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Abertura

N a maioria das vezes, 
quando nos sentimos 
perdidos, infelizes, de-
sequilibrados ou insa-

tisfeitos, é porque sentimos que 
está a faltar algo nas nossas vidas. 
Normalmente, isto acontece por-
que não estamos a viver em sinto-
nia com os nossos valores.

Os nossos valores são                          
a nossa bússola.
Norteiam as nossas decisões, mo-
tivam-nos, fazem-nos felizes e de-
sempenham um papel fundamen-
tal no nosso nível de satisfação, em 
tudo o que fazemos e vivemos. O 
nosso bem-estar emocional, as 
nossas ambições, motivação e 
felicidade geral são guiados pelos 
nossos valores principais.

Por exemplo, se diversão, liber-
dade, comunicação, crescimen-
to, amor e trabalho são os teus 
valores-chave e se algum deles 
estiver em falta, podes sentir-te 
estagnado, aborrecido ou distan-
te. Mesmo que ames o que estás 
a fazer na tua carreira, não serás 
feliz ou realizado se um dos teus 
cinco principais valores estiverem 
em falta. O mesmo acontece nos 
teus relacionamentos.

Quando vivemos os nossos va-
lores, sentimo-nos bem. Quando 
não os estamos a viver, sentimo-
-nos perdidos. É por isso que é 
fundamental que estejamos cien-
tes de quais são os nossos valores 
principais e trabalhemos para os 
alcançar em todos os aspectos da 
nossa vida.

Pergunto-te: sabes quais são 
os teus valores?
Aqui está um exercício em que po-
des trazê-los de um nível subcons-
ciente para um nível consciente:

1. Pergunta a ti mesmo "o que é 

Como usar os nossos valores como bússola?

OPINIÃO

Paula Costinha

importante para mim num relacio-
namento?"

Começa a perguntar a ti mesmo 
o que precisas num relacionamen-
to e o que é importante para ti. O 
que podes comprometer e o que é 
inegociável. A tua mente conduzir-
-te-á a um valor que é importante, 
como “Confiança”, por exemplo.

2. O que é mais importante do 
que confiança ou é a confiança o Sports Mental Coach

que tu mais valorizas?
Aqui, precisas de pensar de uma 

forma mais profunda e, potencial-
mente, chegar a um outro valor 
que é maior do que a confiança no 
teu relacionamento, como, por 
exemplo, a paixão!

3. Repete a etapa 2
Continua coleccionando palavras 

que sentes serem importantes para 
ti no teu relacionamento até en-
contrares o teu valor central. En-
tão, como sabes qual é o teu valor 
central? O teu valor fundamental é 
maior do que qualquer outro valor. 
É o valor VIP definitivo! Aquele em 
que sentes que não há nada mais 
importante do que esse valor.

4. Seleciona os teus cinco valo-
res principais, incluindo o teu valor 
principal e coloca-os por ordem de 
importância.

Depois de definir os valores-
-chave nas etapas 2 e 3, analisa 
uma seleção dos teus cinco valo-
res mais importantes, enquanto 
manténs o teu valor principal co-
mo número um. Verifica se esses 
valores existem na tua vida ou se 
ainda precisas de os alcançar. Es-
tes são agora os cinco principais 
valores que deves manter e usar na 
tua vida quotidiana para seres feliz, 
realizado, em paz e equilibrado.

5. Sempre que te sentires des-
confortável, infeliz ou desequili-
brado verifica se um dos teus va-
lores está em falta, e pergunta-te o 
que podes fazer para mudar o teu 
ambiente ou como alcançar esse 
valor.

O sucesso real consiste em te 
manteres fiel aos teus valores.

Sempre que 
te sentires 

desconfortável, 
verifica se um 

dos teus valores
está em falta, e 
pergunta-te o 

que podes fazer 
para mudar o 
teu ambiente

Fruto de desilusões, de sau-
dosismo, mas também de 
injustiças que persistem, 
chegam-nos, por vezes, ecos 

do passado triste. Antigamente é que 
era bom!  Do passado de barracas, de 
bairros de lata, de meninos descalços 
e rotos, de emigração clandestina em 
massa, de perseguições, de medo, 
de prisões torturas, morte... de uma 
guerra que, conforme dados do Esta-
do-Maior-General das Forças Arma-
das, ao longo de 13 anos, levou cerca 
de 1 milhão e quatrocentos mil jovens. 
Dos quais, 8.831  não regressaram. 
Tombaram lá.  Mais 30.000 feridos 
e, segundo os psiquiatras Afonso de 
Albuquerque e Fani Lopes, entre 140 
e 150 mil, ficaram a sofrer de stress 
pós- traumático.

E é sobre uma das mais sinistras fi-
guras desta guerra que nos soaram há 
dias, aquando da sua morte,  ensur-
decedores ecos desse passado triste. 
Um indivíduo que se notabilizou pe-
rante o então regime colonial-fascista 
que muito o condecorou, por partici-
par na guerra contra a independência 
do seu país, e por cometer as mais 
bárbaras atrocidades contra os seus 
próprios compatriotas. Citando o 
livro “O Interior da Revolução” do 
capitão de Abril  Vasco Lourenço, o 
advogado Garcia Pereira, escreve na 
sua página do Face Book que o tão 
aclamado “herói” quando fazia pri-
sioneiros, nem sequer os entregava 
à PIDE; eliminava-os ele, depois de 
hediondas torturas. Eis uma das suas 
proezas que contou em Bissau a vá-
rios outros militares : “Entrámos na 
Tabanca, deitámos granadas incen-
diárias para as palhotas, as pessoas 
fugiram para o centro da tabanca, 
matámos todos, homens, mulheres 
e crianças.” Ainda a propósito, Cita-
mos Manuel Loff no jornal Público de 
16.2.21 : “É natural: como nunca foi 
julgado nenhum dos responsáveis 

Ecos do passado triste

OPINIÃO

Francisco Ramalho

Ex-bancário, Corroios

pelos massacres de Batepá (1953), 
Pigjiguiti (1959), Mueda (1960), 
Luanda (1961) e Norte de Angola (os 
massacres de 1961), Wiryamu e mais 
quatro aldeias (1972), só para citar os 
mais conhecidos, seria surpreenden-
te conhecer em detalhe, pelo contrá-
rio, o que fez Marcelino da Mata.”

Mas o que se conhece , é abomi-
nável .

As honrarias que o anterior regime 
lhe concedeu, diz bem da moral des-
se regime. A mesma que, através da 
tenebrosa PIDE, perseguiu, torturou 
e matou tantos compatriotas nossos, 
incluindo o candidato à Presidência 
da República, General Humberto Del-
gado. Portanto,compreende-se.  Cus-
ta a compreender-se é que mesmo 
partidos como o Chega, Ergue-te (ex 
PNR) e PDR, se tenham feito repre-
sentar no seu funeral. O que já não se 
compreende, é que lá tenham estado 
o Chefe do Estado-Maior do Exército, 
o chefe do Estado-Maior-General das 
Forças Armadas e o próprio Presiden-
te da Republica.

Vergonha também para o Portugal 
de Abril, o voto de pesar  aprovado na 
AR pela sua morte, pelo Chega, PSD, 
CDS, IL e até, com 8 abstenções e 3 
votos contra, o PS.

Náuseas, também é o que provo-
cam a compreensão e os inúmeros 
elogios, nas redes sociais, nomeada-
mente em diversas páginas de cariz 
militar do Face Book.

São mais que ecos do passado 
triste, são os restos podres do impé-
rio colonial e do fascismo que ainda 
fedem.
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uma funcionária, que já está 
quase a completar os 15 dias 
de quarentena e, por isso, está 
quase a voltar”, explicou o 
responsável.
No último rastreio realizado na 
instituição, “não foi detectado 
mais qualquer caso positivo”, 

frisou Horácio Pereira. Hoje, 
vão receber a segunda dose 
da vacina os 11 utentes e 47 
funcionários do lar a escapar 
ao surto, que atingiu 190 
pessoas, das quais 142 
idosos e 48 trabalhadores 
da instituição.

Resolvido 
surto que fez 
21 mortos na 
Misericórdia 
de Grândola

O surto de covid-19 no lar da 
Misericórdia de Grândola “está 
resolvido”, depois de causar 
21 mortos entre os utentes 
da instituição, disse ontem 
à Lusa o provedor, Horácio 
Pereira. “Neste momento 
encontra-se infectada apenas 

Centro de Vacinação de Pinhal 
Novo inicia processo a bom ritmo

A administração de vacinas contra a co-
vid-19 no Centro de Vacinação de Pinhal 
Novo (instalado pela autarquia no Pavi-
lhão Municipal, por indicação do ACES 
Arrábida) começou esta segunda-feira. 

Álvaro Amaro, presidente da Câmara 
Municipal de Palmela, foi espectador 
atento na hora do arranque de mais 
uma importante fase num complexo 
processo de protecção das populações 
contra o coronavírus. O autarca gostou 
da adesão que viu nas primeiras horas 
e espera que esta dinâmica continue e 
aumente se possível. “Estamos satis-
feitos com o que vimos. Da nossa parte 
estamos empenhados em dar todas 
as condições para que este processo 
entre em velocidade de cruzeiro”. O 
ACES, revela, “entendeu chamar pes-
soas de outras freguesias para que não 
fossem excluídas deste processo. Nes-
se sentido, para todos os que necessi-
tem de transporte para se deslocarem 
aqui a Pinhal Novo, preparámos dois 
circuitos, um na parte poente, outro 
na parte nascente”.

Esta estrutura com capacidade para 
administrar 150 vacinas diariamente, 
conta com um médico e seis enfer-
meiras em regime permanente. Tem 
oito pequenos e isolados gabinetes 
médicos para a toma da vacina. Dispõe 
ainda de um espaço, com cerca de 20 
lugares, onde os utentes esperam pa-
ra se verificar da existência de alguma 
reacção do organismo à vacina. 

Numa primeira fase, serão abran-
gidas as pessoas maiores de 80 anos 
e maiores de 50 anos com patologias 
associadas. A duração desta fase es-
tá dependente do número de vacinas 
disponibilizadas ao ACES - Agrupa-

Luis Bandadas

Pessoas com mais de 
80 anos e maiores de 
50 com patologias 
associadas são 
prioridade nesta fase 
inicial. Primeiro dia 
muito concorrido

COVID-19

OSETUBALENSE
mento de Centros de Saúde Arrábi-
da, responsável pelo processo de va-
cinação nos municípios de Palmela, 
Sesimbra e Setúbal.

Neste dia marcante na luta contra 
a covid-19, o concelho de Palmela re-
gistava no total 167 óbitos e 615 casos 
activos. Números que Álvaro Amaro, 
revelou com expressão dura na face. O 
presidente, em jeito de balanço de 12 
longos meses, confessou a O SETUBA-
LENSE que foram muitas as alturas de 
preocupação extrema. “Nalguns mo-
mentos sentimos desânimo, sobretu-
do por não saber como agir e contribuir 
para que o número de casos parasse”. 
Um cenário que “poderia ser diferente 
se tivesse sido feita uma testagem em 
massa à escala prevista, mas não con-
cretizada, nas fábricas, nas escolas ou 
na construção civil. Isso ter-nos-ia permi-
tido tomar medidas mais atempadas”.

O presidente explica que a autarquia 
teve “uma primeira preocupação com 
as residências para idosos. Inicialmente 
tínhamos referenciados 25 lares, mas 
neste momento esse número é de 81. 
Mas estamos a trabalhar para que o mais 
rapidamente possível todos estejam 
protegidos”. Até agora o processo de 
vacinação em lares/estruturas residen-
ciais já abrangeu 32 instituições, num 
total de 1.232 utentes e funcionárias/os, 
estimando-se que esse número possa 
aumentar com as várias programações 
previstas ao longo desta campanha.

