, há 44 enfermeiros em 
situação precária e precisamos que 
todos eles fiquem nos serviços”, 
acrescentou.

 Além das situações de precarieda-
de, os enfermeiros do CHBM lutam 
também por melhores condições 
de trabalho. Alegam que estão há 
vários meses a trabalhar sem férias 
e sem feriados, com excesso de ho-
ras de trabalho e mobilidade entre 
serviços.

Segundo Zoraima Prado, apesar 
das acções de sensibilização que os 
enfermeiros têm vindo a desenvol-
ver nos últimos meses com o objecti-
vo de melhorarem as suas condições 
de trabalho, neste momento conti-
nua a não haver qualquer perspecti-
va de integração para muitos deles.

“A perspectiva que temos é que 
muitos enfermeiros possam sair, o 
que seria catastrófico para o SNS”, 
sublinhou, advertindo que o SEP vai 
“elevar o tom das formas de luta” nos 
próximos meses.

“Estamos a caminhar no sentido 
de retomar as tradicionais formas de 
luta, caso este Governo não atenda 
as nossas reivindicações e não res-
peite a determinação da Assembleia 
da República, para voltar a negociar, 
com o SEP, alterações para resolver 
os problemas que temos colocado”, 
disse.
GR // MCL // Lusa
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Palmela

PUBLICIDADE

Mário Rui Sobral 

Requalificação do 
Jardim de Cabanas 
adjudicada. Construção 
de sistema de esgotos 
prestes a arrancar no 
Pinhal Novo

INTERVENÇÕES NO CONCELHO

Autarquia avança com
investimentos de 
dois milhões de euros

Mais de dois milhões de euros é o va-
lor global de cinco obras promovidas 
pela Câmara Municipal. Duas estão já 
a decorrer (Monte Francisquinho e re-
dução de perdas de água em Palmela), 
uma prestes a arrancar, uma adjudica-
da e outra lançada a concurso.

Acabada de ser adjudicada, por 
€242.650, foi a requalificação do Lar-
go Melo e Castro, vulgo Jardim de Ca-
banas, em Quinta do Anjo, para estar 
pronta dentro de 120 dias (em Junho 
próximo). A obra “inclui a remodelação 
do Espaço de Jogo e Recreio”, que dará 
lugar a “um espaço inclusivo, com equi-
pamento adaptado a todas as crianças 
e jovens”, indica a autarquia. A inter-
venção engloba ainda “a remodelação 
da iluminação, o reforço da arborização 
e do estacionamento automóvel”.

Lançada a concurso, por €249.736, 
está a infra-estruturação da Quinta 
dos Farias (loteamento L11/99), em 
Pinhal Novo. Trata-se de uma inter-
venção inacabada pelo promotor 

urbanístico e que o município vai 
suportar. Construção de redes e ins-
talação de equipamentos de energia 
eléctrica, redes de telecomunicações, 
instalação de tampas e de válvulas na 
rede de abastecimento de águas são, 
entre outros, os trabalhos a realizar.

Na mesma urbanização, frisa a au-
tarquia, arranca “em breve a constru-
ção do sistema elevatório de esgotos, 
adjudicada por €173.638”, que per-
mitirá “a ligação de zonas adjacentes 
recentemente infra-estruturadas à 
rede de esgotos”.

Redução de perdas de água 
Em curso, além da reabilitação do 
Monte Francisquinho (ver peça ao 
lado), está já a obra para “melhoria, 
controlo e redução de perdas de 
água” na rede do sistema de abaste-
cimento da vila de Palmela. 

“A empreitada consiste na insta-
lação de sistemas de medição por 
controlo de telemetria em 47 locais, 
para detectar consumos excessivos 
e perdas de água na rede”, explica a 
edilidade. A obra, que engloba outras 
intervenções em simultâneo, foi ini-
ciada no passado dia 26 de Novem-
bro e é para estar concluída até ao 
final de Agosto (270 dias). 

Esta operação representa um in-
vestimento de 360 mil euros, com-
participado em 40% ao abrigo de 
uma candidatura do município ao 
POSEUR.

Plano para o Largo Melo e Castro, vulgo Jardim de Cabanas

DR

Mário Rui Sobral 

INVESTIMENTO DE 1 MILHÃO

Monte Francisquinho com 
obras em curso é para estar 
reconvertido até final do ano

Já a decorrer encontra-se a obra de 
requalificação do Monte Francisqui-
nho, em Pinhal Novo, que está orçada 
em €965.845 e que a autarquia espe-
ra ver concluída até final deste ano.

Reconverter aquele monte rural 
num “espaço multifuncional que reúne 
uma rede de equipamentos e recursos 
diversificados para promoção de dinâ-
micas sociais, culturais e educativas” é 
o objectivo da empreitada.

A intervenção, explica o município, 
“contempla a requalificação dos edi-

fícios existentes e de toda a área en-
volvente”, com a criação de “novos es-
paços sede para associações, espaços 
lúdicos, e um polo de capacitação e 
cidadania”, que resultará “num verda-
deiro projecto comunitário”. A recria-
ção do espaço, faz notar a autarquia, 
“caminhará ao ritmo do trabalho dos 
seus actores institucionais, associati-
vos e individuais, de forma inclusiva”. 

A empreitada, candidatada ao Por-
tugal 2020, abrange também a zona 
exterior, onde, “além do arranjo paisa-
gístico, será construído um anfiteatro 
e serão instalados equipamentos para 
actividades desportivas de ar livre”.

CONCURSO
Cemitério vai 
contar com 160 
novos ossários 

Em consulta prévia, pelo preço base 
de €52.894, está a construção de 
160 novos ossários para o Cemité-
rio de Palmela, anunciou a Câmara 
Municipal. O prazo de apresentação 
de propostas, indicou a autarquia, é 
de 18 dias, a contar desde a passada 
quarta-feira.

“O edifício será composto por 
duas frentes, com 80 ossários cada, 
dispostos costas com costas, organi-
zados em quatro níveis na vertical e 
20 unidades na horizontal”, revelou 
município. A construção, adiantou a 
edilidade, deverá seguir “os alinha-
mentos, alturas e a lógica dos edifí-
cios contíguos”.

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
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Plano 2021-2025 são dois dos seis 
pontos que constam na ordem de 
trabalhos.
A sessão “realiza-se em modalidade 
mista – formato presencial, com 
meios de comunicação à distância, 
no cumprimento das orientações da 
Direcção-Geral da Saúde”, informa 

a Câmara Municipal. A autarquia 
indica ainda que “a participação 
do público será limitada e sujeita 
a inscrição prévia” até amanhã 
através do 212 352 144 ou de 
assembleia@cm-palmela.pt”. A 
reunião pode ser seguida em directo 
no canal Youtube do município.

Reunião da 
Assembleia 
Municipal com 
habitação social 
na agenda

O Cine-Teatro S. João, em Pal ela, 
vai acolher a próxima reunião 
da Assembleia Municipal, que 
vai decorrer a partir a 20h30 
desta quinta-feira. A apreciação 
à Estratégia Local de Habitação 
e a 1.ª Alteração Modificativa ao 
Orçamento e Grandes Opções do 

PUBLICIDADE

Mário Rui Sobral

Nova resposta nasce 
da colaboração entre a 
autarquia e a Fundação 
Santa Rafaela Maria. 
Protocolo vigora até 
final de 2022

INTEGRAÇÃO SOCIAL

População migrante vai ter centro de apoio 
a funcionar em quatro espaços do concelho 

O concelho de Palmela vai contar 
com um Centro Local de Apoio à 
Integração de Migrantes (CLAIM), 

de Palmela, no Centro de Recursos 
para a Juventude de Pinhal Novo, 
bem como na União das Freguesias 
de Poceirão e Marateca”, revelou a 
autarquia.

O serviço, segundo a Câmara 
Municipal, será assegurado pela 
Fundação Santa Rafaela Maria e 
funcionará “na primeira e segunda 
quinta-feira de cada mês, entre as 
9h00 e as 13h00”. Caberá a esta úl-
tima entidade “disponibilizar mate-
riais informativos, dinamizar sessões 
de esclarecimento a grupos espe-
cíficos (empresas ou comunidades 
migrantes)” e “promover sessões de 

informação ou sensibilização sobre 
temáticas pertinentes no processo 
de integração em Portugal”.

O município explica ainda os diver-
sos vectores de acção do CLAIM. “É 
um serviço de proximidade, um es-
paço de apoio e de atendimento per-
sonalizado, que procura, localmente, 
apoiar o processo de integração desta 
população, em matérias como auto-
rização de residência, aquisição da 
nacionalidade portuguesa, reagru-
pamento familiar, equivalências aca-
démicas, acesso à educação, saúde, 
apoios sociais ou ainda retorno vo-
luntário ao país de origem”, conclui.Todos diferentes, todos iguais

DR
que funcionará até final de 2022 em 
articulação com a Fundação Santa 
Rafaela Maria.

Para a criação desta resposta, 
alicerçada num atendimento per-
sonalizado para apoiar a integra-
ção das comunidades migrantes, 
o município anunciou que decidiu 
estabelecer um protocolo de cola-
boração com a fundação.

