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Abertura

DR

PENSAR SETÚBAL
Giovanni Licciardello

O Tacho Solidário

N

um destes dias, um grupo
de colegas do Agrupamento de Escolas Lima de Freitas, respondeu ao apelo da
colega Marta Vieitas Lopes e deslocaram-se à Rua Ladislau Parreira, na
sede da CASA (Centro de Apoio aos
Sem Abrigo), para confeccionarmos
uma refeição, inserida no Projecto
Social Tacho Solidário, com todos os
cuidados inerentes ao Covid-19.
O Tacho Solidário é um projecto solidário, sem fins lucrativos, que teve
como mentora essa grande setubalense e vitoriana chamada Cristina
Augusto, e foi criado por um grupo
de amigos em Maio de 2018, que tem
como objectivo, ir ao encontro dos
mais vulneráveis com o seu tacho, este cheio de comida quente, afectos e
uma mão amiga.
O espaço onde se situa a CASA,
pertence ao actor setubalense Luís
Aleluia, que o cede gratuitamente.
A União de Freguesias de Setúbal
também tem dado uma ajuda muito
importante a esta associação.
Estivemos a confeccionar alimentos (sopa, bifanas e bolo de maçã)
na companhia animada dos colegas
e amigos Marta Vieitas Lopes, Pedro
Sol, Jacinta Esteves, Clara Brito, Rute
Sousa, Sérgio Silva, Paula Maia, Paulo
Ramos, constituindo uma experiência
extremamente enriquecedora.
Este é um tempo muito estranho,
de distanciamento físico e emocional,
onde sentimos a ausência das coisas
simples, que nos dão alegria, tais como um beijo, um abraço, que temos
como adquiridos, até nos confrontarmos com o vírus, que nos condiciona
os afectos, até mesmo as emoções.
Essa carência afectiva foi particularmente notória. Ainda bem que
pudemos estar uns com os outros,
mesmo com as máscaras, que não
nos conseguem retirar o brilho da
face.

Este é um
tempo muito
estranho, de
distanciamento
físico e
emocional,
onde sentimos
a ausência das
coisas simples,
que nos dão
alegria, tais
como um beijo,
um abraço
No meio da azáfama, chegou a
notícia que o Vitória tinha ganho ao
Pinhalnovense por 4-1, o que contribuiu para um entusiasmo ainda
maior.
Depois vem a parte triste e deprimente, no fundo, o motivo subjacente pelo qual estamos ali.
A partir do fim da tarde, começou
a verificar-se um movimento de pessoas que procuram alimentos e então
temos um pouco de tudo. Pessoas
diversas, simpáticas, envergonhadas, carentes, procurando no calor

ALMADA

da refeição, o frio que têm por dentro.
A sopa pode aquecer-lhe e confortar-lhe as entranhas, mas não lhe
aquece, nem conforta a Alma; os
olhares alternam entre o perdido e
o suplicante.
Se os olhos são o espelho da Alma,
encontramos muitos vazios de significado.
Alguns são nossos conhecidos, pais
de alunos que nos reconhecem ao
longe e que ficam embaraçados; outros desconhecidos, unidos pela dor
de um despedimento, pela ausência
de rendimentos, pelos filhos, pelas
amarguras e por todos os constrangimentos sobejamente conhecidos.
Muita pobreza oculta, camuflada,
mas perceptível. Outra, bem explícita.
Conversando com a senhora Lúcia
Pinho, voluntária, percebemos a dinâmica da pobreza, da carência, das
dificuldades, dos casos concretos.
As pessoas que por aqui fazem
voluntariado, merecem-nos todo o
carinho, respeito, gente de coração
muito, muito grande, do tamanho do
Amor que têm para dar.
A minha colega e amiga Marta Vieitas Lopes é um exemplo disso mesmo: mulher de grande dimensão e
humanismo.
Todos nós nos disponibizámos
para voltar todas as vezes que for
necessário.
Necessitamos de uma sociedade
mais fraterna, inclusiva, humanista,
tolerante. Necessitamos de Amor.
A boa notícia é que existem vários
grupos de voluntários, que ocupam
todos os dias da semana, confeccionando alimentos.
Necessitamos de resgatar o nosso
sentido existencial, o sentido desta
vida, nestes pequenos, mas significativos gestos.
Professor

Câmara apresenta sapadores
florestais e prepara gestão
da Arriba Fóssil
Inês de Medeiros diz
que autarquia pretende
gerir património natural
com ICNF
A Câmara de Almada pretende constituir uma equipa de cogestão da Arriba
Fóssil com o Instituto da Conservação
da Natureza e Florestas (ICNF), disse, na sexta-feira, a presidente da autarquia, na apresentação pública da
nova equipa de sapadores florestais
do concelho.
“É nossa intenção, desde o início,
melhorar, reforçar, robustecer e criar
condições dignas para que todos possamos trabalhar”, disse a presidente da câmara, Inês de Medeiros, na
cerimónia de apresentação da nova
equipa de sapadores florestais, que
decorreu no Parque da Paz, em Almada, no distrito de Setúbal.
“Iniciámos também os trabalhos
[com o ICNF] para poder criar aqui
uma equipa de cogestão, no âmbito
das transferências de competências,
justamente para a nossa Arriba Fóssil, para o nosso património natural”,
acrescentou.
Segundo a Câmara der Almada, a

nova Equipa de Sapadores Florestais
(ESF) é constituída por trabalhadores
especializados, com perfil e formação
específica para atividades de silvicultura preventiva e defesa da floresta.
Dispõe também de “duas viaturas,
uma viatura todo o terreno, equipada com uma unidade hidráulica para
supressão de incêndios, e uma mini-giratória, equipada com destroçadores para limpeza de matos”.
Os primeiros cinco elementos da
ESF, que hoje foram apresentados no
Parque da Paz, terão como principais
funções a manutenção e proteção de
povoamentos florestais e a sensibilização das populações em matéria de
proteção florestal, nomeadamente
no âmbito do uso do fogo e da limpeza das florestas.
A nova ESF permite também ao
município de Almada assumir um
papel fundamental na vigilância e
primeira intervenção em incêndios
rurais, designadamente na área florestal da Arriba Fóssil da Costa da
Caparica.
No futuro, os sapadores florestais
de Almada poderão vir a ser integrados no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), de
âmbito nacional. GR/Lusa

Rectificação
Na edição de sexta-feira, a
noticia sobre a recuperação das
muralhas do Castelo de Alcácer
do Sal referia que a obra pode ter
uma comparticipação de fundos

comunitários de 75% do custo
total, quando o correcto é de
85%.
Pelo lapso pedimos desculpa aos
leitores.
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GNR apreende
em Alcochete
duas toneladas de
bivalves e artigos
contrafeitos

Duas toneladas de ameijoa
japonesa e vários artigos de roupa
e calçado de marca contrafeita
foram apreendidos em Alcochete,
num valor total de 20.000
euros, anunciou ontem a GNR.
A operação, desencadeada pelo
Comando Territorial de Setúbal,

ocorreu no sábado, nas localidades
de Samouco e Alcochete. Os
militares do Destacamento do
Montijo actuavam no âmbito da
fiscalização das medidas impostas
para o estado de emergência,
devido à pandemia de covid-19,
e do controlo da apanha de

bivalves no estuário do Tejo, em
que detetaram várias pessoas.
Foram igualmente apreendidos 33
quilogramas de ostras e material
usado na apanha de bivalves. Um
auto de notícia por contrafação foi
remetido para o Tribunal Judicial
de Montijo.

COVID-19

VACINAÇÃO

Vacinação no cais 3 do Porto
de Setúbal arranca hoje
DR

Espaço foi adaptado
pela autarquia para
conseguir responder
até cerca de 400
vacinações por dia

Mário Rui Sobral

Humberto Lameiras
O Centro de Vacinação Covid-19 no
cais 3 do Porto de Setúbal começa a
funcionar hoje, segunda-feira, e tem
capacidade para “administrar perto
de quatro centenas de vacinas por
dia”, refere a autarquia sadina.
O espaço foi adaptado, num processo conduzido pela Câmara de
Setúbal, para o procedimento de
vacinação contra a covid, e resulta de
uma “solicitação feita ao município
pelo ACES Arrábida – Agrupamento
de Centros de Saúde da Arrábida, que
necessitava de uma área de grandes
dimensões para prosseguir com o Plano Nacional de Vacinação Covid-19
junto da população do concelho”,
acrescenta o mesmo comunicado.
Segundo Luís Pombo, director
executivo do ACES Arrábida, a campanha de vacinação “já foi iniciada nas
unidades de saúde”, mas chegou-se
à conclusão que “era necessário um
local em larga escala para uma maior
capacidade de resposta”.
Neste sentido, o município decidiu
“pedir a colaboração da APSS – Administração dos Portos de Setúbal
e Sesimbra, que cedeu o cais 3 para
o funcionamento do centro de vacinação”.
Estas instalações conseguem responder a uma “capacidade máxima
para vacinar entre 350 a 400 utentes
por dia”, para além de “permitirem
realizar, em condições de segurança, todos os procedimentos clínicos,
dispondo de dez enfermeiros e de um
médico de serviço em permanência”.
A adaptação destas instalações
para imunizar a população, implicou
que a Câmara de Setúbal tivesse de
instalar uma estrutura modular que
divide o espaço em dez blocos, para
que dez enfermeiros possam traba-

Munícipes
de Palmela
e Sesimbra
também
começam a ser
inoculados

APSS cedeu edifício que vai permitir vacinação em larga escala

lhar em simultâneo. Foi ainda colocado mobiliário e um frigorífico para
armazenamento das vacinas, isto

segundo o Plano de Segurança das
Instalações.
Foi também criado um circuito,

Primeira fase Utentes com mais
de 80 anos ou a partir dos
50 com doenças associadas
O Plano de Vacinação Covid-19,
está a decorrer desde o final
Dezembro, realiza-se por fases
e por grupos prioritários, os
quais foram definidos de acordo
com princípios científicos e
éticos, de aceitabilidade e de
exequibilidade.
No âmbito desta primeira
fase de inoculações estão a
ser convocados os utentes
com mais de 80 anos, ou que
tenham 50 anos, ou mais, e
com comorbidades associadas,
pelo ACES Arrábida através de
chamada telefónica, para que
seja feita a marcação para a
vacinação.