Para além desta atenção aos mais 
vulneráveis, a autarquia, destaca o tra-
balho feito junto de outros sectores de 
actividade. No geral, as contas dizem 
que cerca de 1500 pessoas já foram vaci-
nadas no concelho com uma população 
der 65 mil habitantes. Álvaro Amaro, diz 
que o momento não é de “chorar sobre 
leite derramado”, mas sim de “construir 
o futuro, apostar forte e rápido na vaci-
nação e na testagem em massa”.

Face aos números, o autarca diz que é 
tempo de pensar em aliviar as restrições 
mas com muito critério. “Podemos des-
confinar mas a higienização das mãos e 
outros cuidados, como o distanciamen-
to social e o uso máscara, vão fazer parte 
das nossas vidas durante muito tempo. 
Mesmo com a vacinação vamos ter mui-
tos meses até isto estabilizar”. 

Para dinamizar ainda mais um 
processo de vacinação “cada vez 
mais intenso” a autarquia, revela 
Álvaro Amaro, está a “avaliar” 
colocar no terreno um posto 
móvel que pode ir “onde é mais 
difícil". Trata-se, explica, “de 
uma carrinha que adquirimos e 
que está a ser preparada para o 
efeito. É uma iniciativa no âmbito 
do projecto Percurso Em Rede 
Para a Inclusão Activa. No final 
do mês deverá estar pronta a ser 

Posto móvel Autarquia prepara 
ajuda no acesso a idosos isolados

utilizada e já desafiámos o ACES 
a participar nesta iniciativa. 

Nós já temos um protocolo 
com a ARS para desenvolver 
um trabalho de proximidade 
vocacionado para a prevenção, 
diagnósticos e visitas de 
acompanhamento a idosos 
isolados”. Para Álvaro Amaro, 
“conseguir potenciar este
serviço na ajuda à campanha 
de vacinação em curso seria 
uma enorme mais-valia”.

Posto no Pinhal Novo tem capacidade para vacinar 150 pessoas por dia

SESIMBRA

Cerca de 
500 pessoas 
previstas 
vacinar até 
sexta-feira 

Tal como no cais 3, em Setúbal, e no 
pavilhão desportivo municipal do 
Pinhal Novo, também arrancou on-
tem a vacinação em massa contra a 
covid-19 no polo da Quinta do Conde, 
Sesimbra. Segundo o município se-
simbrense, a previsão aponta para a 
inoculação de meio milhar de pessoas 
até final da semana.

“Prevê-se que neste primeiro dia se-
jam vacinadas cerca de 50 pessoas e 
até sexta-feira, 5, mais de uma centena 
por dia, o que totalizará cerca de 500 
vacinados até ao final da semana”, 
pode ler-se numa nota da autarquia, 
emitida ao final da tarde de ontem.

“Durante esta semana, o centro [de 
vacinação da Quinta do Conde] rece-
berá utentes com mais de 80 anos, ou 
mais de 66 [desde que] com doenças 
crónicas previstas na lista de priorida-
des, que receberão vacinas da Pfizer. 
Para a semana prossegue a vacinação 
para maiores de 80 anos e inicia-se o 
grupo de pessoas com 50 anos e doen-
ças associadas, neste caso com a vacina 
da Astrazeneca”, adiantou município. 

Ainda de acordo com a autarquia, 
“nas freguesias do Castelo e Santia-
go, por agora, as vacinas estão a ser 
administradas nas unidades de saúde, 
por entendimento das autoridades de 
saúde”. Mas a Câmara Municipal diz 
ter já “identificados locais para mais 
centros de vacinação” naquelas duas 
freguesias e realça que está “prepa-
rada para os instalar a qualquer mo-
mento”. De resto, o município defende 
exactamente esta última solução e 
revela que a transmitiu às entidades 
competentes. “A autarquia já sugeriu, 
inclusive, às autoridades de saúde esta 
metodologia, em detrimento da admi-
nistração de vacinas nos centros de 
saúde, estando a aguardar resposta 
do ACES Arrábida a esta proposta.”

O centro de vacinação tem oito cabi-
nes, zona de recepção, sala de espera, 
zona de rastreio e espaço onde os vaci-
nados aguardam até lhes ser dada alta. 

Mário Rui Sobral 
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Setúbal

Maria Carolina Coelho

Maria Carolina Coelho

Município tem 
planeados espectáculos, 
formações, residências 
artísticas e diversas 
sessões de cinema 

Antigo presidente da 
Cáritas Portuguesa 
revelou que em Junho 
do ano passado foram 
mais de 50 mil pessoas 
a pedir ajuda

CERCA DE DUAS DEZENAS DE ACTIVIDADES

Câmara Municipal dedica mês de 
Março ao Dia Mundial do Teatro 
com diversos eventos online

A Câmara Municipal de Setúbal vai 
dedicar o mês de Março ao Dia Mun-
dial do Teatro, assinalado no próximo 
dia 27, através da realização de diver-
sos “espectáculos, formações, resi-
dências artísticas, sessões de cinema 
e actividades para os mais novos” em 
formato online, explicou a autarquia 
em nota de Imprensa.

No total, vão ser cerca de duas de-
zenas os eventos transmitidos pela 
internet no decorrer do presente 
mês, a começar hoje com o “Teatro 
Estúdio Fontenova a promover uma 
série de “Diálogos Imediatos” na sua 
página de Facebook”, iniciativa que 
se vai repetir até 8 de Abril, todas as 

DR

terças e quintas-feiras, a partir das 
16h00.

“Trata-se de um conjunto de 
conversas online à volta do texto 
“A Paz Perpétua”, do dramaturgo 
espanhol Juan Mayorga, centradas 
em temas variados como conflitos 
externos e internos, competitivida-
de e cooperação, ética e estética e 
violência e não violência”, refere a 
mesma nota.

Na sexta-feira, pelas 21h30, “a com-
panhia setubalense apresenta em 
directo, a partir da Casa da Cultura, 
“Espírito Dissolvido”, performance 
sobre vinho”. “O espectáculo pode 
ser visto a partir na rede social da 
Casa da Cultura”.

O GATEM – Espelho Mágico chega, 
por sua vez, dia 14 com a exibição 
de “Bambolinices – Memórias vivas 
rumo ao futuro”. Já no dia 21, às 
22h00, o Teatro Estúdio Fonteno-
va “apresenta “Cerco”, simultanea-
mente exibido em directo no festival 
brasileiro Mátria Amada – Cultura e 
os Cuidados com a Terra, pelo You-
tube do certame”.

Também o Teatro do Elefante esta-
rá presente nas comemorações, com 
a apresentação de “Brothers” no dia 
20, “uma peça cénica sobre a saúde 
mental na adolescência”. No dia se-
guinte, às 15h30, a Casa da Cultura 
apresenta, em streaming, a peça de 
teatro infantil “Antiprincesas – Frida 
Khalo”.

No Dia Mundial do Teatro, 27 de 
Março, entre as 10h00 e as 24h00, 
entrará em cena o Teatro Animação 
de Setúbal, com “Valentin, Valentin”, 
na página de Facebook da autarquia. 
Ainda neste dia, o Fórum Municipal 
Luísa Todi recebe, em emissão on-
line, a peça “FAKE”, que retrata “as 
tensões entre a verdade e a mentira, 
a informação e a desinformação e 
as crenças individuais e colectivas”.
Entre tantos outros espectáculos 
planeados para o presente mês, em 
homenagem ao teatro, o município 
sadino vai dedicar aos mais novos, 
nos dias 7 e 28, um workshop de 
movimento expressivo com a ac-
triz e contadora de histórias Paula 
Farinhas. 

ENCONTRO ONLINE 
Eugénio da Fonseca faz balanço 
da pandemia em conversa 
com a Universidade Sénior

A Universidade Sénior de Setúbal  (UNI-
SETI) desafiou Eugénio da Fonseca, 
antigo presidente da Cáritas Portu-
guesa, para uma conversa virtual, na 
qual o setubalense fez um balanço da 
pandemia na instituição que presidiu 
até Novembro de 2020.

Para cerca de 80 pessoas, Eugénio 
da Fonseca revelou que “em Junho do 
ano passado, foram mais de 50 mil 
pessoas a pedir ajuda”. “Temos aqui 
um problema grave que é a quebra de 
rendimentos. O desemprego aumen-
tou bastante. Temos perto de 400 mil 
pessoas em situação de desemprego. 
Este número vai aumentar porque 
quando as empresas forem regulari-
zar as suas situações, vai gerar-se mais 
desemprego”, afirmou.

Esta situação começou a notar-se 
passado apenas “um mês da pande-
mia chegar a Portugal”. “Chegou em 
Março e em Abril as pessoas começa-
ram a aparecer nos nossos centros de 
atendimento, pessoas novas”, referiu. 
A diferença para os anos anteriores, ex-

plicou, é que “nas crises anteriores pe-
diam ajuda para reconquistar um posto 
de trabalho perdido”. “Ora, muitas não 
perderam o posto de trabalho. Ou es-
tavam em casa por lay-off, com 66% 
do rendimento, ou vinham pedir ali-
mentação. Antigamente vinham pedir 
ajuda para pagar a renda de casa, para 
electricidade, para medicamentos. Em 
Junho era necessário pagar as propinas 
do ensino universitário e, sobretudo, 
alimentos”, destacou.

Para o antigo presidente da Cáritas 
Portuguesa, cargo que ocupou durante 
mais de duas décadas, é necessário “re-
solver este problema”. “Em Abril, assim 
que as pessoas entraram em lay-off, fi-
caram sem possibilidade de acederem 
a uma coisa básica como a habitação, 
porque os salários eram baixos. Muitos 
casais novos, que viviam até em união 
de facto, tiveram de regressar à casa 
dos pais porque ficaram sem rendimen-
to e não conseguiram suportar a renda 
de casa”, frisou. 

Devido a esta situação, Eugénio da 
Fonseca destacou, igualmente, o au-
mento dos problemas como depres-
sões, referindo que “há pessoas que 
não estão a suportar o desemprego”. 
No entanto, “o acesso à saúde mental 
em Portugal está muito restrito no Sis-
tema Nacional de Saúde”, sendo este 
um “parente pobre”. “Sabem que nos 
extremos de uma doença mental vem 
muitas vezes a opção, que não é op-
ção, mas é decorrente da falta de saúde 
mental, que é o suicídio?”, questionou.

DR
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força de segurança explica que as 
detenções ocorreram “no âmbito 
de uma operação de investigação 
criminal que decorria há cerca de 
cinco meses”, tendo sido realizadas 
“duas buscas domiciliárias, que 
culminaram na apreensão de                 
1 840 doses de cocaína, 518 doses 

de canábis folha, 490 doses de 
canábis resina, 19,6 gramas de 
ecstasy, 655 euros em numerário, 
uma arma de fogo e diversas peças 
em ouro”.  “A operação contou 
com o reforço do Destacamento 
de Intervenção de Setúbal e com o 
apoio da PSP”.

GNR detém três 
pessoas por tráfico 
de estupefacientes 
em Azeitão e Vale da 
Amoreira

O Comando Territorial de Setúbal 
da GNR, através da Secção de 
Informações e Investigação 
Criminal, deteve na passada 
semana uma mulher e dois homens 
por tráfico de estupefacientes, 
nas localidades de Azeitão e Vale 
da Amoreira. Em comunicado, a 

INCLUSÃO

Município 
instala 
audioguias em 
Albarquel e na 
Figueirinha 

Com o objectivo de melhorar “as con-
dições de oferta turística inclusiva” 
nas praias de Albarquel e da Figuei-
rinha, localizadas no Parque Natural 
da Arrábida”, a Câmara Municipal de 
Setúbal vai proceder à instalação de 
audioguias nas duas zonas balneares, 
explicou o município através de nota 
de Imprensa. 