“De acordo com o protocolo, que 
vai vigorar até 31 de Dezembro de 
2022, caberá ao município ceder 
gratuitamente e equipar os espaços 
necessários para o atendimento a 
migrantes, na Biblioteca Municipal 
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Palmela

APROVADOS

Votos de 
pesar por 
chefe de 
bombeiros e 
funcionário 
municipal

A Câmara Municipal de Palmela apro-
vou, por unanimidade, na reunião de 
quarta-feira passada, votos de pesar 
pelo falecimento de duas personali-
dades que se destacaram no desem-
penho de serviço público.

Um, em memória do chefe Fran-
cisco Jones, do Corpo de Bombeiros 
de Palmela, que morreu a 11 deste 
mês, aos 61 anos, vítima de doença 
prolongada, agravada pela covid-19.

“O Chefe Jones iniciou a sua carrei-
ra ao serviço do Corpo de Bombeiros 
de Palmela em 1975, com apenas 15 
anos, e o seu percurso foi marcado 
por uma grande dedicação, mérito, 
coragem e valentia, nos teatros de 
operações mais complexos”, desta-
cou o município, ao mesmo tempo 
que lembrou a homenagem feita ao 
bombeiro há cerca de meia-dúzia de 
anos. “Em 2015, foi distinguido pela 
autarquia com a Medalha Municipal 
de Comportamento Exemplar (Grau 
Ouro), no primeiro ano em que foi 
atribuída.”

O outro voto foi aprovado em me-
mória de Ernesto Rocha, dirigente 
aposentado da Câmara Municipal 
de Palmela, que faleceu aos 79 anos.

“Rocha Neto iniciou a sua carreira 
no município em 1986, tendo exerci-
do as funções de Adjunto de Gabine-
te, Director de Projecto Municipal na 
área de Informática e Director de De-
partamento de Administração Geral e 
Finanças, cargo que desempenhava 
na altura da sua aposentação, em 
2004”, salientou a edilidade.

Ainda de acordo com a autarquia, 
Ernesto Rocha Neto foi determinante 
para um funcionamento mais eficaz da 
máquina administrativa do município.

“O processo de modernização 
e qualificação administrativa da 
autarquia muito deve à sua visão 
estratégica e gestão rigorosa”, reco-
nheceu a edilidade, que realçou ain-
da as qualidades humanas do antigo 
funcionário municipal. “As equipas 
que trabalharam com Rocha Neto e 
sob a sua direcção recordam-no pela 
sua enorme capacidade de trabalho, 
franqueza, amabilidade e marcante 
sentido de humor”, realçou a Câmara 
Municipal no voto de pesar.

Mário Rui Sobral 

A Câmara Municipal 
decidiu garantir a 
alimentação a alunos 
necessitados no actual 
período de aulas não 
presenciais

APOIO EM TEMPO DE PANDEMIA

Crianças em idade escolar 
continuam a contar com refeições 
cedidas pelo município 

Os alunos carenciados e em escolas 
de acolhimento, do pré-escolar e 
1.º ciclo da rede pública de ensino, 
continuam a beneficiar de refeições 
fornecidas pela Câmara de Palmela. 

A medida adoptada pela autarquia 
visa garantir o apoio aos mais vulnerá-
veis, mesmo no actual período de au-
las não presenciais, tendo em conta o 
contexto pandémico que se atravessa.

“Actualmente, beneficiam de refei-
ções 170 crianças (41 do pré-escolar e 
129 do 1.º ciclo)”, revela o município. 
Deste total, “40 alunos (dois em es-
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cola de acolhimento) pertencem ao 
Agrupamento de Escolas de Palmela; 
55 são do Agrupamento de Escolas 
José Saramago; e 75 (20 em escola 
de acolhimento) do Agrupamento 
de Escolas José Maria dos Santos”. 

Segundo a Câmara Municipal, “es-
tão ainda a ser fornecidas refeições 
a 21 alunos dos 2.º e 3.º ciclos da EB 
José Saramago, que são irmãos de 
crianças beneficiárias desta medi-
da”. O fornecimento das refeições a 
alunos dos escalões A e B, adianta a 

autarquia, “é feito em regime de take 
away”. E os pais e/ou encarregados 
de educação destes alunos "podem 
levantar a refeição na escola do seu 
educando ou noutra que indiquem”.

Já em relação ao Agrupamento de 
Escolas José Saramago (Poceirão), 
o município destaca que são “as ins-
tituições particulares de solidarie-
dade social locais a assegurarem a 
confecção e entrega das refeições ao 
domicílio”. Este “apoio excepcional”, 
justifica ainda a autarquia, “deve-se 
ao facto de este ser um território 
educativo de intervenção prioritária e 
uma zona geograficamente dispersa”.

De resto, o município lembra que 
garante também “o acolhimento e 
fornecimento de refeições a filhos de 
trabalhadores de serviços essenciais, 
na rede de escolas de acolhimento 
– EB Joaquim José de Carvalho, EB 
2/3 Hermenegildo Capelo, EB Zeca 
Afonso, EB 2/3 José Maria dos Santos, 
EB 2/3 José Saramago, Escola Secun-
dária de Palmela e Escola Secundária 
de Pinhal Novo".

É o número de crianças 
que estão neste momento 
a beneficiar de refeições 
fornecidas pela autarquia. 
121 são do 1.° ciclo e 49 do 
pré-escolar

170

BREVES

A Praceta Antero de Quental, 
em Pinhal Novo, está a mudar 
de visual, fruto de obras de 
requalificação no valor de 
€23.327 (+IVA). A intervenção 
engloba, entre outras acções, “a 
remoção dos pinos dissuasores 
e reparação da calçada, tapetes 
de relva, novos arbustos e 
árvores, mobiliário urbano e 
pintura decorativa do posto 
de transformação da EDP com 
opção pelo grafíti”, elencou a 
autarquia.

Dezena e meia de bombeiros 
de cada uma das corporações 
de Águas de Moura, Palmela 
e Pinhal Novo receberam, 
no passado dia 17, a segunda 
dose da vacina contra a 
covid-19. Entre bombeiros, 
este grupo foi dos primeiros 
no País a concluir o processo. 
De 12 a 17 deste mês, mais 103 
soldados da paz do concelho 
foram inoculados com a 
primeira dose. 

A Câmara Municipal 
adjudicou, por €9.163, o 
projecto de pavimentação 
e beneficiação do 
prolongamento da Rua 
João de Deus, em Pinhal 
Novo. No projecto, explica o 
município, será definida “a 
solução viária” para o local 
e também “o aumento do 
estacionamento, drenagem 
pluvial, remodelação da rede 
de águas e iluminação”.

PINHAL NOVO
Praceta Antero 
de Quental com 
novo visual

COVID
Vacinação 
concluída para 
45 bombeiros 

PROJECTO
Rua João de 
Deus vai ser 
pavimentada
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SeixalA Loja Social de Corroios 
recebeu da acção solidária da 
Igreja Missão Graça e Paz vários 
agasalhos e cobertores para serem 
distribuídos aos beneficiários 
deste serviço de apoio a funcionar 
através da Junta de Freguesia. Esta 
iniciativa de doação, que decorreu 

Igreja Missão Graça 
e Paz apoia famílias 
desfavorecidas da 
freguesia de Corroios

a 17 de Fevereiro, realizou-se no 
âmbito do projecto Missionário, 
Rompendo Barreiras Com Amor, 
desenvolvido pela paróquia. “Foi 
mais uma acção solidária que 
demonstra o espírito comunitário 
e de união na freguesia”, comenta 
o executivo da junta.

BREVES

A Junta de Freguesia de 
Corroios está a proceder à 
pintura dos muros das escolas 
básicas da localidade ainda em 
falta, um dos estabelecimentos 
de ensino é a Escola da Cabouca.

A intervenção está a ser 
realizada no âmbito do acordo 
de execução celebrado entre 
a Câmara Municipal do Seixal 
e a Junta de Freguesia de 
Corroios.

Os serviços de Acção Social da 
Junta de Freguesia de Amora 
continuam a desenvolver um 
trabalho de proximidade com os 
cidadãos da localidade, sendo 
apoiados pela equipa voluntária 
Brigada Amora Solidária.
Entre as várias acções 

desencadeadas, sobretudo 
pela pandemia e pelo Estado de 
Emergência, “está a distribuição 
das refeições escolares pelos 
alunos dos escalões A e B e 
que, por algum motivo, não 
têm como as recolher”, refere o 
executivo da junta.

A câmara do Seixal tem vindo a 
desenvolver obras na freguesia 
de Fernão Ferro. Na passada 
semana a vereadora Maria João 
Macau esteve a acompanhar 
uma das intervenções dos 
serviços municipais, a qual 

decorre no âmbito do projecto 
Seixal + Perto. Durante a visita, a 
vereadora teve oportunidade de 
contactar com os munícipes, que 
lhe expressaram pessoalmente 
as suas ideias e sugestões de 
melhoria para o local.

CORROIOS
Junta pinta muros de escolas básicas 

AMORA
Apoio alimentar a alunos

FERNÃO FERRO
Obras de requalificação na freguesia

DR
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Humberto Lameiras

Para o presidente da 
câmara do Seixal a 
falta de vacinas é uma 
preocupação, e diz que 
a imunização tem de ser 
rápida

CENTROS MUNICIPAIS DE VACINAÇÃO

Autarquia diz que mais 2 400 
munícipes serão vacinados 
esta semana no concelho

Durante esta semana deverão ser 
“vacinados mais 2 400 munícipes” 
no Seixal, prevê a autarquia, que con-
ta serem imunizadas “600 pessoas 
diariamente”, distribuídas pelos três 
Centros Municipais de Vacinação no 
concelho.