Posteriormente, a
convocatória passa a ser feita
pelo envio de mensagem para o
telemóvel que está registado no
sistema, com a informação da
data e do local do agendamento
da vacinação, pedindo que a
pessoa responda sim ou não, uma
vez que este processo depende
do consentimento dos cidadãos.
O Ministério da Saúde criou
uma ligação, em https://servicos.
min-saude.pt/covid19, na qual,
mediante o preenchimento de
um formulário online simples,
os utentes podem verificar se
constam da lista de vacinação
deste período do plano.

com início numa recepção onde se
devem dirigir os utentes na data e no
horário indicados após agendamento
realizado pelo ACES Arrábida. Recepção esta onde é efectuado o registo
de cada utente através de resposta a
um questionário para preenchimento
de ficha individual, e assinar o termo
de consentimento.
Feito este procedimento, as pessoas são encaminhadas para blocos
onde é feita a administração da vacina, após a qual aguardam trinta
minutos em observação numa sala
de espera para precaver eventuais
reacções alérgicas.
Para que o equipamento possa
funcionar na capacidade máxima,
a Câmara Municipal de Setúbal lançou duas campanhas de angariação
de voluntários. Uma delas é dirigida
a médicos e enfermeiros reformados,
para colaborarem na área de administração das vacinas. A outra apela a
jovens de áreas ligadas à saúde e protecção civil, para apoiarem no acompanhamento dos utentes em todo o
processo, desde o preenchimento
do questionário até ao momento do
recobro após a inoculação.

Além de arrancar em Setúbal (ver peça
ao lado), a vacinação contra a covid-19
também começa hoje nos restantes
dois outros concelhos abrangidos pelo
ACES Arrábida – Palmela e Sesimbra.
No concelho palmelense, os munícipes com 80 ou mais anos e os de idade
igual ou superior a 50 com doenças
de risco associadas vão ser inoculados
no pavilhão desportivo municipal do
Pinhal Novo.
Já em Sesimbra a vacinação tem
lugar no Pavilhão Municipal da Quinta do Conde. O processo, porém, não
ficou imune a críticas por parte da
Câmara Municipal de Sesimbra. Em
comunicado, partilhado na página que
administra na rede social Facebook, a
autarquia dá nota de que a articulação
com o ACES Arrábida não foi fácil.
“Após alguns dias de incerteza e
escassez de informação em relação
à vacinação no concelho, e depois de
muita insistência, a Câmara Municipal obteve informação actualizada por
parte do Agrupamento de Centros de
Saúde Arrábida, responsável pelo processo de vacinação nos municípios de
Palmela, Sesimbra e Setúbal”, pode
ler-se na mensagem publicada pelo
município.
De acordo com a mesma publicação,
nesta primeira semana, no concelho
sesimbrense, “serão administradas vacinas da Pfizer ao grupo que abrange
maiores de 80 anos e maiores de 66
anos com doenças crónicas previstas
no mapa de prioridades”. Seguem-se,
segundo a autarquia, “na semana seguinte, o grupo de 80 anos e 50 anos
com doenças crónicas, que receberá
vacinas da Astrazeneca” e que “deverá
estar vacinado até fim de Março”.
O município revela ainda que “a
vacinação na Unidade de Saúde do
Castelo arrancou na semana passada” e que se iniciou também, na
passada quarta-feira, “nas unidades
de saúde de Sesimbra e da Quinta
do Conde”.
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Setúbal

ENTREVISTAS DIVULGADAS SEMANALMENTE

Associação das Colectividades divulga
dirigentes associativos em iniciativa online
DR

Projecto “ACCSet à
conversa com…” contou
já com a participação da
fadista Susana Martins
e de Diamantino
Estanislau
Maria Carolina Coelho
A Associação das Colectividades do
Concelho de Setúbal (ACCSet), com o
objectivo de “mostrar à população que
se encontra viva e de divulgar os dirigentes associativos e todos aqueles
que fazem parte do movimento associativo sadino”, lançou recentemente
uma iniciativa online, na qual convida
todas as semanas uma personalidade
diferente para uma entrevista, explicou Bruno Vigário, vice-presidente da
associação, a O SETUBALENSE.
O projecto “ACCSet à conversa
com…”, adaptado de uma actividade
semelhante promovida no passado
ano, durante o primeiro confinamento, pretende “promover o diálogo
em tempo de pandemia, conhecer

Susana Martins é conhecida como madrinha das madrinhas nas marchas populares

o percurso dos convidados a nível
associativo e colher opiniões sobre
a importância do movimento associativo popular para o desenvolvimento
local da cultura, do desporto e do recreio”. As entrevistas são divulgadas
semanalmente na página oficial da
associação na rede social Facebook.
Como primeira convidada, “a ACCSet escolheu a fadista Susana Martins,

INSTITUTO POLITÉCNICO

com um percurso ligado ao movimento associativo por ser madrinha das
madrinhas nas marchas populares e
por percorrer, também, muitas colectividades”, referiu Bruno Vigário.
Na semana seguinte, por sua vez, a
iniciativa contou com a participação
de Diamantino Estanislau, presidente
da Federação das Colectividades do
Distrito de Setúbal.

Futuramente, “estão já planeadas
várias pessoas, que ainda não foram
convidadas porque as coisas estão
ainda a ser planeadas de forma mais
formal”. “Queremos implementar
uma agenda mensal, em que as pessoas terão um panfleto disponível para puderem acompanhar quem serão
os entrevistados do mês e queremos
que aconteça através da plataforma
Zoom, com a entrevista a ser conduzida pela direcção da ACCSET e as
pessoas a responderem, visto que
até aqui os convidados têm feito a
sua própria gravação ou enviam o seu
testemunho através de texto”, esclareceu o subdirector da associação.
Actualmente com 49 filiadas, o
plano da ACCSet é “dar continuidade
ao projecto mesmo quando passar
o confinamento, de forma a haver
um diálogo de proximidade com os
dirigentes e com as figuras típicas da
cidade”. “Queremos também mostrar
às pessoas que não somos mais uma
associação, mas que somos sim a associação de todas as colectividades
e que queremos trabalhar lado a lado. Decidimos, então, reactivar esta
iniciativa, já fazendo uma divulgação
e uma coisa mais ‘à séria’”, concluiu.

SESSÃO ACONTECE DIA 12 ÀS 17H00

António Freitas toma hoje
posse como subdirector
da Escola de Saúde

Encontro internacional debate
papel da mulher no sector
do vinho via online

O docente António Freitas reforça a
partir de hoje a equipa dirigente da
Escola Superior de Saúde (ESS) do
Instituto Politécnico de Setúbal (IPS),
passando a ocupar o cargo de subdirector do estabelecimento de ensino.
“A cerimónia de tomada de posse,
agendada para as 16h00, decorre através de sessão à distância via plataforma
Zoom”, revelou a instituição em comunicado. O novo elemento da direcção
da ESS vem, assim, “juntar-se a António
Manuel Marques, director, e a Madalena Gomes da Silva, subdirectora”,

A Câmara Municipal de Setúbal promove no próximo dia 12 um encontro online de debate sobre o papel
da mulher no sector vínico, no qual
vão marcar presença “especialistas
portuguesas e espanholas”, referiu
a autarquia em comunicado.
O webinar “O Vinho no Feminino”,
transmitido a partir das 17h00, surge no âmbito das comemorações do
Dia Internacional da Mulher, reunindo
“convidadas com ligação ao sector,
como consultoras internacionais,
enólogas, sommeliers e gestoras de

desempenhando igualmente funções
enquanto “membro dos conselhos
Técnico-Científico e Pedagógico”.
Professor do departamento de
enfermagem desde 2005, António
Freitas é “licenciado em Enfermagem
e em Psicologia e mestre em Ciências
da Educação”, tendo também a especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica. “Enquanto investigador,
tem-se dedicado à história da enfermagem, tema da sua tese de doutoramento em enfermagem, em fase
de finalização”. M.C.C.

empresas vínicas, que vão partilhar
testemunhos, vivências e histórias
de vida do seu percurso profissional”.
Com os objectivos de “promover
uma tertúlia de reflexão sobre a
actuação da mulher no mundo dos
vinhos e analisar a evolução do seu
papel na sociedade contemporânea”,
a “sessão, com inscrições a decorrer,
limitadas a 100 participantes, as
quais podem ser feitas no endereço
https://bit.ly/2PiIFpz, será transmitida em directo no canal de Youtube e
na página de Facebook do município”.

ALERTA ÀS 13H40

Incêndio destrói
cozinha de
habitação na
Avenida Bento
Gonçalves
Um incêndio deflagrou na passada
sexta-feira numa habitação situada
na Avenida Bento Gonçalves, em Setúbal, tendo provocado a destruição
completa da respectiva cozinha, uma
vez que “a senhora estaria a cozinhar”
quando o mesmo surgiu, explicou
Paulo Lamego, comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de
Setúbal, a O SETUBALENSE.
O alerta foi dado “perto das 13h40”
e ao local acorreram “onze operacionais da corporação, dois veículos de
combate a incêndio e a viatura do comando”. As chamas, que acabaram
por se propagar ao exaustor da habitação, foram dadas como extintas
“passados cerca de dez minutos”. “Só
precisámos de usar extintores. Em
termos de combate a incêndio não foi
complicado. Depois foi só a questão
de fazer a exaustão do fumo, que demora sempre mais um bocado, cerca
de uma hora, até termos a certeza de
que o fumo sai todo”, explicou Paulo
Lamego.
Segundo o comandante da CBSS,
“os danos foram mesmo só ao nível da
cozinha”, não tendo sido “registados
feridos”. “Fó só mesmo a temperatura
da cozinha que fez estalar o reboco
e os móveis, que acabaram por ficar
em mau estado”.
DR
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Avenidas dos
Combatentes e
22 de Dezembro
permanecem
condicionadas

A evolução dos trabalhos de
requalificação em curso nas
avenidas dos Combatentes da
Grande Guerra e 22 de Dezembro,
em Setúbal, motiva, a partir de
hoje, novos constrangimentos à
circulação automóvel.
Em comunicado, a câmara municipal

sadina explica que “a fase final da
construção de uma nova rotunda na
intersecção” entre as duas avenidas
provoca, “por um período previsto
de três dias, condicionamentos ao
trânsito da 22 de Dezembro”. Por
sua vez, a partir de quarta-feira,
“igualmente por um período de três

dias, o troço compreendido entre
a nova rotunda e a Rua Dr. Alves da
Fonseca” vai permanecer encerrado.
“Esta interdição motiva a que a
Rua Acácio Barradas funcione,
excepcionalmente, durante o
decorrer das operações, com dois
sentidos de circulação”.