Os equipamentos “concebidos es-
pecialmente para pessoas invisuais”, 
disponíveis “a partir desta época bal-
near”, vão conter “informações sobre 
as praias, pré-gravados em português, 
inglês, francês e castelhano”. Os dois 
novos recursos tecnológicos inclusi-
vos encontram-se já na posse da au-
tarquia, “para serem instalados em 
meados de Maio”, representando “um 
investimento qualificador concretiza-
do pela Câmara Municipal de Setúbal”.

Os aparelhos serão totalmente au-
tónomos, dispondo “de painel solar”, 
estando, ainda, “complementados 
com painéis informativos e infor-
mações em braille”. “Os audioguias 
complementam um conjunto de 
beneficiações realizadas naquelas 
praias, valorizadas no ano passado 
com novas acessibilidades e zonas de 
estadia nos areais, assim como edifí-
cios de apoio e painéis informativos 
inclusivos”.

“Destinam-se a pessoas cegas, mas 
podem ser utilizados por todos. A po-
sição em que vão estar permitem a 
utilização por parte de uma criança ou 
de uma pessoa em cadeira de rodas”, 
sublinha Paulo Gomes, da empresa 
Blueline, que forneceu os dois equi-
pamentos.

Maria Carolina Coelho

Sétima edição do 
evento acontece 
em formato online, 
contando com sessões 
de apresentação e 
recrutamento

INICIATIVA DECORRE DE 8 A 12 DE MARÇO

Instituto Politécnico espera 
presença de 150 organizações 
na Semana da Empregabilidade 

O Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) espera este ano a presença de 
cerca de 150 empresas e organiza-
ções em mais uma edição da Semana 
da Empregabilidade, evento que está 
de regresso entre os dias 8 e 12 de 
Março em formato online. 

Na iniciativa, “organizada em par-
ceria com a Associação Académica 
(AAIPS)”, as empresas e organizações 
“marcarão presença em sessões de 
apresentação e de recrutamento, 
possibilitando a interacção directa 
entre os estudantes e os potenciais 
empregadores”, explicou a instituição 
em comunicado.

Assim, nesta sétima edição, “o pro-
grama de conferências, que anual-
mente reflecte sobre a actualidade 
do mercado de trabalho, debruça-se 
sobre as temáticas "Profissional do 
Futuro", "Diversidade e Inclusão" e 
"Igualdade de Género", estando tam-

Iniciativa reflecte anualmente a actualidade do mercado de trabalho
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bém prevista a acção de networking 
"À conversa com...", que dará aos es-
tudantes a oportunidade de colocar 
questões e partilhar experiências, 
num registo informal”.

“Uma das componentes mais 
aguardadas pelos futuros diplo-
mados do IPS, a Feira de Emprego, 
decorre entre 10 e 11 de Março. Para 
encerrar, a 12 de Março, pelas 10h00, 
está agendado um workshop sobre 
LinkedIn conduzido pelo formador 
Pedro Caramez”.

Edifício-sede remodelado  
por 400 mil euros 
O edifício-sede do IPS encontra-se 
actualmente a receber uma obra de 
requalificação, que representa um 

investimento superior a 400 mil eu-
ros. A intervenção, com um prazo de 
execução de 180 dias”, “compreende 
a criação de um piso intermédio no 
espaço interior, a melhoria da eficiên-
cia energética através da substitui-
ção dos materiais de revestimento 
na cobertura, a substituição dos vãos 
da fachada e, ainda, a melhoria da cir-
culação interior”.

“Com esta remodelação, o edifício 
passará a contar com novos espaços, 
que poderão ser usados como gabi-
netes de trabalho, salas de apoio para 
o desenvolvimento de actividades 
lectivas e de investigação e sala 
multiusos, com possibilidade de uti-
lização para formação e pequenos 
eventos”.

As paredes exteriores da Escola Bá-
sica de Azeitão estão a ganhar ‘nova 
vida’ graças ao trabalho que o artista 
Smile, nome artístico de Ivo Santos, 
está a desenvolver no local, através 
da representação, em forma de pin-
tura, de espécies de aves presentes 
na Serra da Arrábida.

O mural em desenvolvimento tem 

REPRESENTADAS AVES DA ARRÁBIDA

Escola Básica de Azeitão ganha ‘nova vida’ 
com mural pintado por Smile

como principal objectivo, segundo 
explicou a Câmara Municipal de Se-
túbal em nota de Imprensa, “cons-
ciencializar para o risco da perda da 
biodiversidade devido às alterações 
climáticas, no âmbito do projecto 
pioneiro do município intitulado 
“Comunicação e Sensibilização em 
Cenários de Risco Associados às Al-

terações Climáticas””.
“Este programa converge com a 

Estratégia Nacional de Adaptação 
às Alterações Climáticas para gerar 
participação, divulgação e sensibiliza-
ção junto da população do concelho 
sobre esta problemática e tem finan-
ciamento europeu no âmbito do PO 
SEUR, através do Portugal 2020”.

BREVES

A freguesia do Sado tem desde 
ontem em curso um conjunto de 
trabalhos de desbaratização e 
desratização, depois de a câmara 
de Setúbal ter descentralizado a 
operação para a junta, explicou 
a autarquia em comunicado. O 
serviço, a decorrer até segunda-
feira, foi entregue à empresa 
BCV, que se encontra a fazê-lo 
"com a aplicação de um produto 
biocida".

A Junta de Freguesia de 
Gâmbia, Pontes e Alto da 
Guerra, “numa acção conjunta 
com a câmara de Setúbal”, 
encontra-se a requalificar três 
artérias de Pontes, através do 
seu reasfaltamento, referiu a 
autarquia em nota de Imprensa. 
A intervenção está a decorrer 
nas ruas dos Resistentes, 1 
de Agosto e da Junta, vindo a 
juntar-se a estas “brevemente a 
Rua da Ponte Velha”.

Um pequeno troço da Rua 
da Eletricidade, situada no 
Bairro do Vale do Cobro, foi 
recentemente repavimentado 
pela Junta de Freguesia de São 
Sebastião, numa intervenção 
que consistiu na “recolocação 
de blocos de pavê numa área 
junto ao prédio número 15, onde 
o piso estava descontinuado 
por motivos desconhecidos”, 
esclareceu a autarquia em 
comunicado.

SADO
Freguesia recebe 
trabalhos de 
desbaratização 

PONTES
Estradas 
requalificadas 
em três artérias

SÃO SEBASTIÃO
Rua da 
Eletricidade com 
novo passeio

DR
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Palmela

PROJECTO

Município 
adere e já 
trabalha no 
Observatório 
do Desporto 
da AML

Palmela é um dos municípios que 
integra o Observatório do Desporto 
e da Actividade Física da Área Metro-
politana de Lisboa (AML), que vai ser 
apresentado, em primeira-mão, num 
seminário internacional a 28 de Maio, 
em Almada. O projecto, além da AML 
e dos 18 concelhos que a compõem, 
envolve também a Faculdade de Edu-
cação Física e Desporto da Univer-
sidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias.

Dar a conhecer “um diagnóstico” 
sobre “as infra-estruturas despor-
tivas” e a “oferta e participação em 
actividades físicas e desportivas” na 
AML é o objectivo da iniciativa, expli-
ca a Câmara de Palmela.

O Observatório, adianta a autar-
quia, “será concretizado através 
de uma infra-estrutura tecnológica 
interactiva e intuitiva e alimentado 
com dados fornecidos pelos 18 mu-
nicípios”. E vai poder ser consultado 
“a partir do final de Maio” próximo.

Para já, o município palmelense está 
a proceder à “recolha e actualização de 
dados e informação” sobre a realidade 
do concelho, juntamente “com o movi-
mento associativo e outras entidades 
e instituições” locais, tarefa que prevê 
concluir até ao final deste mês.

Com o lema “Saber mais e decidir 
melhor”, a apresentação pública do 
projecto em Almada “decorrerá duran-
te todo o dia, em regime misto (pre-
sencial e online)”. E permitirá ainda 
“discutir e partilhar boas práticas em 
modelos de organização e elaboração 
de sistemas de informação na área do 
desporto e da actividade física”.

Nicolas Farias, da Universidade de 
La Frontera (Chile), Anna Vilanova, 
da Universidade da Catalunha (Espa-
nha), e Marlene Silva, do Programa 
Nacional para a Promoção da Acti-
vidade Física, da Direcção-Geral da 
Saúde, são alguns dos nomes já ga-
rantidos para o painel do seminário, 
de participação gratuita mas sujeita 
a inscrição. M.R.S.

Mário Rui Sobral 

T-Roc foi o principal 
modelo produzido 
entre o total de 192 mil 
unidades que saíram 
da fábrica. Volume de 
negócios equivaleu a 
1,4% do PIB nacional 

UNIDADE DE PALMELA FAZ BALANÇO

Terceiro melhor ano de sempre 
vale à Autoeuropa fechar 2020 
como maior exportadora do País

A Volkswagen Autoeuropa anunciou on-
tem que encerrou em 2020 “um ciclo 
de crescimento no qual se afirmou no-
vamente como a principal exportadora 
nacional”. Foi o segundo ano consecuti-
vo em que a fábrica de Palmela liderou as 
exportações do País e o terceiro melhor 
ano de sempre desde que a empresa se 
instalou em Portugal.

Para isso, revela a Autoeuropa, muito 
contribuiu o T-Roc que, entre outros, foi 
“o principal modelo produzido” num 
2020 marcado por circunstâncias par-
ticulares.

“Apesar da pandemia, foram pro-
duzidas em Palmela 192 mil unidades 
dos modelos T-Roc, Sharan e Seat 
Alhambra”, faz notar, em comunicado, 
a produtora de automóveis, ao mesmo 
tempo que lembra que esse número 

O volume de negócios da Autoeuropa representou 4,7% do total de exportações do País
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“representou uma redução de 59 mil e 
100 unidades face ao planeado no iní-
cio do ano”, bem como “um decréscimo 
de 62 mil e 600 unidades em relação à 
produção de 2019”.

Além da produção de veículos, a Volks-
wagen Autoeuropa adianta que exportou 
“também cerca de 20 milhões de peças 
estampadas na sua área de prensas”, des-
tinadas a “21 fábricas de seis marcas do 
grupo” da marca alemã. E sublinha que, 
a juntar a isso, “a unidade de negócio de 
Cunhos e Cortantes projectou, construiu 
e entregou 11 conjuntos de ferramentas 
de estampagem para alguns dos lan-
çamentos mais importantes do grupo 
[germânico]” ao longo do último ano.

“Como resultado, o volume de ne-
gócios da Volkswagen Autoeuropa em 
2020 equivaleu a 1,4% do PIB nacional e 
a 4,7% do total de exportações do País, 
considerando o seu volume de negócios 
para o mercado externo”,  contabiliza a 
empresa, que realça o balanço obtido 
em 2020 com outros anos.

“Mesmo com o impacto significativo 
da pandemia, 2020 foi o terceiro melhor 
ano de sempre da Volkswagen Autoeu-
ropa, após o crescimento em 2018 e a 
consolidação em 2019.”

Investimento de M€69 na 
capacidade de produção
Já este ano, “o T-Roc corresponde a cerca 
de 95% do volume planeado de enco-

mendas”, o que, de acordo com a fábrica 
de Palmela, motivou um investimento no 
ano anterior de “69 milhões de euros”, 
maioritariamente canalizado para “o 
aumento da capacidade de produção” 
daquele modelo.