Este é o seguimento da campanha 
de vacinação que teve início no dia 
12 de Fevereiro e que para o efeito 
foram criados três centros, localiza-
dos no Pavilhão Multiusos da Quinta 
da Marialva, no Pavilhão Desportivo 
Escolar Paulo da Gama e no Pavilhão 
Desportivo do Portugal Cultura e 
Recreio, para permitir o acesso dos 
utentes das várias freguesias.

"É muito importante que a vaci-
nação possa acontecer no menor 
espaço de tempo possível, de forma 
que possamos ter o maior número 
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de pessoas vacinadas e protegidas 
contra esta pandemia, pelo que ne-
cessitamos que seja disponibilizada 
uma maior quantidade de vacinas, 
pois temos todas as condições cria-
das para a sua administração", afirma 
o presidente da câmara do Seixal, 
Joaquim Santos.

O autarca mostra assim estar preo-
cupado com a falta de vacinas contra 
a covid-19 e chegou a comentar que, 
a manter-se “este ritmo, para os 170 
mil habitantes, para as duas tomas, 
só daqui a seis anos é que toda a po-
pulação estará vacinada".

Joaquim Santos referia-se ao ar-
ranque da campanha de vacinação 
no concelho, em que “só foram vaci-
nadas 100 pessoas quando tínhamos 
capacidade para vacinar mais de 5 
mil, se existissem vacinas”. Quanto 
à passada semana, apontou que “es-

tavam a ser vacinadas mais mil”.
Entretanto, a autarquia está a 

disponibilizar transporte gratuito às 
pessoas com dificuldade de mobili-
dade para serem vacinadas contra 
a covid-19, nos centros municipais. 
“Nem todos os munícipes têm faci-
lidade para se deslocar, pelo que as-
segurar este serviço é fundamental 
para o sucesso da vacinação e iremos 
assegurar o transporte a quem ne-
cessitar”, afirmou o presidente da 
câmara do Seixal”, que continua a 
defender que o processo de vacina-
ção da população tem de ser “mais 
abrangente”.

Os munícipes que necessitem 
deste serviço de transporte, devem 
contactar a linha de atendimento 
existente, através do número de tele-
fone 210 976 099, todos os dias úteis 
das 09h00 às 12h00 e das 14h00 
às 16h00, ou utilizar o endereço de 
correio electrónico transporte.vaci-
nacao@cm-seixal.pt.

No concelho do Seixal, o proces-
so de vacinação contra a covid, nos 
três Centros Municipais de Vacinação 
abrange profissionais da Polícia de 
Segurança Pública bombeiros, Cruz 
Vermelha Portuguesa, utentes com 
mais de 50 anos com comorbilidades 
e pessoas com mais de 80 anos.
Com SSM (DD) // MCL - Lusa

O presidente da câmara do Seixal 
é critico da quantidade de vacinas 
que estão a chegar ao concelho. 
Com 170 mil habitantes, a 
manter-se este ritmo, "vai 
demorar seis anos a vacinar toda 
a população com as duas tomas"

170 mil
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SeixalSeixal

José Augusto

O PCP não aceita 
sistema de saúde 
tendenciosamente 
gratuito. Seixal exige 
centros de saúde em 
Foros de Amora e 
Aldeia de Paio Pires

CONCENTRAÇÃO

Comunistas reafirmam que o Serviço 
Nacional de Saúde tem de ser gratuito

Algumas dezenas de militantes e 
simpatizantes do Partido Comu-
nista Português do Seixal e Almada 
concentraram-se, em Almada, na tar-
de do passado dia 18 Fevereiro, pela 
defesa e reforço do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS). 

Um dia que os comunistas destina-
ram a dezenas de iniciativas em to-
do o País, visando chamar a atenção 
para a gravidade dos problemas que 
afectam os serviços de saúde e a ne-
cessidade de se tomarem medidas ur-
gentes e eficazes para os ultrapassar.

Fazendo ‘boa cara’ à chuva e vento, 
que começaram no momento em que 
iniciava a sua intervenção, Armindo 
Miranda, do Comité Central do PCP, 
apontou o SNS universal e gratuito 
como uma das “maiores conquistas 
do 25 de Abril”. “Lamentavelmente”, 
prosseguiu o dirigente comunista, o 
“Partido Socialista e o Partido Social 
Democrata não demoraram a substi-
tuir o gratuito por tendenciosamen-
te gratuito”, o que veio alterar muita 
coisa. “Hoje, sabemos que Portugal é 
dos países da União Europeia em que 
mais se paga pela assistência médica 
e por medicamentos", sublinhou.

“Há quem advogue, não nós, que 
os portugueses com mais rendimen-
tos devem pagar mais pela saúde. 
Nós achamos que esses têm é de pa-
gar impostos justos correspondentes 
ao seu verdadeiro património”.

Armindo Miranda justificou a po-
sição do PCP afirmando que os por-
tugueses já pagam muitos impostos 
indirectos, tendo dado como exem-
plo o IVA.

Não é uma dádiva
“A gratuitidade da assistência médi-
ca não é uma dádiva, mas um direito 
dos portugueses”, reiterou. Aliás, o 
“PCP avançou, nos últimos tempos, 
com 55 propostas para que a lei se 
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reforço das camas de cuidados con-
tinuados, a criação de camas para cui-
dados paliativos [inexistentes num 
concelho com 170 mil habitantes] e 
que o Hospital Garcia de Orta veja, 
finalmente, concretizada  a moder-
nização dos seus equipamentos e 
serviços e reforçados os recursos 
humanos, há muito em estado de 
ruptura”, frisou José Lourenço.

“O concelho do Seixal tem estru-
turas, instaladas pela autarquia, 
para vacinar contra a covid-19 
cerca de 5 mil utentes por sema-
na, podendo quase duplicar esse 
número, se necessário”. 

E a rematar diz: “Esperemos que 
o ritmo a que estão a chegar as va-
cinas seja regularizado, em breve, 
para que a população seja imuniza-
da o mais rapidamente possível e 
possamos todos sair deste pesadelo 
sanitário.”

ANÁLISES

Água no 
concelho com 
qualidade 
adequada 

A água da rede pública consumida 
no concelho do Seixal é de qualida-
de “adequada”, segundo os últimos 
resultados apurados na monotoriza-
ção sobre o abastecimento público; 
analises esta efectuadas por meio dos 
“parâmetros regulamentares e da fre-
quência definida em programa, apro-
vado pela autoridade competente”, dá 
a saber a autarquia.

Os resultados das análises efectua-
das pela câmara do Seixal revelaram 
assim “características bacteriológicas, 
químicas e organoléticas adequadas”, 
acrescenta o comunicado.

Entre 1 de Abril e 30 Junho, do ano 
passado, a autarquia realizou 122 
análises do controlo de rotina 1 e 27 
análises do controlo de rotina 2, nas 
zonas de abastecimento de Belverde, 
Casal do Marco, Cruz de Pau, Fernão 
Ferro, Santa Marta e Torre da Marinha.  

No segundo trimestre de 2020 foi 
realizado o controlo operacional por 
meio de 18 análises à água de reserva-
tórios e 30 análises à água de capta-
ções, enquanto no terceiro trimestre 
foi realizado o controlo operacional 
com 18 análises à água de reservató-
rios e 46 análises à água de captações.

Ainda relativamente ao terceiro tri-
mestre, entre Julho e Setembro, foram 
efectuadas 125 análises do controlo de 
rotina 1 mais 40 de rotina 2 e ainda 7 
do controlo de inspecção, realizadas 
nas zonas de abastecimento de Bel-
verde, Casal do Marco, Cruz de Pau, 
Fernão Ferro, Ponta dos Corvos, Santa 
Marta e Torre da Marinha. 

No concelho do Seixal, a água capta-
da para o abastecimento público tem 
origem subterrânea, no Aquífero da 
Península de Setúbal, “sendo efectua-
da a monitorização regular da qualida-
de da água das captações”.

Para que a água esteja disponível 
para ser utilizada para consumo hu-
mano “é necessário passar por di-
versas fases: captação, tratamento, 
armazenamento e distribuição”, sendo 
a autarquia “responsável pela gestão 
da água nas diversas fases”.

No municipio, para uma população 
de cerca de 158 269 habitantes (Cen-
sos 2011), existe um consumo de água 
na ordem dos 141,5 litros por habitante 
diariamente.

Humberto Lameiras

A Comissão de Utentes diz que os equpamentos de saúde para o Seixal não podem ficar fora da bazuca europeia

encaminhe nesse sentido”, mas to-
das essas “iniciativas legislativas fo-
ram recusadas pelo PS e pelo PSD”, o 
que regozijou as ordens e a medicina 
privada, “que arrecada milhões e mi-
lhões de euros com a desgraça dos 
portugueses”. E acrescentou: “É o 
que faz a ganância!”