JOVENS DESLOCAM-SE À ESCOLA-SEDE DUAS VEZES POR SEMANA

Ordem de Sant’iago apoia 45 alunos
com dificuldades ou terapias de inclusão
DR

Agrupamento acolhe
também diariamente
dez estudantes
de famílias com
trabalhadores de
serviços essenciais
Maria Carolina Coelho
Para cerca de 45 estudantes do
Agrupamento de Escolas Ordem de
Sant’iago, as portas do estabelecimento de ensino situado no Bairro da
Bela Vista abrem-se duas vezes por
semana, quer seja para os jovens “para quem o ensino à distância revela
algumas dificuldades”, quer para os
alunos que frequentam “terapias ao
nível do Centro de Recursos para a
Inclusão”, explicou o director Pedro
Florêncio a O SETUBALENSE.
Para colmatar estas necessidades, o agrupamento tomou a decisão de eleger a Escola Básica e
Secundária Ordem de Sant’Iago
como edifício-sede, local para onde se deslocam “os alunos nestas
condições, divididos em grupos”,
também para que não lhes seja
perdido “o rasto”. “Fizemos aqui
uma articulação muito fina com as
entidades que os apoiam, que são
a Comissão Nacional de Promoção
dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens (CPCJ), o Centro de
Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) e a Equipa
Multidisciplinar de Apoio Técnico
aos Tribunais (EMAT), uma vez
que foram elas que identificaram
quem são efectivamente os alunos de risco que convêm ter aulas
e apoios presenciais”, esclareceu
Pedro Florêncio.
“Esta medida serve até para os
podermos seguir, saber se está tudo
bem, porque muitas vezes a escola
é também um excelente ponto de
abrigo e um bom equipamento social
onde podem estar em segurança”,
acrescentou.
No que diz respeito aos jovens

Agrupamento entregou na passada semana mais de 750 computadores

Orgulho Pedro Florêncio diz
que balanço positivo se deve
ao trabalho de toda a equipa
Para o director do Agrupamento
de Escolas Ordem de
Sant’Iago, Pedro Florêncio, o
balanço positivo que faz das
últimas semanas de ensino à
distância deve-se ao trabalho
desenvolvido pela sua equipa,
de quem diz sentir “um orgulho
enorme”.
“Não sendo profissionais
da área da saúde, acho que
estivemos na linha da frente
no que à educação diz respeito,
porque nunca deixámos
de trabalhar. Considero
que os professores estão
efectivamente de parabéns

porque nunca cessaram a sua
actividade e porque mostraram
que têm uma grande capacidade
de adaptação a tudo aquilo que
se lhes apresenta”, reforça.
Com o seu contributo, afirma
que “é fácil ser-se director
assim”. “Não sendo fácil ensinar
num TEIP à distância, torna-se
mais simples quando temos um
grupo de professores motivado,
que arregaçam as mangas todos
os dias, vêm as coisas sempre
como um desafio e não vergam
perante as dificuldades. Acho
que conseguimos fazer alguns
pequenos milagres”, confessa.

“provenientes de famílias de trabalhadores de serviços essenciais”, o
estabelecimento de ensino acolhe
diariamente “dez alunos, desde o
pré-escolar ao 2.º ciclo”. No entanto, está em cima da mesa a abertura, “se o confinamento durar mais
tempo daquele que está previsto”,
de uma outra escola para os alunos
“mais pequenitos”. “Neste momento temos dois, mas são de estabelecimentos de ensino diferentes.
Estamos a ponderar porque vão
para um ambiente mais adequado
à sua faixa etária. A ideia de os colocar ali [edifício-sede] foi para não
os isolar”, revelou.
Já os restantes estudantes, segundo disse, têm reunidas todas as
condições para acompanhar as diferentes actividades à distância, depois
de terem sido atribuídos “mais de 750
computadores aos alunos com escalão A e B”. “Esta entrega, feita no âmbito da Escola Digital, programa do
Ministério da Educação para a transição digital, não deixou de ser um
trabalho hercúleo do agrupamento,
porque atribuir um computador não
é só a entrega do mesmo, mas é sim
um processo ainda moroso”, afirmou.
Também a aquisição de uma nova plataforma – o Office 365 – tem
“facilitado o ensino à distância”.
No que diz respeito “às restantes
horas das disciplinas curriculares,
quer ao nível do ensino básico,
quer do secundário”, os tempos
foram divididos “por aulas síncronas, assíncronas e por trabalho
autónomo”. Relativamente aos
cursos profissionais, a direcção
decidiu “empurrar os módulos
mais práticos para o 3.º período”,
leccionando agora “aqueles mais
práticos”, sendo que também “a
formação em contexto de trabalho (estágios) foi reformulada com
recurso à prática simulada”.
No entanto, e apesar de fazer
um balanço positivo das últimas
semanas de aulas via online, Pedro
Florêncio esclarece que este não
é o seu sistema de ensino predilecto, uma vez que as características do agrupamento “são bastante

particulares, por pertencer a um
Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP), o único do
concelho de Setúbal”. “Não há
nada como o sistema presencial,
e ainda mais neste TEIP, onde é
importante mantermos contacto
visual. No ensino à distância isto
torna-se tudo muito mais difícil
atrás de um ecrã”.
Para que o processo continue a
decorrer da melhor forma, o agrupamento tem estabelecido “uma articulação muito estreita e regular com
as famílias destes alunos, para se perceber quais são as suas dificuldades,
nomeadamente com os estudantes
considerados de alto risco”. “Fazemos
também uma monitorização quinzenal, que possibilita ir redefinindo a estratégia e as metodologias do ensino
à distância”.

Dificuldades dos pais ultrapassadas com alternativas

Com a implementação de uma nova
plataforma digital, Pedro Florêncio
refere que alguns pais demonstraram dificuldades no acesso
às aulas, “como era expectável”.
Para estes casos, o agrupamento
conseguiu arranjar “estratégias
diferentes”.
“Por exemplo, nós utilizávamos
o Zoom ou o Teams, mas há pais
que não conseguem lidar com este
tipo de ferramentas, tendo apenas
acesso a um e-mail. Nesses casos
nós explicávamos e a coisa corria
bem. Quando não corre logo da
melhor forma, arranjamos alternativa. Deixamos os trabalhos numa
‘Cloud’ e os pais conseguem mais
facilmente imprimir os trabalhos e
as actividades”.
Estas soluções pretendem “não
deixar ninguém de fora, sem trabalho ou acompanhamento”. “A
ideia é que os professores não
fiquem presos a uma única plataforma, mas sim que possam chegar
a todos os alunos e encarregados
de educação. Ninguém, no nosso
plano de ensino à distância, fica de
fora e isso é o mais importante”,
concluiu.
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Fernando Negrão está de volta à luta
para afastar CDU da Câmara de Setúbal
ARQUIVO / DR

Em 2005 Fernando
Negrão liderou a lista
do PSD a Setúbal e
remeteu o PS para o
terceiro lugar. Agora
retoma a “velha luta”,
mas para ganhar
Humberto Lameiras
O PSD volta a apostar em Fernando
Negrão para tentar conquistar a Câmara Municipal de Setúbal à CDU. “Uma
velha luta”, diz o candidato que nas
autárquicas de 2005 liderou a lista
social-democrata e levou o partido
ao segundo lugar na autarquia sadina,
relegando o PS para o terceiro lugar,
21,20%.
Na altura, Fernando Negrão obteve
25,43% dos votos expressos, enquanto a CDU ganhava a câmara com Carlos
Sousa, que agora se candidata à Câmara de Palmela, tendo conquistado
40,39% do eleitorado setubalense.
Em 2006 Carlos Sousa renuncia ao
mandato e teve como sucessora a sua
vice-presidente e actual presidente da
Câmara de Setúbal, a comunista Maria
das Dores Meira. Nesse mesmo ano,
uma sondagem divulgada pelo PSD
de Setúbal colocava Fernando Negrão
lado a lado com Dores Meira nas intenções de voto no concelho.
“Foi um resultado muito bom para
o PSD, mas não teve continuidade”,
comentou Fernando Negrão na passada sexta-feira, referindo-se às autárquicas de 2005. Mas “aquele era
o tempo do PCP”, e “confirmou-se”,
acrescentou. E o facto é que Maria
das Dores Meira veio a ganhar três
eleições autárquicas seguidas e completou, agora, o ciclo da lei da limitação
de mandatos, ficando impedida de se
recandidatar a Setúbal.
“Agora vão renovar-se as caras em
Setúbal”, diz o candidato do PSD, e
vice-presidente da Assembleia da
República, que vai tomar o lugar do
seu companheiro Nuno Carvalho, ca-

beça de lista nas autárquicas de 2017.
“Vivo há 60 anos em Setúbal, e tenho
a visão que este é o momento para Setúbal dar o salto para a modernidade,
para o desenvolvimento económico
sustentado, qualidade de vida e ser
uma cidade onde se queira viver e
trabalhar”, já veio dizer o candidato.
A escolha do presidente do PSD,
Rui Rio, de avançar com Negrão para
encabeçar a lista do partido em Setúbal é bem aceite pelo presidente da
concelhia social-democrata, vereador
na cidade do Sado e deputado na Assembleia da República, Nuno Carvalho, que numa única frase publicada
no Facebook, comenta: “Setúbal pode
voltar a ter esperança”. Com Lusa