“Além de outros investimentos nas 
áreas de inovação, ergonomia e am-
biente, foi ainda implementado um 
novo armazém para flexibilizar as ope-
rações logísticas de peças metálicas”, 
adianta a produtora da marca alemã.

Actualmente, a fábrica de Palmela 
conta com “5 mil e 282 colaboradores, 
98% dos quais com vínculo permanen-
te”, o que se traduz, salienta a empresa, 
“num acréscimo de 1 987 colaborado-
res face ao início do período de cresci-
mento em 2017”.

O novo ciclo da empresa “inicia-se ago-
ra num clima de grande incerteza e vul-
nerabilidade global devido à pandemia, 
e num contexto de mudança da indústria 
automóvel”, lembra Miguel Sanches, di-
rector geral da Autoeuropa. “Teremos 
de encontrar argumentos para nos po-
sicionarmos de forma competitiva em 
relação à concentração de capacidade 
produtiva existente no centro da Europa 
e particularmente no norte de Espanha”, 
alerta o responsável, citado no mesmo 
comunicado da unidade de Palmela. E a 
concluir afirma que a empresa continuará 
“com a agilidade de sempre a procurar 
transformar desafios em oportunidades.”

BREVES

A Câmara de Palmela conseguiu 
que 48 bombeiros do concelho 
beneficiem em 2021 de uma 
redução de 50% no IMI. “Com a 
entrada em vigor do Regulamento 
de Concessão de Benefícios 
aos Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Palmela, o município 
envidou todos os esforços, no 
final de 2020, em articulação com 
as associações e a Autoridade 
Tributária, para que fosse possível 
aplicar a redução prevista de 
50% da taxa do IMI”, revelou 
a autarquia. Trata-se de “uma 
medida de aplicação inédita no 
País", a juntar “a um conjunto de 
vantagens e regalias, de âmbito 
social, cultural e desportivo, entre 
outros”, previstas no regulamento.

A recuperação do anfiteatro 
pequeno do Parque Venâncio 
Ribeiro da Costa, em Palmela, 
já está em curso, anunciou 
o município. A obra “inclui a 
substituição do deck e das 
escadas” e tem um custo de 
€7.698”. Ao mesmo tempo, 
a autarquia recorda que os 
serviços municipais executaram 
recentemente “a remoção de 
ramadas e de árvores caídas 
sobre passagens pedonais e a 
roçagem de ervas daninhas e 
infestantes ao longo de vários 
caminhos pedestres existentes”.

INÉDITO
Bombeiros 
ganham redução 
de 50% no IMI

INTERVENÇÃO 
Anfiteatro com 
reabilitação 
em curso

DR
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endereçar as perguntas para o 
e-mail geral@cm-palmela.pt até às 
12h00 do próprio dia. As questões, 
indica a autarquia, “são respondidas 
em directo, no final” da reunião. A 
ordem de trabalhos é constituída 
por sete pontos, dos quais se 
destaca “o Acordo de Mutação 

Dominial com a Infraestruturas 
de Portugal”, para a transferência 
da domínio do troço da Estrada 
Regional 5 (Avenida da Liberdade 
e Rua Fundação Gulbenkian), em 
Águas de Moura. A sessão pode ser 
acompanhada em directo no canal 
Youtube do município.

Sessão de 
câmara via 
online mas com 
período para 
público

A próxima sessão de câmara de 
Palmela realiza-se esta quarta-
feira, a partir das 15 horas, por 
videoconferência, face à renovação 
do Estado de Emergência, mas 
contará com um período de 
intervenção do público. Os 
munícipes interessados devem 

Mário Rui Sobral 

Dramaturgia de rua 
e espectáculo dos 
circos Dallas e Chen 
marcam arranque da 
programação. Queima 
do Judas incluída

ENTRE ESTE E O PRÓXIMO MÊS

Município assinala Dia Mundial do Teatro com 
conjunto de iniciativas online e presenciais

Actividades de dramaturgia, circo, 
contos populares, iniciativas cénicas, 
uma oficina de voz e a Queima do Ju-
das integram o programa com que a 
Câmara de Palmela vai assinalar, já a 
partir desta sexta-feira, o Dia Mundial 
do Teatro (27 de Março).

A dramaturgia de rua, a cargo da 
Associação FIAR, marca o arranque 
das propostas preparadas pelo mu-
nicípio e pelos grupos de teatro do 
concelho. “De 5 de Março a 4 de Abril, 
vai ser possível apreciar, em vários lo-
cais da vila de Palmela, a Instalação 
FIAR”, anunciou a autarquia. 

Depois, o público vai poder assistir, 
via online, através do endereço ht-
tps://vimeo.com/event/713911, “ao 
espectáculo dos circos Dallas e Chen”, 
agendado para as 17 horas do próxi-
mo sábado. E a um serão de contos 
populares com a atriz Ana Sofia Paiva, 
a partir das 21 horas do mesmo dia, no 
Youtube e no Facebook do município. 

Nas mesmas plataformas digitais, 
neste mês, de 17 a 21, vai ser trans-
mitido “Teatro e Singularismo” – um 
conjunto de vídeos e mensagens do 
3.º Manifesto do Teatro O Bando – 
e de 22 a 27 passa a iniciativa “Um 
Objecto, a Memória", que apresenta 
“uma viagem pelas memórias e pelos 
rostos do teatro no concelho”.

Eventos presenciais 
Já no que toca a eventos presenciais, 
estão previstos vários espectáculos. 
Além da dramaturgia de rua, a pro-
gramação apresenta, de 19 de Março 
a 11 de Abril, em Pinheirinhos, Pinhal 
Novo, “uma Intervenção Cenográfica, 
pela artista plástica Marta Fernandes 
da Silva”.

Segue-se, a 20 deste mês, o es-
pectáculo “Pele", pelo Teatro As Avo-

A tradicional Queima do Judas faz parte da programação: está agendada para o próximo dia 3 de Abril

ARQUIVO / DR

Esta acção é dinamizada pelo gru-
po Ensaiarte. No dia seguinte, 27, à 
mesma hora mas no Cine-Teatro São 
João, o público vai poder assistir ao 
espectáculo “Kiki Van Beethoven”, 
pelo Teatro Meridional.

Para 3 de Abril, está agendada a 
tradicional Queima do Judas, que 
conta com uma programação au-
tónoma.

À excepção do espectáculo “Pele", 
“todas as actividades são gratuitas”, 
sublinha a autarquia, que lembra ain-
da que “o formato de dinamização de 
algumas iniciativas poderá sofrer alte-
rações”, face à evolução do contexto 
pandémico.

A PARTIR DE HOJE

Famílias 
desafiadas a 
mexerem-se 
em casa

“Mexa-se em casa" é o desafio que a 
Câmara de Palmela lança às famílias 
do concelho, às terças e quintas-fei-
ras deste mês, com a transmissão de 
aulas de ginástica nas plataformas di-
gitais do município. As aulas, sempre 
com início às 10 horas, são orientadas 
“por técnicos qualificados dos giná-
sios Palmela Fitness Way, Vivência Ex-
plosiva e Klubfitness Ironmangym”, 
revela a autarquia.

O programa inicia-se já hoje “com 
um treino Full-Body, a cargo da instru-
tora Vânia Domingues, do Klubfitness 
Ironmangym”, salienta a edilidade, 
em nota de Imprensa. “Esta é uma au-
la ideal para iniciantes e para adquirir 
um bom desempenho físico. Perda de 
peso, tonificação muscular, melho-
ria da postura corporal e combate a 
problemas emocionais são alguns dos 
benefícios da sua prática”, faz notar 
a autarquia.

Para a próxima quinta-feira, 4, está 
programada “uma aula de Localizada, 
que beneficia o reforço muscular e a 
melhoria da condição física em geral”, 
com o instrutor Luís Sousa, do ginásio 
Vivência Explosiva. Esta aula, indica 
o município, é “acessível a todos e os 
participantes apenas precisam de ter 
à mão dois halteres ou, em alternati-
va, duas garrafas de água”.

O programa “Mexa-se em casa" tem 
o objectivo de “transmitir os benefícios 
físicos e psicológicos da actividade físi-
ca”, bem como alertar para a “necessi-
dade de todos se manterem activos”. 
Ao mesmo tempo evidencia que “é 
possível” a prática de “exercício físico 
em casa, em segurança e em família”. 

“Mesmo em período de confina-
mento, para uma vida mais saudável 
é fundamental que o exercício físico 
faça parte das nossas rotinas”, lembra 
a autarquia, a finalizar. M.R.S.

zinhas e Ricardo Guerreiro Campos, 
a partir das 21 horas no Cine-Teatro 
São João. Os lugares são limitados 
e os bilhetes têm um custo de 4,5 
euros. Antes, neste mesmo dia, o 
Centro Cultural do Poceirão serve 
de palco a acções de formação com 
“Oficinas de Voz”, ministradas por 
José Lobo: às 10 horas para crianças 
e jovens, e a partir das 16 horas para 
adultos. Haverá ainda uma forma-
ção de teatro, com a actriz Tássia 
Camargo.

Para 26 de Março está marcada 
a iniciativa “Sementinha, teatro ra-
diofónico”, a partir das 21h00, no 
Auditório Municipal de Pinhal Novo. 

Aulas online de ginástica 
podem ser seguidas 
no canal Youtube e no 
Facebook do município 
às terças e quintas-feiras

Todas as 
actividades 
são gratuitas 
e formato de 
dinamização 
de algumas 
iniciativas podem 
sofrer alterações 
face à evolução 
da pandemia
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Seixal

Obras de requalificação da Escola Secundária 
João de Barros avançam este mês

A empreitada de requalificação da 
Escola Secundária João de Barros, 
em Corroios, já começou e está neste 
momento na “fase de montagem do 
estaleiro”. Quanto à obra no edificado, 
vai avançar “durante este mês de Mar-
ço”, indica a vereadora da Câmara do 
Seixal Maria João Macau, sobre esta 
obra da responsabilidade do Estado. 
Trata-se de uma intervenção a cargo 
da Parque Escolar, que indica um in-
vestimento de 8.639.999,94 euros. 

“A Câmara do Seixal fica satisfeita 
pelo retomar desta empreitada que 
sofreu vários impasses durante onze 

Humberto Lameiras

O estaleiro para a 
empreitada está a ser 
montado e, se desta vez 
não existirem impasses, 
a obra estará concluída 
em 2022

INVESTIMENTO SUPERIOR A 8,5 MILHÕES DE EUROS
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anos”. Agora, se tudo correr dentro 
do previsto, a renovada João de 
Barros deverá estar concluída no 
primeiro semestre de 2022. Assim 
o espera a vereadora responsável 
pelo pelouro da Educação que se 
refere a um processo que “começou 
em Outubro de 2010 e deveria estar 
terminado em 2012”, isto segundo 
a terceira fase do Programa de Mo-
dernização das Escolas com Ensino 
Secundário.

“Se o Ministério da Educação cum-
prir com as responsabilidades assu-
midas, estão reunidas as condições 
para a empresa que está a executar 
a obra, a faça até ao fim”, diz Maria 
João Macau; mas “só vendo acredita-
mos por causa do histórico de obras 
na escola”, acrescenta.