Armindo Miranda recordou que o 
PCP propôs, já lá vão trinta anos, a 
criação de um Laboratório Nacional 
do Medicamento, desiderato que 
está longe de se concretizar. 

“Vem agora Guterres dizer-nos 
que o progresso científico deve ser 
posto ao serviço da Humanidade. 
Concordamos com ele, embora 
saibamos que as palavras de secre-
tário-geral da ONU não passam de 
pura retórica”. E na mesma linha de 
pensamento acrescentou que “nun-
ca se produziu tanto como hoje. Se 
os resultados do trabalho fossem 

distribuídos justamente, os povos 
viveriam actualmente melhor do que 
nunca. É preciso que o progresso se-
ja posto ao serviço dos povos e não 
do grande capital”. 

Seixal a alerta
José Lourenço, presidente da Co-
missão de Utentes da Saúde do 
Concelho do Seixal, após a con-
centração, lembrava que “o Gover-
no anunciou que 1 383 milhões de 
euros da chamada ‘bazuca euro-
peia’ se destinam ao SNS, nomea-
damente, ao reforço dos cuidados 
de saúde primários, continuados e 
paliativos e ao futuro Hospital do 
Seixal, entre outros”, comentou a 
O SETUBALENSE.

“É desejo da população do Seixal 
que este plano contemple a constru-
ção das unidades de Foros de Amora 
e Aldeia de Paio Pires, bem como o 
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Recuemos um pouco no tem-
po:

Em maio de 2016, Antó-
nio Costa apresentou, com 

a pompa e circunstância que lhe é pe-
culiar, o Simplex 2016, um programa 
com 255 medidas conducentes a uma 
verdadeira reforma do Estado. Por 
essa ocasião, o Primeiro Ministro dei-
xou um desafio, em jeito de promes-
sa, que “todos dizem ser impossível”: 
2017 será o primeiro ano do “papel 
zero”, ou seja, o ano sem papel na 
administração pública.

• No dia 15 de maio de 2018 de-
correu o primeiro evento Gestech 
(EDU) – Transformação Digital no 
Sistema Educativo, que teve como 
foco a importância das Novas Tecno-
logias na Educação.

• No Simplex+ 2020, que visa a 
simplificação legislativa e administra-
tiva, bem como a modernização dos 
serviços públicos, estão previstas oito 
medidas para a educação. 

Recentemente (janeiro de 2021) foi 
aprovado o Projeto de Resolução n.º 
781/XIV/2.ª (PS), recomendando ao 
Governo que “garanta a simplificação 
da comunicação entre os diferentes 
atores educativos e entre os diferen-
tes níveis de ensino”. Uma iniciativa 
legislativa um pouco estranha, não 
tanto pela exposição de motivos, mas 
pelo facto de o Grupo Parlamentar 
do Partido Socialista recomendar ao 
seu próprio Governo que cumpra o 
que já se propôs fazer - concretizar 
duas medidas com prazo de imple-
mentação previsto para o quarto tri-
mestre de 2021, que fazem parte do 
Simplex+ 2020: 

• A medida 102 – Sistema de Co-
municação Institucional das Escolas 
(SCIE), que corresponde aos pon-
tos 1 e 2 do Projeto de Resolução [1. 
Criar “um sistema de comunicação 
institucional, para o ensino básico e 
secundário, disponibilizando a to-
dos os membros das comunidades 
educativas (docentes, não docen-
tes e estudantes) uma identidade 
eletrónica única e estável durante o 
relevante percurso escolar ou profis-
sional, garantindo a simplificação da 
comunicação entre todos os interve-
nientes na comunidade educativa em 
sentido alargado”; 2. Garantir “que 
esse sistema preserve a mobilidade 

Transição digital nas escolas? 
Promessas, anúncios!

OPINIÃO

Fernanda Velez

ao ponto 3 do Projeto de Resolução 
(Criar “um portal único que integre 
as plataformas e portais existentes 
ao serviço dos estabelecimentos es-
colares tutelados pela área governa-
tiva da educação, com uma entrada 
única”).

Com este Projeto de Resolução, a 
postura do Partido Socialista pode ter 
pelo menos três leituras: ou o PS não 
acredita que o seu Governo cumpra 
o prazo de implementação previsto 
e faz uma chamada de atenção; ou, 
aproximando-se as eleições autárqui-
cas, tenciona mostrar serviço, através 
da concretização de propostas que o 
Governo já delineou e tornou públi-
cas; ou não confia no Governo e vem 
lembrar que as medidas são mesmo 
para executar.

Ao fim de seis Orçamentos do Esta-
do viabilizados pelo PS e pelos parti-
dos da extrema esquerda, a transição 
digital, o uso das tecnologias digitais 
e o consequente Simplex tardam em 
chegar às nossas escolas. E o pior é 
que o Simplex nem pode ficar no pa-
pel, porque este já foi eliminado da 
administração pública em 2017!?

Urge renovar os equipamentos in-
formáticos das nossas escolas, que 
estão completamente obsoletos. 
Isso implica a aquisição de quadros 
interativos, projetores, computado-
res, tablets, bem como a instalação 
de internet de elevado desempenho.

Após quase 6 anos de um Governo 
de esquerda continuamos sem um 
plano de investimento estruturado, 
logicamente calculado e imprescin-
dível para a necessária infraestrutura 
digital nas escolas, sem a qual, a tão 
ambicionada (e anunciada) transi-
ção digital, bem como as medidas 
do Simplex para a área da educação 
não vão além de mera propaganda 
demagógica, ou seja, não passarão 
de uma miragem.

Será que o Governo está à espera 
da “bazuca” europeia (verbas euro-
peias do mecanismo de Recuperação 
e Resiliência que cabem a Portugal) 
ou a transição digital nas escolas vai 
continuar a reduzir-se a um conjunto 
de promessas e de anúncios?

Deputada do PSD

Ao fim de seis 
Orçamentos 

do Estado 
viabilizados 

pelo PS 
e partidos 

da extrema 
esquerda, 

a transição 
digital 

e o Simplex 
tardam em

chegar às 
escolas

da identidade eletrónica do percur-
so educativo para o ensino superior, 
integrando-a com os sistemas de 
autenticação válidos no plano inter-
nacional”].

• A medida 102 – Portal da Educa-
ção: acesso @edu, que corresponde 

Estratégia de Grândola para Habitação "vale" 5,7 milhões p12

Para este ano, a líder 
de mercado em 
gestão documental 
prevê crescer 70% no 
arquipélago 

Paulo Veiga, fundador e CEO da EAD

EMPRESA DE PALMELA

EAD facturou 60 mil 
euros no Açores 
apesar da pandemia

A EAD – Empresa de Arquivo de 
Documentação, pioneira e líder de 
mercado de gestão documental em 
regime de outsourcing em Portugal, 
facturou cerca de 60 mil euros, nos 
Açores, em 2020, com o país em 
constante Estado de Emergência, 
devido à pandemia Covid-19.

A empresa, sediada em Palmela, prevê 
um crescimento de 70% na região e che-
gar aos 100 mil euros no presente ano.

“O ano de 2020 foi desafiante pa-
ra todos e a delegação da EAD dos 
Açores não fugiu à regra. No entanto, 
foi também um ano de oportunida-
des para ajudar os nossos clientes na 
região a darem passos decisivos na 
transformação digital dos seus pro-
cessos de negócio”, referiu Paulo 
Veiga, CEO da empresa.

 “Ainda em Março de 2020, no início 
do primeiro confinamento, apresen-
támos soluções de digitalização de 
correio e tratamento de facturas, con-
ciliando eficiência com teletrabalho. É 
isto que os clientes esperam da EAD: 
dinamismo e inovação para os servir”.

Para 2021, a aposta recai no reforço 
da equipa comercial, sendo que o ob-
jectivo está fixado em atingir os 100 
mil euros e, desta forma, aumentar 
as vendas em 70%.

Presente nos Açores há 12 anos, 
a empresa conta com 35 clientes na 
região, nomeadamente em sectores 

bancários e de advocacia, possuindo 
dois centros de operações em Ribeira 
Grande, São Miguel, com capacidade 
para 40 mil caixas de arquivo.

 A EAD prossegue, assim, o seu 
objectivo de potenciar o desenvolvi-
mento desta região autónoma e dispo-
nibilizar aos seus clientes, accionistas, 
fornecedores e parceiros um serviço 
de excelência, consolidando tam-
bém as suas operações nos Açores.

 O Grupo EAD, actualmente com 28 
anos de existência, posiciona-se no 
mercado da gestão documental, res-
pondendo, em primeiro lugar, a neces-
sidades no tratamento da documen-
tação em suporte papel com soluções 
tradicionais de gestão de arquivo, como 
a Custódia, Destruição Segura, Organi-
zação e Avaliação Documental, de que 
o Grupo EAD dispõe; em segundo lugar, 
oferecendo soluções digitais a neces-
sidades que as organizações podem 
evidenciar, em termos de agilidade, 
rapidez, mobilidade, compliance, op-
timização de custos e competitividade.

A Transformação Digital veio abrir 
um leque de oportunidades ao mun-
do Digital e Global, que o Grupo EAD 
tem sabido aproveitar, posicionando-
-se como um dos principais players a 
oferecer soluções BPO, principalmen-
te na optimização dos processos do-
cumentais associados aos processos 
de negócios das empresas.