Possibilidade
CDS admite
coligação com
PSD em Setúbal
Fernando Negrão diz que "este é o momento para Setúbal dar o salto para a modernidade e desenvolvimento"

Perfil Juiz, oficial da Força Aérea e político
Fernando Mimoso Negrão
nasceu em Angola a 29 de
Novembro de 1955, é deputado
desde 2002 e licenciado em
Direito pela Faculdade de Direito
da Universidade Nova de Lisboa.
Foi líder parlamentar do
PSD entre Fevereiro de 2018 e
Outubro de 2019 e, em 2015, foi
o candidato do PSD e CDS-PP à
presidência da Assembleia da
República, mas derrotado por
Ferro Rodrigues, tendo sido
indicado na actual legislatura
vice-presidente do Parlamento
pelos social-democratas.
Antes de assumir a liderança
da bancada presidiu à Comissão
eventual da Transparência
e, na XII Legislatura, teve a
presidência da Comissão de
Inquérito ao Banco Espírito

Santo, sendo actualmente
o presidente da comissão
de inquérito sobre o Novo
Banco, cujos trabalhos estão
suspensos devido à pandemia
de covid-19.
Juiz de carreira e oficial
da Força Aérea Portuguesa,
Fernando Negrão foi ministro
da Segurança Social, da Família
e da Criança em 2004, no
Governo de Pedro Santana
Lopes, tendo antes presidido ao
Instituto Português da Droga e
da Toxicodependência (IPDT).
No curto segundo Governo
de Passos Coelho, em 2015,
exerceu por menos de um
mês as funções de ministro da
Justiça.
O social-democrata foi
também director-geral da

Polícia Judiciária (PJ) entre
Novembro de 1995 e Março de
1999, cargo do qual se demitiu
na sequência de suspeitas de
violação do segredo de justiça
no caso Moderna. O processo
viria depois a ser arquivado
pelo Tribunal da Relação.
Fernando Negrão foi eleito
deputado pela primeira vez nas
listas do PSD em 2002, pelo
círculo eleitoral de Faro. Em
2005, 2009 e 2019 por Setúbal,
e em 2011 e 2015 por Braga.
Nas autárquicas, intercalares,
para a Câmara de Lisboa em
2017, Fernando Negrão liderou
a lista do PSD, ficando em
terceiro lugar, tendo o socialista
António Costa (actual primeiroministro) conquistado a
residência da câmara da capital.

O presidente da Distrital
de Setúbal do CDS admite a
possibilidade do partido se
apresentar às autárquicas
coligado com o PSD na corrida
à presidência de Setúbal. A
decisão ainda não está tomada,
mas João Merino assume já
terem existido conversações
nesse sentido.
“Houve conversas
preliminares”, revela. Agora,
com Fernando Negrão já
decidido por Rui Rio, é provável
que as estruturas locais do
CDS e PSD se sentem à mesa
para medir vantagens e
convergências para conquistar a
Câmara de Setúbal à CDU.
Caso não exista entendimento,
João Merino diz que o CDS “está
preparado para avançar sozinho”
o que, aliás, aconteceu nas
últimas autárquicas em que não
houve coligação entre as duas
forças partidárias no concelho.
M.R.S.
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Presidente da
Câmara de Setúbal
afirma que não
aceita ser vacinada
em antecipação

A presidente da Câmara
Municipal de Setúbal, Maria
das Dores Meira, afirma que,
embora neste momento já
esteja a decorrer a vacinação
dos autarcas contra a covid-19,
- Despacho n.º 1090-D/2021
publicado a 26 de Janeiro -,

“apenas serei vacinada na
fase correspondente ao meu
perfil etário e de saúde”, assim
publicou a autarca na sua conta
de Facebook na passada sextafeira.
Com 64 anos, Maria das Dores
Meira já apanhou o susto de

PARA SUCEDER A DORES MEIRA

PARTIDO PROMETE CANDIDATURA FORTE

CDU vai lançar André Martins
à presidência da Câmara
Municipal de Setúbal

PS pondera entre
Ana Catarina Mendes
e Paulo Lopes
DR

O nome do actual
presidente da
Assembleia Municipal,
militante de “Os
Verdes", deverá ser
anunciado em breve

poder ter sido contaminada,
depois de ter surgido um
caso positivo de covid no seu
executivo, facto que a fez
anunciar a 29 de Janeiro, mais
uma vez através do Facebook,
manter funções, mas em
“isolamento profiláctico”.

Ana Catarina Mendes
recolhe fortes apoios,
mas Paulo Lopes
também é opção. Em
cima da mesa existem
outros nomes

Mário Rui Sobral

Humberto Lameiras

A CDU vai avançar com André Martins como candidato à presidência
da Câmara Municipal de Setúbal
nas autárquicas deste ano. O nome
do actual presidente da Assembleia
Municipal, que pertence ao Partido
Ecologista “Os Verdes” (PEV), está
escolhido, apesar de faltar ainda a
aprovação final resultante do amplo
processo de auscultação das bases da
coligação, apurou O SETUBALENSE.
Nuno Costa, responsável concelhio de Setúbal do PCP, garante que
a escolha das equipas candidatas
“não foi ainda aprovada" e que terá
de ser “precedida da decisão dos
órgãos competentes, tanto do PCP
como do PEV” para ser oficialmente
confirmada.
“Estamos confiantes de que este
amplo trabalho de auscultação aos
dirigentes do PCP, do PEV, aos actuais
eleitos e candidatos, que culminará
na decisão, permitirá encontrar as
melhores equipas”, disse Nuno Costa, que lembrou também que a CDU
tem “uma concepção integrada das
equipas de candidatos, tanto para
as juntas como para as uniões de
freguesias, a Assembleia e a Câmara
Municipal”.
O SETUBALENSE sabe, no entanto,
que as reuniões se têm sucedido – até
ao fecho desta edição, a mais recente
realizou-se na última quinta-feira –
com o nome de André Martins em
cima da mesa como solução (praticamente fechada) de um processo
que ficou longe de ser totalmente
consensual. Até porque, outros nomes, dentro do próprio PCP, foram
apontados como disponíveis para

Ainda sem ter decidido qual o candidato à Câmara de Setúbal nas autárquicas deste ano, a Concelhia local do
Partido Socialista tem em cima da mesa mais do que um nome, sendo que a
líder da bancada do PS na Assembleia
da República, Ana Catarina Mendes,
tem vindo a receber forte apoio dentro da estrutura local do partido, e de
outros sectores. “É um dos maiores
nomes do PS na região” afirma Paulo
Lopes, presidente da Comissão Política Concelhia socialista de Setúbal.
Paulo Lopes, vereador na câmara
sadina, que também tem sido apontado como candidato a disputar a presidência da autarquia, lembra que Ana
Catarina Mendes encabeçou a lista do
PS pelo distrito de Setúbal nas Legislativas de 2019, tendo conseguido
eleger nove deputados, mais dois do
que o partido conseguiu em 2015, no
mesmo círculo eleitoral. Um facto que
reforça o “apoio expressivo do partido,
das suas bases, e não só”, comenta.
Ainda apontado como possível

candidato é Fernando José, vereador
na Câmara de Setúbal e deputado da
República, mas também sobre esta
hipótese Paulo Lopes nada avança.
“O PS vai apresentar uma candidatura
forte e transversal à sociedade setubalense, que extravasa o partido, para
ganhar a Câmara de Setúbal”, garante
o presidente da concelhia. A isto apenas acrescenta que “primeiro o candidato será apresentado às estruturas
do partido, dentro do tempo que é o
do PS”, mas, “será brevemente”.
O que o líder concelhio adianta é
que a governação da Câmara de Setúbal pela CDU “chegou ao fim de um
ciclo”, e “existem sinais claros disso
na população”. Ao mesmo tempo,
o PS “está decidido a protagonizar a
mudança na capital do distrito e tem
soluções fortes”.
Com a comunista Maria das Dores
Meira impedida de se recandidatar
à Câmara de Setúbal, por imposição
da lei da limitação de mandatos, o
PS mostra sentir que tem caminho
facilitado para chegar à presidência
da cidade do Sado.
Mas mesmo com a CDU a perder
o efeito da líder, o PS vai ter de dar a
volta ao mau resultado que obteve nas
Autárquicas 2017, no concelho de Setúbal. Na altura, a coligação comunista
obteve 49,95% dos votos expressos
e elegeu sete mandatos, mais um do
que em 2013, enquanto os socialistas
foram a segunda força política, com
21,78% e obtiveram três mandatos,
menos um que no sufrágio anterior.

ALEX GASPAR

MÁRIO ROMÃO

André Martins já foi vereador e deputado à Assembleia da República

assumirem a liderança da lista a candidatar à Câmara Municipal.
O responsável concelhio do PCP
adiantou apenas o perfil do próximo
cabeça-de lista da CDU. “Alguém que
conheça bem o concelho, com provas
dadas, com experiência autárquica,
com capacidade para coordenar
a equipa e o desenvolvimento do
concelho de Setúbal”, sublinhou.
Requisitos gerais, mas que encontram reflexo no currículo de André
Martins, que já foi durante vários anos
vereador na autarquia e deputado à
Assembleia da República entre 1987
e 1995, além de actualmente presidir
à Assembleia Municipal de Setúbal.

Estamos
confiantes de que
esta auscultação
na CDU permitirá
encontrar as
melhores equipas
Nuno Costa

Posicionamento e lição

De resto, o próprio posicionamento
mais mediático de André Martins
nos últimos tempos – ao assumir um
maior protagonismo quer através
de artigos publicados na Imprensa,
como n' O SETUBALENSE, quer nas
redes sociais – deixa antever uma estratégia preparatória na antecâmara
de lançamento da sua candidatura à
Câmara Municipal.
Certo é que todo o processo, em
torno da escolha da sucessão à candidatura de Maria das Dores Meira –
impedida de se recandidatar a Setúbal pela lei de limitação de mandatos
e já de malas aviadas para assumir
o desafio de tentar recuperar para
a CDU a presidência da Câmara de
Almada, perdida há cerca de quatro
anos para Inês de Medeiros e o PS –,
tem sido um processo gerido com
pinças. É que se houve lição a retirar das autárquicas de 2017 é que a
obrigatoriedade de renovar cabeças-de-lista pode ser nefasta. E a CDU
sabe-o bem. No distrito, perdeu
dois dos três municípios onde teve
de lançar mão de novos candidatos:
em Alcochete, com a saída de Luís
Franco, e no Barreiro, com a saída
de Carlos Humberto – a excepção foi
Sesimbra, onde a aposta em Francisco de Jesus permitiu à coligação
manter-se no poder.