Para trás ficaram três processos de 
adjudicação de obra, com interrup-
ção da mesma por alegada incapa-
cidade dos empreiteiros, reivindica-
ções da comunidade educativa e da 
autarquia a exigir que o Ministério da 
Educação fizesse avançar a emprei-
tada, e teve a afirmação do ministro 
da tutela, Tiago Brandão Rodrigues, 

que em 2016 visitou a escola e pro-
meteu a sua recuperação. Mas, até 
agora, aquando do regime presen-
cial, os alunos e professores têm 
convivido com aulas em contentores 
e o estaleiro de uma obra parada.

Projecto não inclui arranjo        
dos espaços exteriores
“Esta é uma escola sede de um me-
ga agrupamento de escolas que, 
por falta de espaço e de condições 
do edifício, não tem conseguido 
responder a algumas actividades 
relacionadas com o mesmo” diz a 
vereadora que não aceita o facto 
do Ministério da Educação “não ter 
priorizado” a requalificação de um 
estabelecimento de ensino que, só 
por si, “envolve mais de mil alunos e 
uma centena de professores”.

Em termos globais, quando con-
cluída a empreitada, a renovada 
Escola Secundária João de Barros 
vai ficar dotada com área de campo 
de jogos coberta (não um pavilhão 
polidesportivo) e balneários. Vai ter 
um espaço multiusos com auditório, 
salas de aulas e de actividades, ga-

binetes de trabalho para professo-
res, sala de reunião, refeitório e bar, 
e um grande átrio. “É um projecto 
da tipologia ao de outras escolas in-
cluídas na terceira fase do progra-
ma de modernização”, comenta a 
vereadora.

O que não está incluído no projec-
to é o arranjo dos espaços envolven-
tes à escola, terrenos em terra que 
têm servido em parte para o estacio-
namento de viaturas de profissionais 
da escola. Para o arranjo dos mes-
mos, diz a autarca que a Câmara do 
Seixal “procura uma solução”.

Entretanto, o grupo parlamentar, 
na Assembleia da República, do PS 
eleito Distrito de Setúbal, já veio ma-
nifestar a sua "satisfação" pelo arran-
que da empreitada de requalificação 
da Escola Secundária João de Barros.

“Uma excelente notícia que per-
mitirá concluir um processo iniciado 
em 2010 e que tem sofrido sucessi-
vos atrasos devido a insuficiências 
por parte dos empreiteiros, mas que 
os governos socialistas têm reitera-
damente envidado esforços para 
solucionar”, refere em comunicado. 

A requalificação da Escola João de Barros foi exigida durante anos pela comunidade educativa e autarcas, e teve várias manifestações de rua  

RISCO
Operacionais 
recebem 
suplemento de 
penosidade e 
insalubridade

Os trabalhadores das áreas de recolha e 
tratamento de resíduos e efluentes, hi-
giene urbana e saneamento da Câmara 
do Seixal vão receber um Suplemento 
Remuneratório de Penosidade e Insa-
lubridade. A decisão foi tomada pelo 
executivo municipal na última reunião 
de vereação e teve em consideração 
a “elevada sobrecarga funcional” que 
“potencia o aumento da probabilida-
de de ocorrência de lesão ou um risco 
potencial elevado de degradação do 
estado de saúde”, destes funcionários.

O comunicado da autarquia sobre 
esta decisão, tomada em reunião não 
pública devido ao contexto pandémi-
co, cita ainda o presidente da Câmara 
do Seixal, Joaquim Santos, que, sobre 
este subsídio, referiu que “estes tra-
balhadores estão também na linha da 
frente, cujos riscos que correm devem 
ser devidamente compensados, pelo 
esforço e penosidade a que estão su-
jeitos”. E, para além destes, “existem 
outros que também deveriam ter di-
reito ao mesmo suplemento, como 
sejam os trabalhadores das águas, 
pavimentos ou espaços verdes".

A isto Joaquim Santos acrescentou 
que "este Suplemento de Insalubrida-
de, Penosidade e Risco é um direito dos 
trabalhadores decidido em 1998, mas 
nunca implementado pelos sucessivos 
governos”. E esclareceu que a autar-
quia seixalense “enviou, em Agosto 
de 2020, ofícios ao primeiro-ministro, 
grupos parlamentares e Associação 
Nacional de Municípios, afirmando a 
urgência de se avançar com esta me-
dida que é inteiramente justa para os 
trabalhadores operacionais, ainda para 
mais em tempos de pandemia".  H.L.

DR
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as obras das novas 
instalações da Universidade 
Sénior do Seixal, situadas 
no antigo Grémio da 
Lavoura, no Fogueteiro.
Foi ainda aprovada mais uma 
comparticipação financeira 
de 200 mil euros ao Clube 

de Canoagem 
de Amora e à Associação 
Naval Amorense, cabendo 
100 mil euros a cada 
associação, para dar 
continuidade à construção 
do Centro Náutico 
de Amora.

Autarquia 
atribui mais 
400 mil euros 
para educação 
e desporto

O executivo municipal 
do Seixal aprovou na 
última reunião de câmara 
a atribuição de uma nova 
comparticipação financeira 
de 200 mil euros à Casa 
do Educador do Concelho 
do Seixal para apoiar 

Joaquim Maia deu a volta à tragédia para 
ajudar outros a vencerem na pista

No campo do desporto e do Movi-
mento Associativo não há, no con-
celho do Seixal, e bem para lá dele, 
quem não conheça Joaquim Maia. 
Um homem que ficou sem pernas 
num acidente na Siderurgia Nacio-
nal, mas deu a volta à tragédia para 
ajudar os outros. 

Corria a manhã do último dia de 
1996. Joaquim Maia, encarregado da 
secção de sinterização, e outro com-
panheiro de trabalho, não se aperce-
beram da rápida aproximação de uma 
locomotiva, enquanto trocavam duas 
palavras. Um, desviou-se a tempo; 
o Maia foi apanhado. Os rodados da 
máquina ceifaram-lhe as duas pernas.

Depois, o que se sabe: primeiros 
socorros, ambulância, soro, trans-
porte para o Garcia de Orta… “Nunca 
perdi a consciência, sabia que o meu 
estado era grave, mas desconhecia 
ainda que tinha ficado sem as per-
nas. Doíam-me os pés e os médicos 
diziam-me a todo o instante para eu 
ter calma”. Depois, foi transferido pa-
ra os cuidados intensivos do Hospital 
Santa Maria, em Lisboa. 

Após o choque, a recuperação. 
“A ajuda da minha namorada, hoje 
minha mulher, assim como a dos 
meus pais e irmã, foi fundamental. E 
também a dos meus amigos, que não 
pouparam esforços para me apoiar. 

Acompanhamento de atletas  
de alta competição 
Estiveram sempre comigo, a incutir-
-me coragem e esperança”, narra 
Joaquim Maia.

Adaptou-se de tal maneira à nova 
situação que adquiriu a capacidade de 
se movimentar fora do normal. Con-

José Augusto

A vida pregou-lhe uma 
má partida, mas não 
se deixou vencer. Hoje 
é treinador e já ajudou 
a lançar atletas 
de alta competição

NOME DE REFERÊNCIA NA FORMAÇÃO DE ATLETAS

DR

A Milha Urbana do Seixal, o Corta-Mato da Amora e a Seixalíada têm o cunho de Joaquim Maia

da capacidade organizativa do po-
pular técnico.

“Os miúdos, quando aparecem pa-
ra o primeiro treino, apanham um 
choque. Então este nosso professor 
de atletismo não tem pernas? Claro, 
a primeira aula é para descontrair, 
para nos conhecermos, para os pôr à 
vontade. Eu digo-lhes: ‘Estou assim, 
mas sou igual a vocês’. Depressa o 
gelo se quebra e nasce um clima de 
empatia”, explica.

O modo de lidar com                         
as crianças 
Curiosa também é a explicação que dá 
aos gaiatos quando estes lhe pergun-
tam como foi que ficou sem as pernas. 
Atira-lhes com uma mentira pedagógi-
ca: “Foi a atravessar uma rua, mesmo 
em cima da passadeira. Há condutores 
muito distraídos, temos sempre de ter 
muita cautela com eles”. 

Com a actual pandemia, diz que 
“o Movimento Associativo está a ser 
destruído. As colectividades conti-
nuam a suportar as mesmas despe-
sas, mas receitas nem vê-las. A pan-
demia faz grandes estragos a nível da 
formação de atletas, o que será mais 
visível daqui a uns anos. Como não há 
competição, as crianças vão perden-
do o interesse pelo treino. E o mes-
mo, estou em crer, vai acontecer com 
o ensino. No entanto, eu sou optimis-
ta, se não o fosse certamente que não 
estava hoje aqui. Com as vacinas, as 
coisas tendem a melhorar, mas muita 
coisa depende do comportamento 
social de todos nós”.

Fora das horas de trabalho, Joa-
quim Maia forma jovens atletas, na 
Pista Carla Sacramento, onde está 
colocado como funcionário autár-
quico, ou no Grupo Desportivo do 
Cavadas (GDV).  Aliás, no GDC, ao 
longo dos tempos, ocupou todos os 
cargos directivos. “Agora, sou ape-
nas técnico de atletismo”, esclarece. 

“Encaro o futuro com optimismo. 
Tenho a vida regularizada, a minha 
mulher e eu temos saúde. Vamos di-
zer que esta estabilidade económica 
e emocional nos traz felicidade”, diz 
um homem a quem se pode, verda-
deiramente, chamar campeão. 

duz o seu automóvel e a cadeira de 
rodas deixou de lhe parecer estanha. 

“Como gostava de atletismo, corria 
em regime de manutenção, mas tam-
bém joguei futebol, como federado, 
no Paio Pires e no Seixal. Hoje, no capí-
tulo desportivo, sou técnico de forma-
ção. E, como técnico, tive a felicidade 
de acompanhar atletas de topo, como 
a Carla Sacramento, Mónica Sousa e 
Severina Cravid. A filha desta última, 
que tem 13 anos, é minha pupila, pois 
também que ser atleta como a mãe”, 
afirma, sem esconder uma ponta de 
compreensível orgulho. 

Outra sua faceta afirma-se na co-
laboração com o Departamento de 
Desporto da Câmara do Seixal, tendo 

estado no lançamento de iniciativas 
que marcaram vincadamente o pa-
norama do desporto nacional. “Por 
exemplo, na Milha Urbana do Seixal 
ou no Corta-Mato de Amora, provas 
que chegaram a ser as melhores do 
País em termos de organização, 
número e qualidade dos atletas 
que nelas participaram. Isto já para 
não falar na Seixalíada, reconhecida 
como a maior manifestação despor-
tiva a nível nacional. Esta, chegou a 
registar mais de 20 mil participa-
ções em cerca de seis dezenas de 
modalidades, entre competições, 
demonstrações e seminários”, sa-
lienta Joaquim Maia. São provas que 
tiveram e continuarão a ter o cunho 

Tive a felicidade 
de acompanhar 
atletas de topo, 
como a Carla 
Sacramento, 
Mónica Sousa e 
Severina Cravid 
Joaquim Maia
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Seixal

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 
renovados. 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 tra-
balhos 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 com-
preender 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 acontecimentos 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

Humberto Lameiras

A vereadora socialista 
sentiu-se visada na 
última Assembleia 
Municipal do Seixal, o 
que lamenta

CASO DA VACINAÇÃO

Samuel Cruz toma a defesa 
da honra de Elisabete Adrião 
na Assembleia Municipal 

A vereadora socialista na Câmara do 
Seixal Elisabete Adrião, que viu o seu 
nome envolvido na suspeita de vaci-
nação irregular relacionada com o Ins-
tituto de Segurança Social de Setúbal 
(ISS, IP), afirma que está a ser “julgada 
na praça pública” com base em “infor-
mações incorrectas”. E já veio dizer 
na sua página de Facebook: “nunca 
fui beneficiada enquanto funcionária 
pública, por ser vereadora ou por ser 
militante do Partido Socialista”.