O Grupo EAD abrange todo o ter-
ritório nacional, incluindo as regiões 
autónomas dos Açores e da Madeira, 
sendo a primeira empresa de gestão 
de arquivo a iniciar actividade nos 
Açores, há 12 anos. Em 2019, abriu 
a sua primeira filial fora de Portugal, 
a EAD Digital Romania, na cidade de 
Bucareste, Roménia.

DR
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relaciona-
mento. Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos 
de alguém que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar 
numa nova fase profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplica-
ções financeiras. Carta da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para 
Peixes. Vai sentir-se com muita vontade de viver a vida e demonstrar a força das 
suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer 
bem as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições 
familiares para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter 
a calma em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. 
Carta da semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas 
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de 
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define 
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, 
o seu coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. 
No plano profissional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, 
desde que estruturados e calculados darão bons resultados. Carta da semana – O 
IMPERADOR – está muito lúcido, objetivo e eficaz marcando pontos em todas as 
situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e 
força de vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer 
tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de 
vida; pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas 
situações podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de 
tomar uma posição. Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite 
conduzir a sua vida de forma objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma 
nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de 
deceções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profis-
sional – dê atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, 
procure novos apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo 
dos sonhos em que é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão 
ou fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão 
solitária e amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em 
proveito próprio e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da 
semana – A PAPISA – a semana promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição de 
sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão sofrer 
alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá compreen-
der alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida financeira 
sujeita a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos acontecimentos. 
Carta da semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante pródiga em acon-
tecimentos importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

Toda a gente sabe que a situa-
ção é má. Que a pandemia 
está a fazer muitos estragos. 
Mas há por aí imensos, que a 

grande maioria desconhece. E é esse o 
papel da comunicação social; divulgá-
-los. Só uma sociedade bem informada, 
pode e deve, ser ativa. Só assim, pode e 
deve, resolver os seus problemas.

E é esse, o  papel  deste jornal. Divul-
gar os problemas, e não só, sobretudo, 
da região. Daí, com toda a propriedade, 
tratar-se de “O Seu diário da Região”. 
Entre muitos exemplos, foi o caso da 
muito elucidativa entrevista que publi-
cou faz hoje oito dias, dada por Hélder 
Rosa, presidente da Associação das 
Coletividades do Concelho do Seixal 
(ACCS),  ao jornalista José Augusto.

Segundo aquele dirigente associa-
tivo, a Confederação Portuguesa das 
Coletividades de Cultura, Recreio e 
Desporto (CPCCRD), informou que 
cerca de 30% dessas entidades po-
dem não voltar a abrir, “caso não usu-
fruam em tempo útil, sólidos apoios 
governamentais”, e 20 mil dos seus 
trabalhadores, poderão ir para o de-
semprego. No concelho do Seixal, on-
de existem 200 coletividades,  entre 
funcionários e técnicos, mais de mil 
já estão desempregados.

“No primeiro período de confina-
mento, mantiveram-se em funcio-
namento, respeitaram as normas 
de segurança sanitária, e não se re-
gistou qualquer caso desagradável. 
Por exemplo: o futebol profissional é 
diferente do futebol amador?”.

Para além desta observação criti-

O exemplo deste jornal

OPINIÃO

Francisco Ramalho

Ex-bancário, Corroios

Municipal. Sem este apoio, as nossas 
coletividades não sobreviviam, sobre-
tudo, no contexto que é o de hoje”.

Eis alguns extratos da referida en-
trevista. Portanto, ficaram assim os 
leitores d'O SETUBALENSE, a par 
de mais este devastador efeito da 
pandemia. Maior ainda, pela falta de 
apoio governamental adequado.

A crise social agrava-se e só conhe-
cendo-se as causas, se pode, com de-
terminação e empenho, minimizá-la. 
Depois, vencendo-se a pandemia, 
resolvê-la. Os sintomas são bastan-
tes e até a fome já atinge muita gente.  
Mas,  há sintomas, pelo menos apa-
rentemente, contraditórios.

Nunca repararam que para além 
dos supermercados, é tão comum 
filas à porta  de papelarias?  Para 
quê? Infelizmente, não para com-
prar O SETUBALENSE ou qualquer 
outro jornal, mas para “comprar ilu-
sões”. Raspadinhas, euromilhões, 
totoloto, totobola, lotaria. Falei com 
alguns proprietários destes estabe-
lecimentos que me garantiram, ter 
esta clientela, sobretudo a das raspa-
dinhas, aumentado com a pandemia. 
Aliás, não é novidade. Em tempo de 
crise, há gente que recorre a estas e 
outras boias de salvação virtuais. O 
resultado, é ainda a maior frustração 
de ficarem com menos uns euros na 
já tão depauperada carteira.

As soluções têm de ser reais, com é 
o contributo deste jornal, ao divulgar 
os problemas.

Ficaram assim 
os leitores d'O 

SETUBALENSE a 
par de mais este 

devastador efeito 
da pandemia. 
Maior ainda,

pela falta de apoio 
governamental 

adequado

ca, Hélder Rosa, continua a apontar o  
dedo acusador : “O Poder Central não 
presta atenção ao Movimento Asso-
ciativo. Nunca a nossa Federação, que 
representa 33 mil coletividades, foi 
por ele recebida”.

Ao contrário: “No concelho do 
Seixal, temos felizmente o apoio das 
autarquias, sobretudo, da Câmara 
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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

PUBLICIDADE

3

COMUNICADO
A funerária Armindo informa que subiu o nível de contingência 
para o nível máximo, uma vez que a quantidade de óbitos atingiu 
níveis absolutamente inéditos. Como sempre, a funerária Armindo 
tem todos os recursos aplicados ao serviço da sociedade e pede a 
compreensão de todos para eventuais atrasos ou incómodos que 
possam resultar desta situação de exceção.

Apelamos a toda a população para que respeite, com o maior zelo, 
as regras definidas ao abrigo do atual estado de emergência, 
para que a situação se possa normalizar o mais rapidamente 
possível.

N.  15/ 08 / 1937 - F. 15 / 02 / 2021
GRACINDA DOS SANTOS

MIRANDA
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Esposo, filhos, nora, genro, netos e restante família 
comunicam dolorosamente o falecimento da sua 
ente querida, e desde já agradecem a todos os que 
se manifestarem  ou  que  dignaram  a  acompanhar  
as cerimonias fúnebres.

N.  24/ 10 / 1974 - F. 11 / 02 / 2021
MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA 

ANTUNES
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Esposo, filho, pais, Irmã, cunhado, sogros e restante 
família comunicam dolorosamente o falecimento da 
sua ente querida, e desde já agradecem a todos 
os que se manifestarem  ou  que  dignaram  a  
acompanhar  as cerimonias fúnebres.

FP A FUNERÁRIA DA PICHELEIRA, LDA
TLM.: 913 906 363 ( SERVIÇO PERMANENTE )

FP A FUNERÁRIA DA PICHELEIRA, LDA
TLM.: 913 906 363 ( SERVIÇO PERMANENTE )

... que a Funerária Armindo
está disponível todos os dias

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

emergência funerária?

Você sabia?
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Região

SAÚDE

Deputados 
do PS avaliam 
resposta 
à covid-19 
na região

Os deputados do Partido Socialista 
(PS) eleitos pelo círculo eleitoral de 
Setúbal reuniram na passada sexta-
-feira, em formato online, com os 
Agrupamentos de Centros de Saúde 
(ACES) Almada Seixal e Arrábida, em 
encontros distintos.

A primeira reunião com a Direcção 
Executiva do ACES Almada Seixal 
contou com as presenças de Inês 
de Medeiros e Teodolinda Silveira, 
presidente e vereadora da Câmara 
Municipal de Almada, respectiva-
mente.

No encontro os deputados socia-
listas foram informados que em Al-
mada e no Seixal foram já realizados, 
desde Setembro de 2020, 5 683 tes-
tes PCR à covid-19, testes que cus-
tam cerca de 100 euros a unidade. 
Foi igualmente dada a informação 
de que, até ao dia de ontem, terão 
sido vacinadas mais de 2 700 pes-
soas nos dois concelhos, existindo 
a previsão de chegada de cerca de 
5 000 vacinas todas as semanas a 
este ACES. 

A segunda reunião contou não só 
com os deputados socialistas, co-
mo também com a participação de 
Paulo Lopes, Raúl Cristóvão e Nelson 
Pólvora, presidentes das estruturas 
concelhias do PS de Setúbal, Palmela 
e Sesimbra, respectivamente. “Na 
reunião foi possível obter a infor-
mação de que durante esta semana 
chegarão ao ACES Arrábida 3 700 
vacinas e que os centros de vacina-
ção de Setúbal (Cais 3), Pinhal Novo 
e Quinta do Conde estão prontos a 
iniciar o processo de vacinação”, lê-
-se na mesma nota.

O balanço do plano de vacinação 
esclareceu também a capacidade pa-
ra “ministrar todas as vacinas, sendo 
que até 12 Janeiro foram vacinados 
200 profissionais considerados 
prioritários em Setúbal, Palmela e 
Sesimbra e que a partir dessa data já 
foram vacinados 450 profissionais, 
508 pessoas entre os 50-65 e 380 
com mais de 80 anos”.