Ana Catarina Mendes

Paulo Lopes
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Ambiente
ESTUDO

Espécies exóticas: biodiversidade
em risco nos estuários do Sado e Tejo
Investigadores
mostram preocupação
com a preservação
de 11 espécies exóticas
identificadas nos
estuários dos dois
rios que emolduram a
península de Setúbal
Beatriz Alves* (Texto)
Mafalda Duque* (Texto)
Paula Chainho** (Fotografia)
Como forma de estudar a evolução
das espécies exóticas nos estuários
do Tejo e do Sado, uma equipa de investigadores portugueses de vários
centros de investigação, incluindo o
MARE – Centro de Ciência do Mar e do
Ambiente – da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa, desenvolveu um estudo que foi recentemente
publicado na revista científica Ecological Indicators.
Nas amostras recolhidas do substrato móvel (areias e vasas) do estuário do Tejo, entre 2014 e 2018, foram
identificadas dez espécies exóticas:
o bivalve Arcuatula senhousia, o quíton (Chaetopleura angulata), a espécie
de caranguejo Dyspanopeus sayi, o
caranguejo peludo-chinês (Eriocheir
sinensis), a ostra-do-pacífico (Crassostrea gigas), o bivalve Mya arenaria, o
caracol da ostra japonesa (Ocinebrellus inornatus), o caranguejo de lama
sulcado (Panopeus occidentalis), o
caranguejo-anão (Rhithropanopeus
harrisii) e a amêijoa-japonesa (Ruditapes philippinarum). No estuário
do Sado, entre 2015 e 2018, foram
identificadas três espécies exóticas,
duas das quais comuns ao estuário
do Tejo, nomeadamente C. angulata
e R. philippinarum, e ainda a espécie
de caranguejo Dyspanopeus texanus.
Paula Chainho, investigadora do
MARE e coautora do artigo, refere que
estas espécies exóticas são espécies introduzidas por ação humana em áreas
onde não ocorrem naturalmente. Por
este motivo, são uma causa de ameaça
à biodiversidade marinha e também
podem causar impactos económicos.
A navegação é um dos principais
vetores de introdução deste tipo de

espécies, sendo que a deslocação destes organismos vivos pode ser feita de
diversas maneiras, entre as quais estão
as águas de lastro. As embarcações necessitam de uma certa estabilidade
que quando descarregadas deixa de
existir. É nesta fase que é introduzida água nos tanques de lastro, para
que o peso seja contrabalançado, e
ao mesmo tempo são transportadas
espécies aquáticas para locais onde
anteriormente não existiam.
Outra forma de transporte destas
espécies é por meio da incrustação,
ou seja, agarram-se aos cascos das
embarcações ou à grelha de captação
e são conduzidas pelos mares. Este
fenómeno acontece sobretudo com as
embarcações de recreio que, ao introduzirem os organismos exóticos nas
águas portuguesas, afetam outro tipo
de espécies com interesse comercial,
prejudicando a economia do país.
A economia também é afectada
devido ao maior gasto de combustível

Os investigadores identificaram
dez espécies exóticas no Tejo e três
no Sado. Destas, duas são comuns
a ambos os estuários

provocado pelo aumento da resistência
da embarcação à água, exigindo ao proprietário da embarcação maiores cuidados de limpeza e manutenção. Outro
factor preocupante é a introdução de
espécies em canais e em zonas de captação de água em unidades industriais.

Os danos provocados obrigam a uma
limpeza ou, em caso mais graves, levam
à renovação do material danificado.
A nível ambiental, Paula Chainho
refere que a principal preocupação
relativamente a estas espécies está
relacionada com os impactos que a
invasão provoca nos ecossistemas,
nomeadamente a eliminação de organismos que anteriormente já existiam
(espécies nativas), tanto por competição por espaço, luz e alimento, como
pela predação direta. Todos estes fatores têm como consequência a perda da
biodiversidade e não o seu aumento,
como à partida se poderia pensar.
*Estudantes de Comunicação
Social, Escola Superior de
Educação, Instituto Politécnico
de Setúbal
** investigadora

Amêijoa Japonesa

Quíton

Texto editado por Ana Maria Boavida
e Sílvia Ferreira, Professoras da ESE/IPS.
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Jovens da região desafiados a dinamizar Festival da Liberdade p12
PUBLICIDADE

QUANDO O VENTO SOPRA
Arlindo Mota

Da urgência de repensar o futuro

S

ai-se à rua, avistam-se silhuetas furtivas, um vento
agreste e chuva fustiga-nos
o rosto. Assim todo dia. O
confinamento parece decretado pela
natureza. Num destes dias encontrei
um vizinho singular, regra geral bem-disposto, enquanto tentava fumar
um cigarro, a máscara no queixo,
que me disse que lhe apetecia matar o luar. Fixei o olhar naquele rosto
inexpressivo e não perguntei porquê.
Saudei-o apenas com um sorriso como era de uso, acenando a cabeça e
segui em frente.
E, no entanto, a incerteza que atapeta o nosso espírito, tem de ter uma
resposta, algo que aponte um rumo
que nos desperte do presente, que
não passa de um agora reprimido.
Errático que seja, há que delinear o
futuro, saltar o agora que nos oprime,
e imaginar avenidas largas que façam
sentido. É o que faz quem procura fixar cenários que sabe frágeis, falíveis,
mas necessários.
O que se antevê a curto ou médio
prazo, controlada a pandemia (e esse
facto constitui para todos os cientistas ou historiadores um dado adquirido, mais cedo ou mais tarde) não será
necessário ter dons de pitonisa ou ser
Bill Gates para adivinhar que o mundo
virtual vai acentuar drasticamente a
sua influência, quer no trabalho, na
saúde, na escola. E que para tal o software vai evoluir vertiginosamente
respondendo às novas necessidades.

Não será
necessário ter
dons de pitonisa
ou ser Bill Gates
para adivinhar
que o mundo
virtual vai
acentuar
drasticamente
a sua influência,
no trabalho,
na saúde e na
escola
O imobiliário ligado aos grandes escritórios situados nos centros das
grandes cidades tenderá a ter uma
menor procura, pois o teletrabalho
(pelo menos parcial) veio para ficar,
o que libertará espaços e ajudará,
com uma adequada política pública,
a descongestionar de automóveis os
centros das cidades. Haverá ocasião
para criar novas centralidades e, até,

para a renovação do país interior, que
foi redescoberto durante os vários
meses da duração da primeira onda
da pandemia. O afastamento interpessoal induzido pelo trabalho remoto, acabará por alterar os padrões de
socialização. E, pelo menos, durante
um período ainda largo – até que a
vacina ajude a erradicar a epidemia
no mundo inteiro, e não apenas nos
países ricos – as coisas não voltarão
ao normal.
E essa pandemia intrometeu-se na
narrativa da inevitabilidade das alterações climáticas e nas medidas que o
Acordo de Paris aprovou para 2050.
A redução das emissões de carbono
para os níveis fixados são uma meta
possível, mantendo os países ricos a
actual qualidade de vida? Como acomodar os milhões de habitantes de
alguns dos países mais populosos do
mundo, como a India, o Brasil e o México, cujos habitantes estão longe de
poder prover os seus habitantes de
serviços básicos? Não basta reduzir
o consumo dos países ricos, defende
Bill Gates, é preciso ter presente que
o que se exige é multiplicar por “zero
emissões”. Zero emissões significa
que tem de se olhar para todas as
áreas, e os automóveis e a electricidade representam apenas cerca de
1/3 do problema. Faltam pouco mais
de 29 anos, teremos de evocar o vizinho a quem lhe apetecia matar o luar?
Docente universitário
DR
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O SEGREDO DAS CARTAS

Bloco Clínico

TARÓLOGO e ASTRÓLOGO FRANCISCO GUERREIRO

Resolva todos os seus problemas sentimentais, profissionais,
financeiros e de saúde, marcando uma consulta pelo número
96 377 05 04. Após a 1.ª consulta efectua tratamentos espirituais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo

E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com

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

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

Farmácia Marques
DIRECÇÃO TÉCNICA
Dr. Valter Manuel C. Gomes

De Segunda a Sexta das 9h às 19h
Sábado das 9h às 13h
DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

Ru a Ar r o nche s Ju nqu e i r o , 1 0 9
Te l. 2 6 5 5 2 2 7 8 3 • S e t ú b al

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

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

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

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

Você sabia?
... que a Funerária Armindo
está disponível todos os dias
do ano, a quaquer hora,
para o apoiar em caso de
emergência funerária?

A funerária Armindo informa que subiu o nível de contingência
para o nível máximo, uma vez que a quantidade de óbitos atingiu
níveis absolutamente inéditos. Como sempre, a funerária Armindo
tem todos os recursos aplicados ao serviço da sociedade e pede a
compreensão de todos para eventuais atrasos ou incómodos que
possam resultar desta situação de exceção.
Apelamos a toda a população para que respeite, com o maior zelo,
as regras definidas ao abrigo do atual estado de emergência,
para que a situação se possa normalizar o mais rapidamente
possível.

3

Necrologia

FALECEU A 22/02/2021

JOSÉ FRANCISCO

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

FALECEU A 22/02/2021

CASIMIRO DOS SANTOS
CRESPO

Sua esposa, filha, restante familia e amigos cumprem
o doloroso dever de participar o falecimento do seu
ente querido cujo o funeral se realizou dia 26-02-2021
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.