Na mesma publicação afirma: “não 
desempenho, nem nunca desempe-
nhei nenhum cargo de direcção ou 
chefia no ISS, IP”.

Elisabete Adrião, que comenta 
ter sido vacinada por “trabalhar em 
visitas a lares” e também “contactar 
com pessoas com covid para avaliar 
se precisam de acompanhamento so-
cial”, afirma que se sentiu “visada” na 
última reunião da Assembleia Muni-
cipal do Seixal, por causa da questão 
da vacinação.

A situação decorreu na sequên-
cia da apresentação de uma “moção 
da CDU” que, embora no seu texto 
nunca referisse o nome da vereadora 
socialista, terá dado “aso a essa in-
terpretação”, comenta a vereadora 
que lamenta não ter tido oportuni-
dade para “exercer” a sua “defesa da 
honra”.

O que Elisabete Adrião pretendia 
dizer na Assembleia Municipal aca-
bou por ser contextualizado pelo seu 
camarada e líder da bancada socialis-
ta, Samuel Cruz, em Declaração de 
Voto, apresentada na reunião deste 
órgão, a 25 de Fevereiro, e enviada à 
comunicação social.

Referiu então Samuel Cruz que a 
vereadora Elisabete Adrião tem sido 
“vítima duma campanha de assas-
sinato de carácter, acerca do pro-
cesso de vacinação contra a doença 
covid-19”.

Na mesma intervenção, lembrou 

Samuel Cruz diz que Elisabete Adrião é uma voz incómoda

DR

No seguimento da sua exposição, 
veio afirmar que Elisabete Adrião 
“não teve, nem poderia ter, qualquer 
responsabilidade no processo decisó-
rio que conduziu à vacinação de 126 
funcionários do Centro Distrital de 
Segurança Social de Setúbal”.

“Assim, o processo vexatório de 
que foi alvo, não a mancha só a ela, 
macula também estes 126 trabalha-
dores que, também têm família e 
nada fizeram que justifique tamanha 
sanha”.

Referiu ainda ser de “informação 
pública” que “correm neste momento 
dois inquéritos tendentes a apurar 
a verdade dos factos, e eventuais 
responsabilidades decorrentes dos 
mesmos”, pelo que “não é, pois, es-
te o local [Assembleia Municipal] e 
o momento de nos pronunciarmos 
sobre os mesmos”.

Depois de afirmar que a vereado-
ra se apresenta, no mesmo órgão 
municipal, de “cabeça erguida com 
orgulho e ciente do dever cumprido 
de quem está na primeira linha do 
combate a esta pandemia”, apontou 
que “vivemos em tempos difíceis, 
onde a facilidade de acesso à infor-
mação não representa mais, e mais 
esclarecida informação, mas antes 
patenteia campo fértil para inte-
resses obscuros que manipulam as 
massas com recurso a informação 
falsa, ou distorcida”. 

que a socialista exerce funções de 
vereadora na Câmara Municipal do 
Seixal desde 2013, e que “não tem, 
nem teve nesta autarquia responsa-
bilidades delegadas, à excepção dum 
curto período de tempo entre os fins 
de 2017 e o ano de 2018, período que 
terminou abruptamente, na sequência 
do voto negativo nas Grandes Opções 
do Plano e Orçamento de 2018”. O que 
Samuel Cruz interpreta como um “fac-
to que demonstra o seu desprendi-
mento [Elisabete Adrião] das even-
tuais benesses que o cargo lhe poderia 
eventualmente proporcionar”.

Logo a seguir qualificou a verea-
dora como uma “voz incómoda”, e 
“não vai deixar de o ser”, isto perante 
a “diferença de opinião” relativamen-
te à gestão da câmara pela maioria 
comunista.  

Na mesma exposição, o líder da 
bancada socialista lembrou que a 
vereadora é licenciada em Acção 
Social e “é técnica superior da Segu-
rança Social há mais de 20 anos” e 
que “não desempenha, nem nunca 
desempenhou, ao contrário do que 
foi afirmado até à exaustão, nenhum 
cargo de direcção ou chefia”. E acres-
centou, “se dúvidas houvesse, tam-
bém este facto, demonstra que nunca 
foi beneficiada enquanto funcionária 
pública, por ser vereadora da Câmara 
Municipal do Seixal ou por ser militan-
te do Partido Socialista”.
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Necrologia

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

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

MISSA DO 12.º ANO 
DE ETERNA SAUDADE

MARIA ANGELINA LOPES
RAMALHINHO ALELUIA

Seu esposo, filha, netos e restante família, 
vêm por este meio recordar o falecimento 
da sua ente querida com Eterna Saudade.

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

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

emergência funerária?

Você sabia?

Bloco Clínico



12 O SETUBALENSE 2 de Março de 2021

Região

SESIMBRAPOLÉMICA

Apoios sociais 
reforçados 
para alunos 
das escolas 
públicas

PSD abandonou 
Assembleia 
Municipal de 
Alcochete “sob 
protesto”

A Câmara Municipal de Sesimbra 
vai reforçar o apoio às famílias mais 
carenciadas, fornecendo refeições 
escolares gratuitas até ao final do ano 
lectivo para alunos dos escalões A e 
B da acção social escolar. A iniciativa 
apoia ainda crianças que não estão 
em nenhum escalão, mas que sofrem 
de carências alimentares, estando si-
nalizadas como tal.

“Estes apoios sociais, que preten-
dem dar resposta às crescentes ne-
cessidades decorrentes da pandemia, 
foram aprovados na Reunião Extraor-
dinária de 24 de Fevereiro e dão con-
tinuidade às medidas tomadas pelo 
município durante o primeiro confi-
namento, em 2020, altura em que as 
aulas presenciais também estiveram 
suspensas”, refere a autarquia.

As refeições escolares gratuitas 
vão ainda ser distribuídas a filhos de 
trabalhadores de serviços essenciais 
que estejam a frequentar as escolas 
de acolhimento, alunos integrados 
em unidades dos centros de apoio à 
aprendizagem, bem como a “crianças 
em regime presencial sinalizadas por 
estarem em situações de risco”.

“Este apoio destina-se a alunos das 
Escolas Básicas Integradas do conce-
lho e está em vigor entre 22 de Janei-
ro de 2021 e o fim do ano letivo. As 
refeições são entregues nas escolas 
mais próximas das residências dos 
alunos e nas situações em que, com-
provadamente, a família não se possa 
deslocar, são entregues ao domicílio 
pelos serviços municipais”, lê-se ain-
da no site do município.

O PSD, representado apenas por um 
deputado, Francisco Gomes da Silva, 
abandonou “sob forma de protesto” 
a Assembleia Municipal de Alcoche-
te, na última sessão da mesma.

De acordo com o deputado, é “in-
compreensível” que a “Assembleia 
continue a propor encontrar-se 
presencialmente com este número 
de pessoas”. “É um acto de absoluta 
cegueira institucional, que ignora o 
prejuízo e o esforço de todos aque-
les que fecharam portas a clientes, 
família e amigos”.

Na penúltima reunião da Assem-
bleia Municipal, através da deputada 
municipal Andreia de Sousa, o PSD 
“propôs a realização desta reunião 
no formato digital de forma a garan-
tir a segurança de todos”. Isto por-
que, segundo os sociais-democratas, 
a “sessão é aberta ao público convi-
dando a que a participação de cida-
dãos se torne numa forma de atentar 
às regras do Estado de Emergência”.

“Tendo esta assembleia optado 
por não agir em conformidade com 
o proposta e, principalmente em 
solidariedade com todos os que se 
veem limitados nos seus direitos e 
liberdades, cabe ao PSD, hoje ape-
nas representado por um deputado, 
abandonar esta Assembleia sob a 
forma de protesto”, refere Francisco 
Gomes Silva em comunicado.

É ainda referido que “desde há 
aproximadamente um ano” que se 
vive num “cenário de suspensão”. É 
dito: “Vivemos num município de ris-
co muito elevado e parámos os seus 
principais veículos de crescimento: 
os negócios locais, o turismo, a res-
tauração e tantos outros. Mas não 
suspendemos a democracia, nem 
podemos suspender”.

Assim, o PSD “não pode tolerar” 
que, tendo em conta as “exigências, 
transformações e imposições” da 
pandemia de covid-19, “a Assem-
bleia Municipal não se adapte, em 
solidariedade para com todos os 
seus munícipes de forma a garan-
tir que as condições previstas no 
Estado de Emergência sejam cum-
pridas”.

Embarcação tem 58 
militares e trata-se 
de uma unidade “não 
combatente” com 
vocação para “exercer 
funções de autoridade 
do Estado”

NAVIO

O “Setúbal” partiu rumo ao Golfo 
da Guiné para missão de três meses 
com exercícios internacionais

O ministro da Defesa João Gomes 
Cravinho desejou “mar chão e ventos 
de feição” ao navio-patrulha oceânico 
“Setúbal” que largou ontem da Base 
Naval de Lisboa para uma missão 
europeia, em novos moldes, de três 
meses no Golfo da Guiné.

A mais recente embarcação da 
Armada portuguesa, construída nos 
Estaleiros Navais de Viana do Castelo 
e ao serviço há pouco mais de dois 
anos, vai participar em “exercícios in-
ternacionais, acções de cooperação 
e de presença naval em Angola, Cabo 
Verde, Costa do Marfim, Gana, Guiné-
Bissau, Nigéria e São Tomé e Príncipe”, 
tratando-se da primeira presença ma-
rítima coordenada da União Europeia 
(UE), um “projecto-piloto” da Presi-
dência Portuguesa da UE.

“Com esta missão Mar Aberto, va-
mos inaugurar uma etapa nova da UE 
em termos de capacidade marítima. 

LUSA

Em vez das diversas marinhas dos 
países europeus fazerem as suas mis-
sões de forma independente, autóno-
ma, desconectada umas das outras, 
passam a coordenar as presenças, ca-
lendarizando-as, de modo a que haja 
continuidade e passando informação 
de modo a aumentar conhecimento 
situacional. Se tiver sucesso, [a nova 
fórmula] pode ser replicada noutras 
regiões”, disse Gomes Cravinho.

Segundo o responsável governa-
mental, “a zona do Golfo da Guiné, 
infelizmente, tem-se revelado de 
grande instabilidade, com 95% dos 
casos de pirataria mundial”.

“80% do comércio externo da UE 
vai por via marítima e uma parte pas-
sa pelo Golfo da Guiné, além de haver 
vários países que nos são muito pró-
ximos: Cabo Verde não está longe, a 
Guiné-Bissau está ali também. É uma 
região de grande interesse para nós”, 
justificou o ministro.

O “Setúbal” é comandado pelo ca-
pitão-de-fragata Dias Marques, com 
uma guarnição de 58 militares, “in-
cluindo uma equipa de abordagem, 
uma equipa de mergulhadores, um 
médico naval e ainda um aspirante 
a oficial da Escola Naval em estágio”. 
Trata-se de uma unidade “não com-
batente” com vocação para “exercer 
funções de autoridade do Estado e a 

realizar tarefas de interesse público 
nas áreas de jurisdição ou responsa-
bilidade nacional”.

“À guarnição do Navio da República 
Portuguesa ‘Setúbal’, reitero os meus 
agradecimentos em nome do Governo 
e dos portugueses pelo vosso serviço. 
O vosso sentido de dever e o brio com 
que desempenham as vossas funções, 
na esteira de valorosos navegadores 
na nossa História, servirá para reiterar 
a imagem de rigor e profissionalismo 
da nossa Marinha, que muito nos orgu-
lha”, afirmou ainda Gomes Cravinho.