Luís Geirinhas

SINESBARREIRO
GNR detém homem de 38 anos  
e apreende 2 180 doses de haxixe

Município prolonga prazo de 
candidaturas para apoiar associações

Um homem de 38 anos foi detido 
pela Guarda Nacional Republicana 
(GNR) por alegado tráfico de droga 
no concelho de Sines, tendo os milita-
res apreendido duas mil e 180 doses 
de haxixe, revelou ontem a força de 
segurança.

Em comunicado, o Comando Ter-
ritorial de Setúbal da GNR avançou 
que a detenção ocorreu no sábado 
durante uma acção de patrulhamen-
to efectuada por militares do Posto 
Territorial de Sines, que detectaram 
uma viatura parada na Zona Industrial 
e Logística da cidade alentejana.

No âmbito do programa de apoio ao 
movimento associativo do concelho 
barreirense, desenvolvido devido aos 
constrangimentos causados pela crise 
pandémica, a Câmara Municipal do Bar-
reiro tomou recentemente a decisão de 
prolongar o prazo das candidaturas até 
sexta-feira, dia 26, para que as colectivi-
dades existentes no território possam 
usufruir desta ajuda da autarquia.

O anúncio foi feito em reunião de 
câmara, pela vereadora Sara Ferreira, 

"Ao abordarem o condutor [os 
militares] verificaram que este man-
tinha um comportamento suspeito, 
tendo sido realizada uma revista de 
segurança ao indivíduo e detectadas 
duas doses de haxixe", disse a Guarda.

No decorrer das diligências poli-
ciais, a GNR apurou que o suspeito 
"tinha mais estupefacientes em casa", 
o que levou a uma busca domiciliá-
ria, culminando com a apreensão das 
duas mil e 180 doses de haxixe, um 
telemóvel, uma faca utilizada no cor-
te de estupefaciente e ainda 40 euros 
em numerário. HYN // RRL // Lusa

responsável por este pelouro na au-
tarquia barreirense. Recorde-se que 
a medida, inserida na iniciativa “Apoio 
Extraordinário à Tesouraria”, está 
disponível desde o passado mês de 
Outubro na Plataforma do Associati-
vismo, onde deverão ser efectuados 
os registos de todas as associações, 
através do link (https://associativis-
mo.cm-barreiro.pt) disponível para 
este efeito.

Num futuro próximo, sublinhou 
ainda a edilidade, será também pos-
sível aceder aos eventos promovidos 
pelo Movimento Associativo.

Maria Carolina Coelho

Montante contemplado 
em acordo assinado 
entre o município e o 
Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana

GRÂNDOLA

Estratégia Local de Habitação de 5,73 M€ permite 
apoiar 300 famílias com carências habitacionais

A Estratégia Local de Habitação para 
o concelho de Grândola vai permitir 
ao município apoiar mais de 300 fa-
mílias com carências habitacionais, 
num investimento de 5,73 milhões 
de euros, “dos quais 2,98 milhões 
são apoio a fundo perdido”, explicou 
a Câmara Municipal grandolense em 
comunicado.

Com este montante, que se en-
contra contemplado no acordo de 
colaboração assinado na passada 
terça-feira entre a autarquia e o 
Instituto da Habitação e da Reabili-
tação Urbana (IHRU), no âmbito do 
Programa 1.º Direito – Programa de 
Apoio ao Acesso à Habitação, vão 
ser ajudadas 234 famílias com ca-
rências habitacionais e 71 agregados 
familiares residentes no concelho, 
“através dos beneficiários directos 

Acordo vai também permitir ao município construir cerca de 30 novos fogos

DR

e de candidaturas realizadas pelo 
terceiro sector”. 

“Estamos a falar de famílias que já 
estão a viver no parque habitacio-
nal do município, cujas casas estão 
a necessitar de reparação e conser-
vação. A estratégia que a câmara 
definiu permite também construir 
mais algumas habitações, adquirir e 
recuperar outras até 2025”, explicou 
ontem à agência Lusa o presidente 
da Câmara de Grândola, António Fi-

gueira Mendes.
Cabendo à autarquia “um investi-

mento de cerca de 500 mil euros”, 
“este acordo vai permitir recuperar 
todo o parque habitacional do mu-
nicípio, construir cerca de 30 novos 
fogos e adquirir cerca de mais dez 
habitações no centro histórico da 
vila de Grândola, que se encontram 
desocupadas e degradadas”, acres-
centou o autarca.

No entanto, de acordo com Antó-

nio Figueira Mendes, o programa, 
que tem uma duração de quatro 
anos (2021-2025), não resolve o 
problema da carência habitacional 
em Grândola. “É bom não ter ilusões. 
Este é um programa que foi feito de 
acordo com as nossas possibilidades 
e sabemos que no concelho é neces-
sário muito mais habitação. Não só 
para as famílias de fracos recursos, 
mas também para os casais jovens 
porque não há casas para arrendar”, 
explicou.

A assinatura do acordo de cola-
boração decorreu online, contan-
do “com a intervenção de António 
Figueira Mendes e da secretária de 
Estado da Habitação, Marina Gon-
çalves, para quem a primeira prio-
ridade é garantir habitação para os 
mais carenciados”, tendo afirmado: 
“as famílias que têm mais dificuldade 
em aceder à habitação conseguem 
com este programa ter uma resposta 
e garantir que não há carências ha-
bitacionais”.

O concelho de Grândola faz parte 
dos 21 municípios do País que assi-
naram o acordo de colaboração com 
o IHRU no âmbito do Programa de 
Apoio ao Acesso à Habitação.
Com HYN // MLS // Lusa
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trabalhos, realizados pela empresa 
Thermotelha, englobaram a 
“lavagem e escovagem da estrutura 
metálica de suporte à cobertura, 
o tratamento da estrutura de 
suporte à cobertura e a limpeza e 
impermeabilização das caleiras e 
algerozes da cobertura”. 

Mercado do 
Torrão equipado 
com novo 
telhado em 
painel sandwich

O telhado em fibrocimento do 
Mercado Municipal do Torrão, em 
Alcácer do Sal, foi recentemente 
substituído por uma nova “cobertura 
em painel sandwich”, representando 
um investimento de 48 mil e 633 
euros, explicou a Câmara Municipal 
alcacerense em comunicado. Os 

ALCÁCER DO SAL

Rede de água 
e esgotos e 
pavimentos 
requalificados 
no Torrão 

As infra-estruturas básicas, assim co-
mo a mobilidade pedonal no centro 
histórico do Torrão, em Alcácer do 
Sal, encontram-se agora requalifica-
das, no âmbito do Plano de Mobilida-
de planeado para a vila torranense, 
explicou a autarquia em comunicado.

A empreitada, “inequivocamente 
vista como um importante passo da-
do pela Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal”, ficou recentemente concluí-
da, tendo sido executada pela empre-
sa Pinto & Braz, Lda no valor de “454 
mil e 683 euros (com financiamento 
de fundos europeus)”.

Os trabalhos contemplaram “a 
remodelação total da rede de água, 
melhoramentos na rede de esgo-
tos e na rede de pluviais e, ainda, a 
remodelação de pavimentos, com 
a colocação de calçada e lajetas de 
granito em algumas ruas do centro 
histórico da vila do Torrão, nomea-
damente nas ruas Catarina Eufémia, 
João Falcão, da Azinheira, da Matriz, 
do Adro, de Santo António, da Lagoa 
e Gago Coutinho”. 

Também os pisos das travessas 
“da Azinheira, de Santo António, da 
Misericórdia, da Matriz e a travessa 
entre a Rua da Azinheira e a Rua da 
Matriz” foram reabilitados. “A estas 
juntam-se intervenções na Rua Sa-
cadura Cabral e na Rua do Poço Mau 
(onde está situada a Santa Casa da 
Misericórdia do Torrão)”, lê-se na 
mesma nota. 

“Dada a riqueza histórica da zo-
na a intervencionar, as obras foram 
sempre acompanhadas de perto pelo 
sector de Arqueologia do município”. 

Maria Carolina Coelho

Iniciativa procura 
responder aos ‘efeitos 
cumulativos’ que a 
situação pandémica 
está a deixar na 
economia local

COVID-19

Câmara de Sines aprova novo 
conjunto de medidas de apoio 
a famílias, empresas e instituições

A Câmara Municipal de Sines vai des-
tinar às famílias, empresas e institui-
ções do concelho um novo conjunto 
de medidas de apoio para o combate 
aos impactos da covid-19, à seme-
lhança do que já havia feito durante 
a primeira vaga da pandemia.

Em comunicado, a autarquia si-
neense explica que “as medidas 
aprovadas procuram responder aos 
‘efeitos cumulativos’ da situação pan-
démica na economia, no momento 
em que o País atravessa um novo 
período de confinamento severo”. 

“Além dos benefícios fiscais apro-
vados para 2021 e dos programas 

DR

criados para apoio ao comércio 
tradicional, serviços e restauração, 
impunha-se reforçar as medidas para 
mitigar o agravamento da conjuntura 
económica e, sobretudo, a sua reper-
cussão nas famílias, na economia lo-
cal e nas instituições”, afirmou Nuno 
Mascarenhas, presidente do municí-
pio, de acordo com a mesma nota.