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, netos, restante familia e amigos
cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do
seu ente querido cujo o funeral se realizou dia 25-02-2021
para o Crematório da Quinta do Conde. 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

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

ARQUIVO / ALEX GASPAR

SEGURANÇA

Crimes violentos e outros
diminuíram no distrito
nos últimos cinco anos
Deputados do PS
realçam números
apresentados pela PSP.
Roubos por esticão
decresceram 70%
Mário Rui Sobral

SESIMBRA

Jovens da região desafiados
a dinamizar Festival da Liberdade
Interessados podem
promover iniciativas de
música, dança, teatro,
cinema, artes visuais,
desporto ou debates
Mário Rui Sobral
A Associação de Municípios da Região
de Setúbal (AMRS) está a promover
uma campanha que visa desafiar os
jovens e as associações juvenis deste território “a dinamizar os espaços,
as iniciativas e os conteúdos que vão
integrar a edição de 2021 do Festival
Liberdade”, a ter lugar a 2 e 3 de Julho
na Quinta do Conde, Sesimbra.
Intitulada “Constrói o teu festival",
esta campanha permite aos interessados “participarem, individualmente
ou em grupo, com animações ou iniciativas nas áreas de música, dança,
teatro, cinema, artes visuais, actividades desportivas, debates ou outras sugestões”, explica o Gabinete
de Comunicação da AMRS, em nota
de Imprensa.
De acordo com a mesma nota,
“as associações juvenis, os grupos
informais de jovens, podem integrar o espaço denominado Mostra
Associativa, com stand expositivo,

tendo nele a oportunidade de dar visibilidade à actividade, aos projectos
e visão de cada uma delas”. As inscrições “encontram-se a decorrer até 14
de Maio, são gratuitas, e podem ser
submetidas através da página oficial
do Festival Liberdade em https://
www.festivalliberdade.pt/constroi-o-teu-festival/”. Ou, em alternativa,
entregues “nos serviços de juventude
dos municípios que integram a AMRS,
nomeadamente, Alcácer do Sal, Alcochete, Almada, Barreiro, Moita,
Montijo, Palmela, Santiago do Cacém,
Seixal, Sesimbra e Setúbal”, adianta
o gabinete de comunicação.
O evento está planeado para a
Quinta do Conde – local onde estava
previsto realizar-se no ano passado,
o que acabou por não acontecer devido à conjuntura pandémica – e já tem
parte principal da programação definida. Branko, Dino D’Santiago, Estraca, Linda Martini, Pista, Stereossauro
e Valete foram já dados a conhecer,

60 mil
Este foi o número de pessoas
presentes na edição de 2017,
em Setúbal. Constituiu a maior
afluência de sempre do evento

pela organização, como cabeças-de-cartaz desta edição.

Setúbal detém recorde 		
de afluência

O último festival realizou-se, em
2019, no Centro Equestre de Santo
André, em Vila Nova de Santo André,
Santiago do Cacém, durante três dias
– o certame “cresceu” um dia nessa
edição. E registou, segundo os números então revelados pela organização,
mais de 15 mil pessoas.
O registo de público alcançado
no litoral alentejano ficou abaixo de
todas as edições subsequentes à da
estreia, que não teve essa contabilidade apurada e que ocorreu em 1994
no Seixal. Após a primeira edição, o
Festival da Liberdade sofreu um interregno de uma década, regressando
em 2014 na Moita, por onde passaram 20 mil visitantes.
A partir desse ano, o certame tem
vindo a ganhar dimensão, com aumentos consideráveis de público até
à edição de 2018 em Alcochete (35
mil visitantes). A mais concorrida teve lugar em Setúbal em 2017, onde
foi registada uma afluência de 60 mil
pessoas. Para trás ficara, em 2015, um
regresso do festival ao Seixal, com 30
mil; e, em 2016, o palco foi o Barreiro onde marcaram presença 50 mil
pessoas.

A criminalidade violenta e grave, participada à Polícia de Segurança Pública (PSP), diminuiu 31% nos últimos
cinco anos no Distrito de Setúbal.
Mas o maior decréscimo, durante o
mesmo período, na região, foi registado ao nível dos roubos por esticão.
Os dados, da PSP, foram revelados
pelos deputados do PS eleitos à Assembleia da República pelo círculo
setubalense.
Entre 2015 e 2020 houve, de resto,
um decréscimo acentuado dos vários
tipos de criminalidade.
“Os delitos de carácter geral baixaram cerca de 13%, os crimes violentos
e graves tiveram uma diminuição de
31% nesse período, os furtos decresceram 32% e o roubo por esticão teve
uma redução em 70%”, resumem os
DR

parlamentares, sobre o balanço apresentado pelo comandante do Comando Distrital da PSP, Viola Silva, numa
reunião promovida pelos deputados
e que contou ainda com as presenças
dos presidentes das concelhias socialistas de Setúbal e Moita, Paulo Lopes
e Carlos Albino, respectivamente.
Os roubos por esticão, adiantam os
socialistas em nota de Imprensa, “têm
sido das principais preocupações de
actuação da PSP no distrito”, já que
atingem “grupos potencialmente
mais vulneráveis, como jovens e
idosos”. Os parlamentares sublinham
ainda que a redução de criminalidade
veio reforçar a “confiança” que detêm
“no trabalho das forças de segurança,
bem como na estratégia de combate
ao crime que o Comando Distrital da
PSP tem executado”.
Na reunião, foi ainda debatido o
tema da covid-19. Quer no que toca
ao trabalho policial em contexto de
Estado de Emergência quer no que
respeita ao processo de vacinação
de agentes.
“Já foram vacinados cerca de 650
agentes da PSP no distrito, tendo sido dada prioridade aos operacionais
que frequentemente ‘estão na rua’”,
fazem notar os deputados do PS, que
avançam também com uma conclusão. “No distrito, a articulação entre
as diferentes forças de segurança tem
corrido bastante bem, o processo
logístico de entrega de vacinas tem
decorrido sem problemas e, no geral,
há um clima de cumprimento do dever de confinamento por parte dos
cidadãos.”
A reunião, realizada via digital no
âmbito do roteiro “Manter a proximidade, em segurança”, contou com
as participações dos deputados Eurídice Pereira, Maria Antónia Almeida
Santos, Filipe Pacheco, André Pinotes
Batista (que também preside à concelhia do Barreiro do PS), Sofia Araújo, Fernando José, Clarisse Campos
e Ivan Gonçalves (também líder da
estrutura local socialista de Almada).
Este roteiro dos parlamentares
do PS eleitos por Setúbal prossegue
hoje com nova reunião a realizar com
o Comando Territorial de Setúbal da
Guarda Nacional Republicana.
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Mais de 200
vacinados
contra a covid
em Alcácer
do Sal

Mais de duas centenas
de munícipes de Alcácer
do Sal foram vacinados
contra a covid-19 na última
quinta-feira, no Pavilhão
Gimnodesportivo Municipal
na sede do concelho.
“Foram vacinadas 210

Agradecer, refletir, agir

TRANSPORTES

Contrato entre Estado
e Transtejo com visto
do Tribunal de Contas
Ministério do Ambiente
diz que empresa
passa a dispor "dos
meios suficientes para
renovação da frota”
O Tribunal de Contas emitiu visto
prévio ao contrato de serviço público
assinado entre o Estado e a empresa
de transporte fluvial Transtejo para os
próximos cinco anos. O anúncio foi divulgado na sexta-feira, 26, pelo Ministério do Ambiente e da Acção Climática.
Em comunicado, o gabinete do
ministro João Matos Fernandes relembra que o contrato assinado em
Outubro do ano passado estabeleceu
o modelo de compensação da empresa pelo cumprimento das obrigações
de serviço público entre 2021 e 2025.
"As compensações financeiras asseguram que a oferta dos serviços
definidos e impostos à Transtejo/Soflusa é financeiramente sustentável
e proporciona um adequado nível de
qualidade e de segurança, tendo em
vista a promoção do acesso universal
ao transporte fluvial, a coesão territorial e o cumprimento dos direitos dos
utilizadores", lê-se na mesma nota.
Segundo o Ministério do Ambiente,
que tutela os transportes urbanos, a
empresa passa a dispor "dos meios suficientes para assegurar a manutenção
e renovação da sua frota, para dar execução aos vários projectos de moder-

nização e para se munir dos recursos
humanos e materiais necessários para
assegurar" o transporte fluvial.
Para a tutela, este é "mais um momento-chave" para a promoção do
transporte público urbano de passageiros, uma "prioridade" do Governo
alinhada com "os objectivos de descarbonização da economia, para os
quais o sector dos transportes contribui expressivamente".
"Só desta forma será possível assegurar as ligações nos termos propostos – horários e tarifário –, e os planos
de manutenção e reparação da frota
e das instalações que permitam a
realização dos serviços de transporte
fluvial adequados às necessidades de
mobilidade das populações, em normais condições de segurança e fiabilidade", admite a tutela no comunicado.
Em 1 de Outubro, o Governo anunciou o pagamento de mais de 74 milhões de euros de compensações
financeiras à Transtejo e à Soflusa, a
ser feito entre 2021 e 2025, no âmbito das obrigações de serviço público.
Em comunicado divulgado na
altura, o Ministério do Ambiente e
da Acção Climática indicou que o
projecto de resolução do Conselho
de Ministros aprovado nesse dia
autorizava o pagamento de 14,283
milhões de euros para compensações
financeiras pela disponibilização das
infra-estruturas e 60,393 milhões de
euros pelo cumprimento de obrigações de serviço público.

MLS (RCP/DYBS) // VAM / Lusa

ARQUIVO

A Transtejo faz ligações de Seixal, Montijo e Almada com Lisboa

pessoas, com 80 ou mais anos
e outras de idade igual ou
superior a 50 que apresentam
doenças de risco associadas”,
anunciou a Câmara Municipal.
Entre estas incluíram-se
utentes dos Serviços de Apoio
Domiciliário do concelho.