Esta embarcação está apta para 
“tarefas de busca e salvamento Ma-
rítimo, fiscalização da pesca, controlo 
dos esquemas de separação de tráfe-
go, prevenção e combate à poluição 
marinha, prevenção e combate a ac-
tividades ilegais como o narcotráfico, 
imigração ilegal, tráfico de armas e 
outros ilícitos”.

O NRP (Navio-Patrulha Oceânico) 
Setúbal, que largou da Base Naval 
de Lisboa, Alfeite, Almada, tem 83 
metros de comprimento, um calado 
(parte submersa da quilha) de quase 
quatro metros e atinge uma veloci-
dade máxima de 21 nós (perto de 
40 km/h), dispondo ainda de duas 
metralhadoras Browning de 12.7 mi-
límetros como armamento.
HPG // SF // Lusa
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enfrentar a situação, para além da 
intervenção governamental, Paulo 
Ribeiro pede às autarquias do 
distrito para colocarem em prática 
Planos de Emergência Social em 
cada concelho. “Temos que apoiar 
quem mais precisa. São cada vez 
mais as pessoas a precisar de ajuda 

para acederem a uma simples 
afirma”, sublinha. Assim, a Distrital 
“alerta para a necessidade do 
Governo implementar um Plano de 
Emergência Social, para apoiar as 
famílias que foram afectadas pelo 
desemprego, lay- off e perda de 
rendimentos”.

Distrital do PSD 
quer Plano de 
Emergência 
Social

Paulo Ribeiro, presidente da 
Distrital de Setúbal do PSD, afirmou 
após uma visita às instalações do 
Banco Alimentar contra a Fome 
setubalense, em Palmela, que a 
pandemia de covid-19 criou uma 
crise social “sem precedentes e 
que se continua a agravar”. Para 

Comemoramos os 100 anos 
do Partido Comunista 
Português. Criado a 6 de 
Março de 1921, o PCP nas-

ceu da vontade dos trabalhadores, 
tendo estado sempre ao seu lado 
na luta contra a exploração, pela li-
berdade, pela democracia, por uma 
sociedade justa sem exploradores 
nem explorados.

Nestes 100 anos não há nenhuma 
transformação social, avanços ou 
conquistas dos trabalhadores que 
não este-ja directa ou indirectamente 
associada à acção, luta e intervenção 
do PCP. O PCP teve um papel insubs-
tituível e determinante na luta con-
tra a ditadura fascista, a opressão e a 
repressão; na Revolução de Abril; na 
consagração dos direitos, liberdades 
e garantias na Constituição da Repú-
blica Portuguesa e na reposição de 
direitos e rendimentos e na luta pela 
rutura com a política de direita, por 
uma política alternativa, patriótica e 
de esquerda.

Hoje vivemos tempos de enorme 
complexidade - aí estão a agudiza-
ção da luta de classes, o aumento 
da exploração dos trabalhadores, o 
aprofundamento da crise estrutu-
ral do capitalismo. Tempos em que 
grandes perigos de retrocesso civi-
lizacional coexistem com grandes 
potencialidades.

Perante a exploração, as desi-
gualdades, as injustiças e o com-
prometimento da soberania e da 
independência nacionais, o que é 
preciso é a rutura com este caminho 
e a concretização de uma política 
patriótica e de esquerda, como o 
PCP propõe.

O PCP defende a libertação do 
País da submissão ao euro e das im-
posições e condicionalismos da União 
Europeia; a renegociação da dívida 
pública; a valorização do trabalho e 
dos trabalhadores; a defesa e pro-
moção da produção nacional e dos 
sectores produtivos; o controlo pú-
blico da banca e a recuperação para 
o sector público dos sectores estra-

Centenário do Partido 
Comunista Português

OPINIÃO

Paula Santos

tégicos da economia; a garantia de 
serviços públicos com qualidade e o 
acesso às funções sociais do Estado; 
a defesa de uma política de justiça 
fiscal que alivie a tributação sobre 
os rendimentos dos trabalhadores, 
combata os paraísos fiscais e rompa 
com o favorecimento do grande ca-
pital; a defesa do regime democrático 
e o cumprimento da Constituição da 
República Portuguesa e o aprofun-
damento dos direitos, liberdades e 
garantias.

O PCP é portador de um projecto 
de democracia avançada - democra-
cia política, económica, social e cul-
tural - em que os valores e os ideais 
de Abril são parte integrante, assen-
te num regime de liberdade onde 
o povo decide do seu destino e um 
Estado democrático, representati-
vo e participativo; numa economia 
mista, liberta do domínio dos mono-
pólios, ao serviço do povo e do País; 
na garantia da melhoria das condi-
ções de vida dos trabalhadores e do 
povo; no acesso generalizado à livre 
criação e fruição culturais; e a defe-
sa da independência e soberania do 
País e uma política de paz, amizade 
e cooperação com todos os povos

Apesar dos desgastados argu-
mentos da direita retrógrada e rea-
cionária, o projeto e ideal comunis-
tas não são do passado. São ideais 
libertadores e emancipadores, de 
progresso e desenvolvimento. O 
PCP honra o seu passado e é o Par-
tido que apresenta um projecto de 
futuro, que intervêm e luta como 
mais nenhum outro, pela constru-
ção de uma sociedade nova sem 
exploração, onde sejam  assegura-
dos a todos o direito ao trabalho, à 
saúde, à educação, à habitação, à 
proteção social e à reforma, e onde 
sejam banidas todas as desigual-
dades, injustiças, discriminações 
e flagelos sociais, a sociedade so-
cialista. Valores e Ideais de enorme 
actualidade.

Deputada do PCP

Apesar dos 
desgastados 
argumentos 

da direita 
retrógrada e 

reaccionária, o 
projecto e ideal 
comunistas não 
são do passado. 

São ideais
de progresso e 

desenvolvi  
-me nto

Ainda em contexto de 
pandemia, a autarquia 
muda o formato mas 
mantém o conteúdo

Março é mês da juventude no mu-
nicípio de Grândola que, face às li-
mitações impostas pela pandemia, 
promove, em forma exclusivamente 
digital, iniciativas no âmbito artístico 
e cultural, mas também da saúde fí-
sica e mental.

“Conversando com…” é a iniciativa 
que marca o arranque desta edição 
e quer dar a conhecer e a partilhar 
histórias de jovens munícipes, todas 
as terças e quintas-feiras, até ao final 
deste mês dedicado aos mais jovens.

Segue-se a rubrica bem musical 
“Conhecendo…”, a cargo da Sociedade 
Musical Fraternidade Operária Gran-
dolense, que vai apresentar vários ins-
trumentos que fazem parte de uma 
orquestra, às quartas e sextas-feiras.

Os sábados são dedicados à activi-
dade física e é logo no dia 6, que, pelas 
10h00, a Box Grandolativa apresen-
ta uma aula aberta de HIIT, a partir do 
Facebook e Instagram da associação.

Nos sábados dias 13 e 27 de mar-
ço, pelas 11h00, acontecem aulas de 
dança pela Associação Pattel, tam-
bém partir do Facebook e Instagram, 
mas do município. No dia 20, pelas 
17h00, existirá uma aula aberta de 
Ioga, a partir do Facebook da @rai-
zyogaeterapias - Associação Raiz – 

LITORAL ALENTEJANO

“Em Março, Grândola 
é juventude!” mas 
em formato digital

Ioga e Meditação.
Vai acontecer ainda um ciclo de 

webinars sobre a saúde e educação 
menstrual e sexual. “A doença sexual-
mente transmissível fica para o resto 
da vida” é o primeiro, que conta com 
a oradora Tânia Graça, psicóloga e 
sexóloga. Realiza-se a 13 de março, 
pelas 15h00, através do Zoom.

Segue-se então Patrícia Lemos, 
educadora para a saúde menstrual 
e para a fertilidade, que falará sobre 
os referidos temas, no webinar que 
acontece no dia 27 de Março, pelas 
15h00,na mesma plataforma.

A dia 19, realiza-se pelas 18h00 
a conferência “Histórias em Patins 
– Testemunhos no Desporto”. As 
inscrições para todos estes eventos 
são gratuitas e devem ser feitas para 
o e-mail gab.jovem@cm-grandola.pt.

“’Desconfina’mente’ é a rubrica que 
“dá sugestões de como desconfinar 
a mente em casa: como lidar com a 
ansiedade; como evitar conflitos em 
casa e proteger a saúde psicológica e 
por último comportamentos virtuais 
seguros. A iniciativa é organizada pe-
la Associação Jovens in Up – Casa do 
Povo de Azinheira dos Barros e terá 
lugar no dia 20, pelas 11h00, no Fa-
cebook e Instagram do município”, 
refere a autarquia em comunicado.

Acontecem ainda concertos para 
celebrar o mês da juventude. Épikos e 
Pazcal actuam no dia 20, pelas 22h00, 
a partir do Facebook e Instagram do mu-
nicípio. E a encerrar o Mês da Juventude 
actua Mori'Rosso, nos mesmos moldes.

Das artes à saúde, são várias as iniciativas digitais

DR
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Jogadores vitorianos trocam bola por 
tachos e panelas para ajudar sem abrigo

No passado sábado, dia em que aju-
daram dentro do campo o Vitória FC a 
vencer (5-2) o Lusitano de Évora, em 
mais uma jornada da série H do Cam-
peonato de Portugal, os jogadores 
José Semedo, Nuno Pinto e Zequinha 
e o treinador de guarda-redes, Diego 
Silva, contribuíram para uma causa 
solidária no Centro de Apoio ao Sem 
abrigo (CASA), em Setúbal.

O quarteto vitoriano aderiu à inicia-
tiva “O Tacho Solidário”, projecto pro-
movido pela associação que presta 
apoio alimentar, vestuário, balneário 
e encaminhamento para apoio social 
a pessoas sem abrigo. Ao lado de ou-
tros voluntários, os atletas e o técni-
co pegaram nos tachos e panelas e 
ajudaram a confecionar as refeições 
que por estes dias chegam a cada vez 
mais pessoas.

Com palavras de incentivo e agra-
decimento a quem dedica parte do 
seu tempo livre a ajudar quem mais 
precisa, José Semedo, Nuno Pinto, 
Zequinha e Diego Silva pegaram em 
facas a ajudaram a descascar alimen-
tos que serviram para cozinhar para 
quem mais precisa. A experiência não 
deixou indiferentes os profissionais 
do clube que, com o objectivo de 
sensibilizarem mais pessoas para a 
causa, partilharam imagens do dia 
que tiveram.

Diego Silva, ex-guarda-redes do 
Vitória que integra a actual equipa 
técnica, não escondeu a emoção que 
sentiu por ter vivido um dia diferente 
ao lado dos três jogadores. “De alma 
lavada fiquei hoje por ver pessoas tão 
especiais com um único propósito, 
o de ajudar aqueles que estão mais 
necessitados”, escreveu o brasileiro 
na sua página do Facebook.

O treinador dos guarda-redes fez 
também questão de reconhecer o 

Ricardo Lopes Pereira

Semedo, Nuno Pinto e 
Zequinha e o treinador 
Diego Silva ajudaram a 
confecconar refeições

CENTRO DE APOIO AO SEM ABRIGO (CASA) DE SETÚBAL CONTOU COM QUATRO REFORÇOS

DR

trabalho de quem tornou o projecto 
uma realidade diária. “Parabéns pelo 
trabalho e por serem tão altruístas, 
sendo exemplos de que, não é só com 
dinheiro que podemos ajudar, mas 
também, cedendo nosso tempo por 
uma causa e mostrando que a for-
ça de vontade é o principal quando 
queremos algo. Muito obrigado”, 
finalizou.