Desta forma, a edilidade “volta a 
introduzir reduções nas facturas de 
água, saneamento e resíduos sólidos 
urbanos, desta vez até ao final de 
2021, nas componentes fixas e va-
riáveis”. “Estas reduções são de 40% 
para consumidores domésticos em 
geral e de 50% para consumidores 
domésticos sociais, com cartão so-
cial ou com tarifário familiar. No caso 
dos consumidores não-domésticos 
em geral, a redução é de 30%, che-
gando aos 50% para consumidores 
não-domésticos de tipo social e ins-
tituições”.

Também a “redução em 25% do câ-
none anual de direitos de superfície 
das zonas industriais sob gestão do 
município” se encontra englobado 
nas medidas aprovadas, assim co-

mo a isenção de pagamento em 2021 
“das taxas do Mercado Municipal, as 
concessões de parcelas do domínio 
público e as rendas de edifícios muni-
cipais afectas à actividade de restau-
ração, bebidas e similares”.

Já “as taxas anuais relativas a publi-
cidade e ocupação de espaço público 
com suportes publicitários são redu-
zidas em 50%”. 

Entre o novo pacote de medidas 
está igualmente “a isenção dos paga-
mentos das Actividades de Animação 
e Apoio à Família e das refeições do 
pré-escolar e 1.º ciclo enquanto o País 
se encontrar em Estado de Emergên-
cia”, assim como “a redução em 50% 
do pagamento das rendas cobradas 
na habitação social, regime de renda 
apoiada, até ao final do ano”. 

De igual modo ficam suspensos 
“os processos de execução fiscal e o 
pagamento de juros de mora de fac-
turas”, tendo a autarquia aprovado 
também a “distribuição de equipa-
mentos de protecção individual, no-
meadamente máscaras e álcool-gel, 
ao comércio local e às instituições do 
concelho”. 

DR

BREVES

A Câmara Municipal de 
Grândola encontra-se a 
distribuir kits de protecção 
contra a covid-19 pela 
população do concelho, 
compostos “por bolsa, 
máscaras de protecção, 
soluções desinfectantes e 
material informativo”, explicou 
a autarquia em comunicado.
“Nesta fase serão distribuídas 
25 mil máscaras e 10 mil 
soluções desinfectantes”.

A Guarda Nacional Republicana 
(GNR) interceptou na passada 
quinta-feira “um condutor de 
34 anos que circulava no IC1 
em excesso de velocidade e a 
praticar manobras perigosas 
em Grândola”, referiu a força 
de segurança em comunicado. 
A intercepção aconteceu 
“no decurso de uma acção 
de fiscalização, tendo sido 
elaborados dois autos de contra-
ordenação muito graves”.

A Avenida Baía de Setúbal, no 
troço compreendido entre o 
cais dos ferries e o acesso à 
Tersado – Terminais Portuários 
do Sado, vai permanecer 
parcialmente encerrada à 
circulação rodoviária entre hoje 
e domingo devido à “realização 
de operações de requalificação 
da Doca Recreativa das 
Fontainhas”, referiu a autarquia 
em comunicado.

PROTECÇÃO
Grândola 
distribui kit pela 
população

GRÂNDOLA
GNR intercepta 
condutor de 
34 anos no IC1 

ATÉ DOMINGO
Avenida Baía 
de Setúbal 
encerrada
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Desporto

“Nenhuma equipa que luta para subir 
de divisão se lembrou destes jogadores”
“Se antes de iniciarmos 
o ano disséssemos que 
teríamos jogadores 
sub-17, 18, 19 e 20 nesta 
forma seria mentira”, 
diz treinador

DR

Ricardo Lopes Pereira

Depois do empate (1-1) registado 
ao intervalo do jogo de domingo 
em Pinhal Novo, o Vitória, que 
acabou por ganhar 4-1, teve uma 
entrada fortíssima na segunda 
parte, conseguindo fazer três 
golos em menos de 15 minutos. 
O que disse aos jogadores ao 
intervalo?
Não falei muito. Gosto de dividir 
a palestra em dois momentos: as 
questões tácticas, sobre o que 
temos de melhorar no jogo, e 
as questões emocionais. Nesta 
palestra foi um bocadinho ao 
contrário: comecei pelas questões 
emocionais. A dificuldade que a 
arbitragem nos estava a trazer 
estava-nos a tirar o foco do jogo e 
esse foco nunca pode ser perdido 
por estarmos a a direcionar a 
atenção para coisas que não 
controlamos.
O jogo estava equilibrado e 
estávamos a apresentar mais 
qualidade, mas não estávamos 
a ter uma superioridade como 
poderíamos ter se aproveitássemos 
o que tínhamos para aproveitar. 
Entretanto, corrigimos da primeira 
para a segunda parte a questão da 
bola parada porque notámos que 
havia alguma fragilidade na zona do 
primeiro poste que não tínhamos 
notado na observação e análise que 
tínhamos feito. Corrigimos esse 
aspecto e fizemos golo nessa zona. 
A partir daí foi um desenrolar 
de acordo com a semana de 
trabalho excepcional que fizemos. 
A segunda parte foi muito bem 
conseguida, com muita posse e 

algumas dificuldades em descobrir 
espaço quando as equipas estão 
bem compactas junto da sua área.
Talvez a explicação seja essa. No 
entanto, lembro que o empate 
(1-1) com o Esperança de Lagos 
aconteceu num jogo em que 
podíamos ter feito três, quatro ou 
cinco golos e não conseguimos 
porque faltou-nos mais capacidade 
na finalização. Tivemos também 
um empate (2-2) difícil com o 
Olhanense, que é uma equipa 
com muita competência e que 
apresentou, na minha opinião, 
o melhor jogo da sua época fora 
da sua casa. Antes tivemos nova 
igualdade (2-2) com o Louletano, 
equipa com muita capacidade 
que também luta para subir. O 
Louletano e o Olhanense têm 
orçamentos superiores ao nosso. 
Essas equipas têm qualidade e não 
é fácil em bloco baixo desmontá-las 
com tanta facilidade como fazemos 
fora porque fazem um jogo mais 
aberto. 
Restam quatro jornadas ao 
Vitória para terminar esta fase 
do campeonato. De que forma 
vai a equipa encarar as partidas 
que tem pela frente (Lusitano 
de Évora, Amora, Louletano e 
Aljustrelense)?
Não conseguimos beber o copo 
de água antes de o encher. Temos 
de pegar em cada jogo sabendo 
que cada um é uma batalha. 
Depois de terminar o jogo, é 
descansar, recuperar, usufruir 
dos pontos e das vitórias, do 
nosso empenho e desempenho. 
Só depois disso caminhamos 
para a batalha seguinte. Esse tem 
sido o nosso perfil e quero que 
seja assim a cada dia que passa. 
Não por uma questão de rotina e 
mentalidade, mas de lealdade com 
os adversários. Tudo muda de um 
momento para o outro, as equipas 
mudam de sistemas, jogadores... A 
nossa perspectiva só pode ser esta: 
pensar 100% na próxima batalha 
sem pensar na seguinte.

controlo em que o Pinhalnovense 
praticamente não nos causou 
problemas. O campo é difícil, a bola 
salta por todo o lado e quase que 
é preciso uma pistola para dar um 
tiro na bola para que pare. Apesar 
disso, fomo-nos superiorizando 
e conseguimos dar minutos a 
jogadores com qualidade por 
questões de rotatividade e gestão 
de plantel.
Nos últimos 30 minutos do 
jogo em Pinhal Novo, a equipa 
dispôs de várias oportunidades 
para marcar já depois de estar 
a vencer por 4-1. A ineficácia 
verificada nesse período 
preocupa-o?
Penso que preocupa qualquer 
treinador. Gosto de olhar para 
as coisas não como resultado da 
sorte mas do trabalho. Olhando 
para o último mês no ciclo de 
trabalho, baixámos de alguma 
forma o nosso trabalho de 
finalização e aumentámos muito 
a nossa capacidade e volume de 

ENTREVISTA TREINADOR DO VITÓRIA FC ELOGIA TRABALHO E EVOLUÇÃO DOS JOGADORES SUB-20 DO PLANTEL

trabalho relativamente à posse de 
bola e controlo de jogo, no fundo 
às questões mais estratégicas 
e algum trabalho sectorial. Ao 
tirarmos esse foco da finalização 
quero atribuir essas falhas também 
à quantidade de trabalho. Vivo 
para o trabalho, cheguei aqui por 
isso e estamos onde estamos 
devido ao trabalho. 
Se antes de iniciarmos o ano 
disséssemos que teríamos 
jogadores sub-17, sub-18, sub-
19 e sub-20 nesta forma seria 
mentira. Isto porque nenhuma 
equipa que luta para subir de 
divisão na altura se lembrou destes 
jogadores. Acho que o trabalho 
tem sido meritório e é a isso que 
me quero agarrar. Quem mais 
trabalha, mais cedo ou mais tarde, 
vai colher frutos. Determinante é 
também a qualidade dos jogadores 
e a receptividade que tiveram 
em acolher as ideias que lhes 
“vendemos”. Felizmente parece 
que todos acreditam na ideia que 

defendemos e vamos continuando 
o nosso caminho.