É

costume dizer-se que a
“necessidade é mestra de
engenho”. Quem é que
nunca usou uma cadeira
para chegar à última prateleira
da estante? Cada um terá os seus
exemplos, mais ou menos giros...
Portugal até tem a palavra “desenrascanço”. Como é que isto se
aplica à pandemia, em que até as
palavras ganham novos sentidos?
Não quero com isto dizer que
na defesa da vida o improviso é o
melhor aliado. Não é. Apenas que
em pandemia a urgência é mestra
de adaptação.
Há uma série de noções-chave
que vêm sofrendo mutações e é
útil refletir sobre isso.
Uma delas é obviamente a da
proximidade. Não tem sido fácil
entender como profilaxia a necessidade de distanciamento entre
pais, filhos e amigos. Já na acção
política, de forma quase paradoxal, a necessidade de proximidade
exponenciou-se.
Apesar de vivermos um fenómeno epidémico global, as respostas
são locais na sua prática e são tanto
mais eficazes quanto mais tiverem
em conta as particularidades do
contexto-alvo.
Aqui, é fundamental o trabalho
dos autarcas, em todas as suas
valências. É verdade que é um
trabalho de abelha, porque é de
pormenor e sem a visibilidade que
devia ter. Mas é tão indispensável
ao sistema como a polinização. A
todos eles, o meu agradecimento
pelo seu papel de linha do meio
que, ao assegurar a coesão, se
torna linha da frente na ajuda às
populações.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem continuado o seu
roteiro “Manter a proximidade, em
segurança”.
Os deputados do círculo eleitoral de Setúbal reuniram com o
Conselho de Administração da
Unidade Local de Saúde do Litoral
Alentejano (ULSLA), com o ACES

OPINIÃO
Maria Antónia
de Almeida Santos

Apesar de
vivermos um
fenómeno
epidémico
global, as
respostas são
locais na sua
prática e são
tanto mais
eficazes quanto
mais tiverem
em conta as
particularidades
do contextoalvo. Aqui, é
fundamental
o trabalho dos
autarcas, em
todas as suas
valências

Almada-Seixal, ACES Arrábida e
ACES Arco Ribeirinho, bem como
o Comando distrital de Setúbal da
PSP com presidentes de câmara e
com representantes das estructuras do PS.
Na agenda, a resposta à pandemia, o processo de vacinação e as
respostas das unidades de saúde.
Buscámos a decisão política partilhada e fundamentada pela proximidade com aqueles que são os
alvos da mesma e os seus representantes. A nossa presença, claro,
foi digital.
Este é o tipo de acção política
que temos de dinamizar. Nunca
o do debate-cambalhota tão do
agrado do PSD.
O seu único objectivo tem sido a
oposição “porque sim”. Ataca medidas para tirar proveito político e
não para afiná-las ou ajustar-lhes
a trajetória. Não é, aliás, a primeira
vez que o PSD aproveita um estado
de fragilidade do país como armadilha para votos.
Depois de atacar o Orçamento
por “dar tudo a todos”, esta semana foi a vez do “tem medidas
a menos” para apoiar famílias e
empresas… Pelo meio, quis o adiamento das eleições autárquicas,
por preocupações de campanha,
claro.
Mas que medo tem o PSD? E
desconhecerá as implicações da
gestão corrente para uma autarquia? Até parece que não houve
atos eleitorais em conformidade
sanitária, já em pandemia. O PSD
precisa de se dedicar às lutas maiores de hoje.
Mais do que nunca, a acção política tem de ser mestra de verdade e
consenso entre o debate científico
e o debate político.
Deixo aqui esta minha reflexão
pela gratidão, apelando a ambas e
à responsabilidade. Com ela, deixo
também os meus votos de saúde.
Deputada do PS

14 O SETUBALENSE 1 de Março de 2021

Desporto

FICHA DE JOGO
Vitória FC-Lus. Évora, 5-2.
Estádio do Bonfim, em Setúbal
Árbitro: José Salema (AF Algarve)
Assistentes: Luís Viegas e Carlos
Encarnação
Vitória FC: João Valido, Mano (Diogo
Martins 22’), Bruno Almeida, João
Serrão, Nuno Pinto (Daniel Carvalho

88’), José Semedo (cap.), Gonçalo
Batista (Mendy 46’), João Marques
(André Pedrosa 76’), Bruno Ventura,
Kamo Kamo e Zequinha (Rodrigo
Pereira 88’).
Treinador: Alexandre Santana.
Lus. Évora: Ravi, Tariq, Sunday,
Conceição, Serrano, Xavi, Mauro (cap.),
Daniel Gonçalves (Denis Chinabu 58’),
Galamba, Edu Vieira (Zé Lúcio 75’) e

Ebuka.
Treinador: Desmond Ofei
Ao intervalo: 2-2.
Marcadores: 0-1 Galamba (17’), 1-1 Kamo
Kamo (26’), 1-2 Zequinha (32’), 2-2
Mauro (44’), 3-2 Mendy (61’), 4-2 Mendy
(73’) e 5-2 Bruno Ventura (87’).
Acção disciplinar: cartão amarelo para
Gonçalo Batista (43’), Edu Vieira (48’),
Conceição (57’) e Denis Chinabu (65’).

SADINOS PERDIAM 1-0 AOS 17 MINUTOS E ESTAVAM EMPATADOS (2-2) AO INTERVALO NO BONFIM

Reacção cabal do Vitória após susto inicial
leva a goleada sobre o Lusitano de Évora
DR

Kamo Kamo, Zequinha,
Mendy (bisou) e Bruno
Ventura marcaram os
golos dos setubalenses
Ricardo Lopes Pereira
O Vitória Futebol Clube goleou
anteontem, por 5-2, o Lusitano de
Évora, em partida da 18.ª jornada da
série H do Campeonato de Portugal,
prova que continua a liderar destacado com 45 pontos. No Bonfim,
estádio em que se registava uma
igualdade a dois golos ao intervalo, Kamo Kamo, Zequinha, Mendy
(bisou) e Bruno Ventura marcaram
pelos sadinos, enquanto Galamba
e Mauro apontaram os tentos do
conjunto alentejano.
Apesar da diferença de três golos
no resultado, os comandados de
Alexandre Santana, que seguem
invictos na competição (14 triunfos
e três empates), foram surpreendidos na primeira parte, período em
que o Lusitano chegou ao 1-0, aos
17 minutos. Já depois de o Vitória ter
operado a reviravolta, os forasteiros
repuseram perto do intervalo, facto
que levou os sadinos a uma reacção
categórica no segundo tempo, tendo
obtido três golos nessa fase.
Numa partida em que o central
Marcos Raposo, que cumpriu castigo
depois de ter completado uma série
de cartões amarelos, foi substituído
no onze por Bruno Almeida, o destaque volta a ir para Zequinha, avançado que marcou pelo sexto jogo consecutivo na prova. Nota ainda para
Mendy, avançado guineense que não
marcava desde 13 de Dezembro (4-0
ao Juventude de Évora) que apontou
o terceiro e quarto golos no sábado
e foi decisivo para o êxito.
Os sadinos entraram melhor no
encontro e conseguiram ser os primeiros a criar perigo junto da baliza
sadina em lances de bola parada
protagonizados por Nuno Pinto. Aos
12 minutos, de forma consecutiva, o
lateral-esquerdo colocou em sobres-

Zequinha e Bruno Ventura marcaram e celebraram no êxito, por 5-2, sobre o Lusitano de Évora

salto o guarda-redes Ravi ao tentar
a sua sorte em dois cantos directos
apontados no flanco direito que poderiam ter inaugurado o marcador.
Volvidos dois minutos foi a vez
de Zequinha visar a baliza contrária.
Após defesa incompleta do guardião
dos eborenses Ravi, o melhor marcador dos setubalenses, com 16
golos em 17 jogos, introduziu a bola
na baliza do Lusitano na recarga a
um remate de Gonçalo Batista, mas
o lance foi invalidado pelo árbitro
José Salema, da Associação de Futebol do Algarve, por fora-de-jogo
do avançado.
Depois de resistir à pressão vitoriana nos minutos iniciais, o Lusitano
de Évora mostrou-se mais acutilante
e eficaz na zona de finalização. No
primeiro remate intencional à ba-

liza de João Valido, os alentejanos
chegaram ao 1-0 por intermédio de
Galamba. Na sequência de uma boa
jogada, o médio desferiu um remate
forte e colocado que não deu hipóteses de defesa ao guarda-redes do
Vitória.
Motivados pelo golo, algo que não
conseguiam fazer há já três jornadas, o Lusitano de Évora ficou muito
perto de ampliar a vantagem aos 19
minutos. Edu Vieira ganhou posição
e ficou na cara de João Valido que,
com uma boa defesa, evitou que
o avançado marcasse. Na recarga,
Daniel Gonçalves, que se revelou
perdulário, rematou, para alívio dos
setubalenses, sobre a trave.
Já depois de Mano ter, aos 22 minutos, sido substituído por Diogo
Martins, o Vitória, que aos 24 viu

o defesa Bruno Almeida surgir ao
segundo poste a cabecear sobre a
trave, chegou à igualdade, aos 26,
por Kamo Kamo. Num remate colocado, o atacante moçambicano
finalizou com sucesso, de cabeça,
sem hipóteses de defesa, após uma
excelente assistência de Nuno Pinto.
Após o 1-1, o Vitória carregou sobre a área adversária, conseguindo,
aos 32 minutos dar a cambalhota no
marcador através de Zequinha. No
lance voltou a estar envolvido Nuno Pinto, o rei das assistências nos
setubalenses. O defesa-esquerdo
cruzou para o cabeceamento de
Zequinha que, depois de embater
no poste direito, tabelou na cabeça
do guarda-redes e entrou na baliza.
A perder por 2-1, o emblema alentejano não se deu por derrotado e