“Louletano e Olhanense têm or-
çamentos superiores ao nosso”

O Vitória alcançou em Pinhal 
Novo o seu nono triunfo em nove 
jogos fora de casa. Que razões 
encontra para explicar o facto de 
estarem 100% vitoriosos como 
visitantes e isso não acontecer 
no Bonfim (quatro vitórias e três 
empates)?
Do ponto de vista científico, não 
consigo dar uma justificação. No 
entanto, geralmente quando as 
equipas vão fora protegem-se, 
ainda mais jogando contra o líder. 
Essa protecção vai fazer com que 
baixem linhas – como aconteceu 
com o Olhanense que jogou com 
cinco defesas – e fica mais difícil 
descortinarmos espaços. O que 
acontece é que se calhar as equipas 
no Bonfim, juntam-se, fecham-se 
e baixam mais e nós temos tido 



de-semana as meninas de Tomás 
Tengarrinha venceram a equipa 
de A-dos-Francos por 3-1. A vitória 
começou a ser construída com 
um golo de Márcia Duarte aos 14 
minutos. A equipa das Caldas da 
Rainha reagiu e Olívia Anokye 
empatou (36’) mas Carla Cardoso 

com um golaço, marcado quase 
do meio campo, voltou a colocar 
o Amora na frente do marcador. 
Na segunda parte, Ana Rocha 
(que marcou pela terceira vez 
consecutiva) sentenciou a partida 
fazendo o terceiro golo da sua 
equipa, aos 87 minutos.   

Meninas do 
Amora deram 
mais um 
passo rumo à 
manutenção 

O Amora está imparável na fase 
de manutenção e descidas da Liga 
BPI. Em quatro jogos obteve outras 
tantas vitórias e segue agora na 
tabela classificativa em primeiro 
lugar com quatro pontos de 
vantagem sobre Atlético Ouriense 
e Estoril Praia. No passado fim-
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José Pina

Em Moura, o jogo ficou 
resolvido na primeira 
parte que terminou com 
o resultado de 3-0

O Amora está a cumprir à risca a sua 
tarefa neste ciclo infernal de cinco 
jogos consecutivos fora de casa. 
Neste jogo, em Moura, relativo à 17.ª 
jornada do Campeonato de Portugal, 
obteve mais uma vitória e continua a 
depender apenas de si para chegar ao 
primeiro lugar da tabela classificativa 
que neste momento está na posse do 
Vitória de Setúbal, que tem mais 10 
pontos mas tem também mais três 
jogos. O confronto entre os dois a 
realizar no dia 14 de Março no Está-
dio do Bonfim poderá ser decisivo se 
ambos continuarem a fazer o que têm 
feito até agora.

Este triunfo do Amora, o sexto con-
secutivo, foi o corolário lógico daquilo 
que foi o jogo que ficou praticamente 
decidido no primeiro tempo período 
em que a equipa de Bruno Dias foi 
demolidora. Depois do Moura ter 
criado uma boa ocasião para marcar, 
superiormente anulada pelo guardião 
Thierry Graça com uma excelente in-
tervenção, o Amora partiu para uma 
exibição de grande qualidade que foi 
coroada com a obtenção de três golos 
sem resposta.

Matheus Souza, que continua 
com o pé quente, abriu o activo na 
cobrança de uma grande penalida-

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Amora está a passar com 
distinção ciclo de cinco jogos 
consecutivos fora de casa 

de a castigar falta de Enock Frimpong 
sobre Joca, aos 27 minutos. Depois, 
foi a vez de Gabriel Capixaba (32’), o 
brasileiro que veio do Fluminense, 
se estrear a marcar no campeonato 
fazendo o segundo golo da sua equi-
pa, assistido por Joca. E o 3-0, surgiu 
já relativamente perto do intervalo 
(42’), precisamente por Joca, que 
descaído pela direita, já dentro da 
grande área atirou acontar, a passe 
de Capixaba.

O resultado ao intervalo estava 
perfeitamente de acordo com a di-
ferença que existiu entre as duas 
equipas, sendo de salientar no Amo-
ra o tridente ofensivo composto por 
Matheus Souza, Gabriel Capixaba e 
Joca, que sofreu a falta que deu o pe-
nalti, fez uma assistência e marcou 
um golo.

Na segunda parte o Amora entrou 
menos pressionante e ao longo do 
tempo foi gerindo o seu plantel com 
a entrada de novos jogadores mas 
nunca perdeu o controlo do jogo. 
Ainda assim, permitiu que a equipa 
alentejana criasse algumas situações 
de perigo como aconteceu aos 65 mi-
nutos quando Rodrigo Bastos atirou à 
barra. O esforço desenvolvido pelos 
pupilos de Bruno Ribeiro, que estão 
praticamente condenados à desci-
da de divisão, acabou entretanto por 
ser compensado com o golo de honra 
marcado por Sirika Camará, aos 84 
minutos.

Para fechar este ciclo de cinco jo-
gos consecutivos fora de casa falta 
apenas a deslocação a Loulé que vai 
acontecer no próximo domingo, às 
11 horas.

Amora comemora mais uma vitória no campeonato

DR

José Pina

Ricardo Estrelado 
reconhece 
superioridade do Vitória 
FC mas considera os 
números exagerados

PINHALNOVENSE

Excesso de jogos num curto 
espaço de tempo gera alguma 
preocupação

Ricardo Estrelado estava resignado 
no final do jogo que a sua equipa 
disputou com o Vitória Futebol Clu-
be e em declarações ao Setubalense 
aponta como causas principais para a 
derrota a quebra anímica e a condição 
física após os golos sofridos no início 
da segunda parte bem como o des-
gaste causado pelo jogo de quarta-
-feira com o Moura, após o período 
de confinamento que a equipa foi 
obrigada a fazer.  

“O Vitória foi superior e teve todo 
o mérito em chegar ao resultado a 
que chegou. Em minha opinião é um 
pouco exagerado nos números mas 
totalmente merecedor pelo que fize-
ram”, começou por dizer.

Depois adiantou que o Pinhalno-
vense fez uma primeira parte muito 
boa, “respeitámos o adversário, jogá-
mos com as nossas valências, demos 
tudo o que podíamos, estivemos bem 
organizados e conseguimos chegar 
ao primeiro golo. Sofremos o empate, 
mas demos sempre uma boa imagem 
a todos os níveis”. 

E, prosseguindo, referiu que “o 
golo fortuito obtido pelo adversário 
logo no primeiro minuto da segunda 
parte, sem nada ter feito para isso. E, 
depois, os outros dois sofridos qua-
se de seguida, causaram uma quebra 
abrupta na parte emocional e fisica-
mente também foi um suplício”.    

O treinador do Pinhalnovense real-
çou ainda outro pormenor. “Não nos 
podemos esquecer que há três dias 
atrás tivemos jogo e o Vitória não te-
ve” e recordou que a equipa esteve 
14 dias confinada em casa sem poder-
mos fazer qualquer tipo de exercício. 
“Notou-se perfeitamente que havia 
jogadores em baixo por causa do co-

Ricardo Estrelado, treinador do Clube Desportivo Pinhalnovense

DR

tudo para tentar equilibrar a falta de 
frescura física. Vamos ter que gerir 
da melhor maneira o plantel para que 
possamos dar uma resposta positiva 
e que as coisas corram bem para po-
dermos ir ao play off”. 

Ricardo Estrelado considera que 
“o quinto lugar está à nossa mercê. 
Continuamos a depender só de nós, 
coisa que não acontece com todas as 
equipas. Somos uma das equipas com 
menos jogos feitos, se conseguirmos 
obter vitórias nos jogos que temos 
em atraso se calhar vai ficar mais fácil 
lá chegar”.   

Na próxima quinta-feira, dia 25, às 
20h 30m, o Pinhalnovense desloca-se 
a Aljustrel em jogo a contar para a 16.ª 
jornada; no dia 28 joga em Évora com 
o Juventude, às 15 horas, para a 18.ª 
jornada; no dia 3 de Março, às 15 horas 
recebe o Louletano (15.ª jornada) e no 
dia 7 de Março volta a jogar em casa, 
desta vez com o Moncarapachense, 
à mesma hora, para a 19.ª jornada. É 
este o calendário de jogos do Pinhal-
novense para os próximos dias.

vid, estas foram as razões e as prin-
cipais consequências do resultado”. 

A equipa tem vindo a fazer alguns 
ajustes no plantel com a saída de al-
guns jogadores e a entrada de outros 
mas nem esses conseguiram minimi-
zar a situação. “No jogo anterior en-
traram e marcaram na vitória sobre o 
Moura, neste jogo infelizmente não 
conseguiram. É o futebol, as coisas 
nem sempre correm como deseja-
mos”. 

Muitos jogos em pouco tempo
O Pinhalnovense vai ter agora um pe-
ríodo complicado com muitos jogos a 
efectuar num curto espaço de tempo 
e Ricardo Estrelado mostra alguma 
preocupação por isso.

“Em três dias tivemos dois jogos 
e agora nos próximos 14 dias vamos 
ter mais quatro. Ou seja, vamos jogar 
à quarta-feira e ao domingo durante 
duas semanas. Para uma equipa que 
é amadora, e veio de um confinamen-
to, a situação não se apresenta nada 
fácil. Vamos ter que dar tudo por 
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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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