foi em busca da igualdade. Já perto
do intervalo, aos 44 minutos, viram
o seu esforço recompensado. Depois de livre de Serrano, a castigar
falta cometida por Gonçalo Batista,
o guardião João Valido afastou a bola
que sobrou para o capitão Mauro,
jogador que rematou para repor a
igualdade (2-2) com que terminou
a primeira parte.
No segundo tempo, Alexandre
Santana prescindiu de Gonçalo
Batista ( jogador que já tinha sido
advertido com o cartão amarelo) e
lançou Mendy no encontro. A decisão viria a revelar-se acertada, uma
vez que o guineense, que na primeira
vez que rematou à baliza obrigou o
guarda-redes Ravi a aplicar-se, viria
a tornar-se crucial para o desenrolar
dos segundos 45 minutos.
O Lusitano de Évora respondeu
por intermédio de remates de Ebuka
(sobre a trave) e Edu Vieira (para defesa de João Valido), aos 55 e 56 minutos, respectivamente. A reacção
sadina foi mais assertiva e eficaz. Aos
61 minutos, depois de uma recuperação de bola de Bruno Ventura, que
faz uma excelente assistência para
Zequinha, o avançado cruzou na esquerda para o coração da área, zona
em que surgiu o oportuno Mendy a
encostar para o 3-2.
Aos 73, o avançado guineense, de
32 anos, fez o seu segundo golo da
conta pessoal e o quarto do Vitória.
Após assistência de Kamo Kamo, que
tinha fugido no flanco esquerdo do
ataque ao um opositor, o moçambicano cruzou para Mendy que, com
faro pelo golo, voltou a aparecer no
miolo da área a empurrar a bola para
o 4-2.
As contas da partida, que aos 78
minutos foi interrompida pelo árbitro José Salema para que o próprio
fosse assistido pela equipa médica
vitoriana, foram fechadas aos 87
minutos por Bruno Ventura, que no
sábado completou o seu 20.º aniversário. O médio – segundo melhor
marcador da equipa com nove golos – aproveitou uma saída extemporânea do guarda-redes Ravi para
rematar colocado para o 5-2 final.
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Grupo
Desportivo
“Os Amarelos”
comemora
aniversário

O Grupo Desportivo "Os Amarelos"
fundado a 1 de Março de 1956,
comemora esta segunda-feira, o
seu 65.º aniversário. Num ano de
muitas restrições provocadas pela
pandemia Covid- 19, são também
muitas as limitações no programa
comemorativo que estava

programado para o ano 2021.
Assim, a direcção do GD "Os
Amarelos" optou por concentrar
as festividades, na cerimónia
do Hastear das Bandeiras, por
forma a evitar ajuntamentos. A
propósito, recorda-se que o GD
“Os Amarelos” foi agraciado com

CAMPEONATO DE PORTUGAL

LIGA PORTUGAL 2 SABSEG

Olímpico do Montijo vence
pela primeira vez fora de casa

Cova da Piedade
perde pela diferença
mínima em Arouca
DR

Um golo de Silla, aos 85
minutos, proporcionou
o triunfo à equipa
montijense que era
a única da série sem
vitórias no reduto
adversário

Jogo ficou resolvido
na primeira parte com
um golo aos quatro
minutos e duas grandes
penalidades, uma para
cada lado

José Pina
Duas vitórias, dois empates e duas
derrotas foi o saldo das equipas da
região que disputam o Campeonato
de Portugal. Em destaque esteve o
Olímpico do Montijo que foi aos Açores vencer o Rabo de Peixe mas resultados positivos alcançaram também
o Oriental Dragon que empatou no
terreno do Sporting Ideal e o Amora
que fez o mesmo em Loulé.

Amora empata na compensação

O Amora terminou o ciclo de cinco
jogos consecutivos fora de casa com
um empate em Loulé. Não foi o resultado desejado pela equipa amorense
mas foi o resultado possível perante
um adversário complicado que ainda
não tem qualquer derrota sofrida no
seu reduto. O jogo não correu da forma desejada para os pupilos de Bruno
Dias que ficaram em desvantagem
desde os 28 minutos, altura em que
os algarvios inauguraram o marcador
com um remate de fora da área que
levou a bola a bater no poste, foi ao
outro e entrou sem que David Grilo
nada pudesse fazer. O Amora tentou
reagir e criou algumas situações ao
longo do encontro mas só viu o seu
esforço ser compensado em período
de compensação (90+4’) com o golo
marcado por Diogo Tavares que lhe
deu o empate, na sequência de um
lançamento lateral.

Fabril derrotado pelo Sporting B

Com o Estádio Alfredo da Silva em
manutenção o Desportivo Fabril recebeu o Sporting B no Estádio João
Pedro, num jogo que terminou com
a vitória dos leões (2-0), que marcaram a abrir e a fechar a contenda. O

a medalha de mérito associativo
2006 (CPCCRD), medalha de
honra da cidade de Setúbal 2007,
prémio “Reconhecer o Mérito
– Futebol de 11” 2007 (IDP) e
medalha de distinção de mérito
honorário 2013 da Junta de
Freguesia de São Sebastião.

José Pina

primeiro golo surgiu logo aos dois
minutos e foi obtido por Bruno Paz
que concluiu da melhor maneira uma
transição rápida da equipa leonina. O
Fabril tentou pegar no jogo mas os
leões voltaram a ameaçar pouco depois com uma bola atirada ao poste.
Na segunda parte, Bernardo Soares
(48’) obrigou o guardião leonino a
defesa apertada e aos 55 minutos os
leões voltaram a acertar no ferro da
baliza adversária. A equipa treinada
por João Nuno procurava chegar ao
golo de qualquer forma mas quem
voltou a marcar foi o Sporting que
fechou a contagem aos 89 minutos,
na cobrança exemplar de um livre
directo, por Nuno Moreira.

Montijo vence em Rabo de Peixe

Excelente foi a vitória alcançada pelo
Olímpico do Montijo na Ribeira Grande (Açores) sobre o Rabo de Peixe.
Silla, aos 85 minutos, foi o marcador
do golo que deu três preciosos pontos à equipa orientada por Rui Narciso
que continua ainda abaixo da linha
de água mas tem apenas menos um
ponto que o Sp. Ideal e também menos dois jogos que os açorianos. O
jogo decorreu bastante equilibrado
e com algumas oportunidades para
ambos os lados mas os montijenses
acabaram por ser mais eficazes.

Oriental Dragon empata 		
nos Açores

Também nos Açores, no mesmo local
onde jogou o Olímpico, o Oriental

Dragon conquistou mais um ponto no Campeonato de Portugal ao
empatar a uma bola com o Sporting
Ideal.
O empate nunca deixa ninguém totalmente satisfeito mas neste caso
pode dizer-se que foi um resultado
positivo para o Oriental Dragon porque se trata de um ponto conquistado em casa do adversário. Resultado
que garante para já a permanência
da terceira posição na tabela classificativa.
A equipa açoriana foi para o intervalo a vencer por 1-0 com um golo
marcado por Douglas. Na segunda
metade do encontro, o Oriental Dragon por intermédio de Marlon chegou à igualdade (1-1), resultado que
persistiu até ao fim.

Pinhalnovense perde com
golo sofrido ao cair do pano

O Pinhalnovense na sua deslocação
a Évora foi infeliz e regressou a casa
vergado ao peso de uma derrota (1-0)
que se pode considerar injusta tendo
em conta o que se passou em campo
e pela altura em que o golo surgiu,
minuto 87.
Depois de uma primeira parte equilibrada que terminou com o resultado
em branco, o Pinhalnovense assumiu o comando do jogo, criou várias
oportunidades que não concretizou
e acabou por ser punido com o golo
de Luís Carapinha que deu a vitória
à equipa alentejana que havia feito
muito pouco para o merecer.

O Cova da Piedade não conseguiu evitar a derrota (2-1) na sua deslocação a
Arouca onde defrontou o quinto classificado da Liga Portugal 2 SABSEG
em jogo a contar para a 22.ª jornada
da competição.
O jogo começou da melhor maneira
para a equipa de Arouca que se colocou em vantagem logo aos quatro
minutos com um golo de André Silva, o Cova da Piedade reagiu e aos 13
minutos, Hugo Firmino na cobrança
de um penalti, estabeleceu a igualdade e também de grande penalidade
convertida aos 27 minutos por João
Basso surgiu o golo que acabou por
dar a vitória à equipa arouquense,
treinada por Armando Evangelista,
que ficou assim mais perto do pódio
e os piedenses com menos margem
de manobra em relação aos adversários que estão na cauda da tabela
classificativa.

André Silva que havia bisado na
jornada anterior entrou na partida a
festejar mais um golo, ao saltar mais
alto do que os defesas e cabecear
sem hipóteses para Adriano Facchini, dando o melhor seguimento a um
bom cruzamento vindo do flanco direito.
Apesar do controlo da equipa da
casa, na outra área, Hugo Firmino
foi carregado pelas costas e Manuel
Oliveira assinalou o castigo máximo
que o extremo se encarregou de converter, restabelecendo a igualdade
no marcador.
A formação de Armando Evangelista voltou a pegar no jogo e, logo
após a saída por lesão de João Meira,
o árbitro (Manuel Oliveira) assinalou
um novo penalti mas agora a favor do
Arouca que seria convertido por João
Basso, aos 27 minutos.
No regresso do intervalo, João
Vieira desperdiçou uma clara
oportunidade para igualar, depois
de uma boa combinação no flanco
esquerdo do ataque piedense, e, na
outra área, o recém-entrado Bukia
serviu Ofori, que também não acertou nas redes.
Até ao final do encontro, Leandro
Silva testou a atenção de Facchini,
num livre à entrada da área, mas o
Cova da Piedade também poderia ter
chegado ao empate num canto, com
Cícero a desviar perto do poste.
DR

03:43 ~ 3.7 m ~ Preia-mar
09:55 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar
16:05 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
22:06 ~ 0.5 m ~ Baixa-mar

ALMADA

03:42 ~ 3.7 m ~ Preia-mar
09:54 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar
16:06 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
22:05 ~ 0.5 m ~ Baixa-mar

SESIMBRA

04:15 ~ 3.7m ~ Preia-mar
10:24 ~ 0.3 m ~ Baixa-mar
16:38 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
22:37 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar

SINES

SETÚBAL
TRÓIA

MARÉS

04:39 ~ 4.0 m ~ Preia-mar
10:31 ~ 0.3 m ~Baixa-mar
17:01 ~3.8 m ~ Preia-mar
22:43 ~0.4 m ~Baixa-mar
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