O CASA Setúbal é uma associação 
que presta apoio alimentar, vestuário, 
balneário e encaminhamento para 
apoio social a pessoas sem abrigo. 
A instituição, que está presente em 
dez cidades portuguesas, está há 
dez anos no concelho de Setúbal. 
No concelho setubalense o Centro 
de Apoio ao Sem Abrigo conta com 
dois Núcleos: um na cidade de Setú-

bal e o outro em Vendas de Azeitão.
No total, o CASA conta com mais 

de 70 voluntários que, de uma for-
ma abnegada, recolhem produtos 
alimentares que são diariamente 
confeccionados para prestar apoio 
a quem mais necessita. A associação 
recorda que em Março de 2020, du-
rante os primeiros dias do confina-
mento, a quantidade de pessoas e 
famílias necessitadas duplicou.

Alexandre Santana: “Quando 
 temos sucesso colectivo as  
individualidades vão surgir  
com muito mais facilidade”
Entretanto, após o êxito obtido no 
sábado sobre o Lusitano de Évora, 
o treinador Alexandre Santana con-
fessa não ser uma surpresa as dificul-
dades que os clubes colocam ao Vi-
tória. “Senti o que tenho sentido um 
bocadinho em todos os jogos. Todas 
as equipas que vêm jogar connosco 
arrumam-se muito bem e juntam-se 
atrás, ficando, às vezes, difícil encon-
trar espaços”.

Apesar do triunfo por 5-2, o 2-2 re-
gistado ao intervalo diz bem dessas 
dificuldades. “O facto de o adversário 
ter tido onze reforços trouxe-nos al-

guma expectativa durante a primeira 
parte. Dois momentos que tiveram 
no jogo, de bola parada, deu-lhes dois 
golos. Na segunda parte, com melhor 
conhecimento do que se estava a pas-
sar na primeira, mexemos e a forma 
como o fizemos e os ‘timings’ foram 
fundamentais”.

E acrescenta: “Já sabíamos que 
o Lusitano, como qualquer equipa 
neste campeonato, ia-nos causar 
dificuldades. É repetitivo: mas não 
há jogos fáceis, ainda mais pela exi-
gência que temos connosco próprios, 
independentemente dos jogadores 
que estejam em campo”, disse, lem-
brando a integração de jovens atletas. 
“Hoje (sábado) estreámos mais um 
jovem com 17 anos, o Daniel Carvalho. 
É um jovem fantástico e que trabalha 
como ninguém, com personalidade 
ímpar. Com 17 anos, o Rodrigo Pereira 
também voltou a entrar”.

Alexandre Santana frisou a utiliza-
ção de um trio de jovens ao lado de 
um veterano, de 36 anos. “Tirando o 
Semedo, tivemos dois juniores a jogar 
no meio-campo à direita e à esquerda 
(Gonçalo Batista e João Marques) e 
um sénior de primeiro ano a jogar no 
corredor central, o Bruno Ventura. 
Ou seja, temos muitos jogadores 
jovens que nos trazem muita irreve-
rência, mas que, em determinados 
momentos do jogo, nos trazem al-
guma intranquilidade. Faz parte do 
crescimento”.

Questionado sobre se o lança-
mento de novos jogadores visa já a 
preparação da equipa no futuro, o 
treinador é peremptório. “Também, 
mas não sou muito de fazer perspec-
tivas a longo prazo. Uma das coisas 
que disse aos jogadores no intervalo 
é que não podemos beber o copo de 
água sem antes o enchermos. Não 
podemos pensar na segunda parte 
quando estamos na primeira. A men-
sagem passou e a equipa beneficia 
com isso. Quando temos sucesso co-
lectivo as individualidades vão surgir 
com muito mais facilidade. Podemos 
pensar mais á frente, mas mais do 
que fazê-lo interessa encher o copo 
agora e só depois pensamos na fase 
seguinte”.

Semedo, Nuno Pinto e Zequinha, jogadores do Vitória, e o treinador adjunto Diego ajudam Tacho Solidário

Jogadores do Vitória ajudaram a fazer refeições na CASA Setúbal, 
associação que presta apoio a pessoas sem abrigo
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próximos meses por uma dezena 
de prelectores, decorre em três 
fases consecutivas, mas autónomas, 
correspondentes às três 
componentes formativas: formação 
geral (cinco disciplinas), formação 
específica (seis disciplinas) - a serem 
ministradas à distância, e formação 

prática (estágio), estabelecidas no 
Programa Nacional de Formação 
de Treinadores do IPDJ. Para além 
do curso UEFA B, a AF Setúbal 
vai organizar também uma acção 
formativa reservada ao Grau I (UEFA 
C), cujo início está previsto para o 
mês de Março.

Curso de 
Treinadores 
teve início 
ontem à tarde

Num evento online realizado ao 
final da tarde de ontem a Associação 
de Futebol de Setúbal deu início 
à abertura oficial do Curso de 
Treinadores de Futebol 2020/2021 – 
UEFA B (Grau II).
O Curso UEFA B de Treinadores de 
Futebol, que será dinamizado nos 
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SEIXAL
Grupo 
Desportivo 
do Cavadas 
recebeu visita 
do executivo 
municipal

O Grupo Desportivo do Cavadas rece-
beu a visita do executivo da Câmara 
Municipal do Seixal que tem apoiado 
a colectividade através de contratos-
-programa de desenvolvimento des-
portivo. 

Numa primeira fase, as obras 
abrangeram os balneários, as insta-
lações sanitárias e a cozinha do clube, 
decorrendo actualmente as pinturas 
das fachadas. 

No final da visita, o vereador do pe-
louro do desporto José Carlos Gomes 
destacou o trabalho desenvolvido em 
prol do movimento associativo que 
se caracteriza pela sua diversidade, 
sendo o maior veículo de oferta de 
actividades desportivas à população.

“Viemos ver as obras no âmbito das 
verbas que foram atribuídas no apoio 
ao movimento associativo, que estão 
a ser bem aplicadas. A Câmara Muni-
cipal reconhece o grande valor destes 
homens e mulheres e apesar das difi-
culdades que vivemos não podíamos 
deixar de continuar a apoiar na gene-
ralidade o movimento associativo do 
concelho”, referiu a propósito José 
Carlos Gomes.

“As primeiras intervenções que o 
clube sofreu foram no seu interior, a 
nível dos balneários e nos seus aces-
sos. As reparações exteriores são 
também muito importantes porque 
o edifício que já é antigo, começava 
a ter algumas rachas que causavam 
infiltrações que estavam a degradar 
algum material que tínhamos no seu 
interior”, realçou por sua vez o presi-
dente da direcção, João Coelho.  

O Grupo Desportivo do Cavadas 
dinamiza há 50 anos actividades des-
portivas, nomeadamente o xadrez e 
o atletismo, modalidade de referên-
cia no clube que tem feito uma forte 
aposta nos escalões de formação, 
com alguns atletas a conquistarem 
vários títulos de campeão a nível na-
cional na área dos saltos, velocidade 
e barreiras. 

José Pina

José Pina

Equipa comandada 
por Tomás Tengarrinha 
parte para a segunda 
volta com quatro 
pontos de vantagem

FUTEBOL FEMININO

Amora termina primeira volta da fase
de manutenção só com vitórias 

O Amora venceu o Atlético Ouriense 
por 3-0 em jogo realizado no Parque 
do Serrado a contar para a 5.ª jorna-
da da fase de manutenção e descidas 
da Liga BPI, terminando assim a pri-
meira volta da competição de forma 
brilhante.

Nos cinco jogos realizados as meni-
nas de Tomás Tengarrinha obtiveram 
outras tantas vitórias, seguindo na 
tabela classificativa em primeiro lu-
gar com quatro pontos de vantagem 
sobre o Estoril e sete pontos sobre o 
Atlético Ouriense, segundo e terceiro 
classificados, respectivamente.

Mafalda Marujo bisou frente ao Atlético Ouriense

DR

liga do futebol feminino português.
Relativamente ao jogo com a equi-

pa de Ourém o resultado acaba por 
corresponder à diferença que real-
mente existe entre as duas. O Amora 
entrou bem e aos 25 minutos adian-

tou-se no marcador com um golo 
marcado por Sara Brasil. O Ouriense 
teve uma ligeira reacção e até poderia 
ter chegado ao empate mas o Amora 
também teve outras oportunidades 
em que poderia ter marcado mas o 
resultado não sofreu mais qualquer 
alteração até ao intervalo.

Na segunda parte o domínio per-
tenceu por completo à equipa da 
margem sul do Tejo mas os golos 
da confirmação da vitória só acon-
teceram na parte final do encontro, 
ambos por Mafalda Marujo, aos 78 e 
89 minutos.

Para a capitã de equipa que bisou 
na partida “este foi o jogo mais bem 
conseguido da época. Sabíamos que 
o adversário era difícil e que vinham 
cá com a intenção de roubarem os 
três pontos mas nós fomos superio-
res do princípio ao fim, tivemos o jo-
go sempre controlado e o resultado 
nunca chegou a estar em perigo. Es-
tivemos muito bem, parabéns a toda 
a equipa”, disse Mafalda Marujo.

Tendo em conta que as duas pri-
meiras classificadas garantem desde 
logo a manutenção, as amorenses 
partem agora para a segunda volta 
em excelente posição para alcançar o 
objectivo de permanecer na principal 

A direcção do Seixal Clube 1925 apre-
sentou à Câmara Municipal um dos-
sier com projectos, reparos e melho-
rias a efectivar no Estádio Municipal 
do Bravo. Num trabalho conjunto de 
análise a todos os pontos expostos, 
responsáveis do clube, técnicos mu-
nicipais e o presidente da autarquia, 
estabeleceram a ordem prioritária 

SEIXAL CLUBE 1925

Melhoramentos no Estádio Municipal do Bravo

dos trabalhos a desenvolver.
Assim, no decorrer do mês de Mar-

ço terão início no campo n.º 1 as obras 
de substituição dos projectores para 
sistema de leds, bem como a manu-
tenção dos dois campos relvados. 

No início de Abril avançará a inter-
venção no telhado do edifício central 
com acrescento de estrutura para sala 

de reuniões, e consequentemente a 
construção de um gabinete clínico e 
sala de treinadores. A obra de maior 
relevância será a construção dos bal-
neários de apoio ao campo n.º 2, numa 
área bruta de 285m2, que ficarão si-
tuados no topo sul do referido campo. 

"Há que enaltecer o trabalho de to-
dos os envolvidos nos vários proces-

sos, agradecer à Câmara Municipal do 
Seixal a receptividade e disponibilida-
de em melhorar a nossa casa, numa 
clara demonstração que acredita no 
nosso projecto e que está conscien-
te da importância do movimento 
associativo", deixou bem vincado o 
presidente do clube Hugo Rodrigues.
J.P.

Sérgio Siva, que vestiu as cores do 
Clube Desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro, em 2007, no III Torneio 
Futebol Juvenil Indoor 4x4, pela equi-
pa de Infantis, é, nos dias de hoje, um 
basquetebolista de reconhecido valor. 

BASQUETEBOL

Ex-futebolista do CDR Fogueteiro na Selecção Nacional 

Tem 24 anos, joga na posição de 
base, e na sua carreira desportiva tem 
passagens pelo Benfica, Barreirense 
e Terceira Basket. 

A jogar actualmente no Sport Club 
Lusitânia (Açores), Sérgio Silva fez a 

sua estreia pela selecção nacional 
nos jogos de pré-qualificação para o 
mundial de 2023, com a Bielorrússia 
e Chipre, que Portugal venceu.

De referir que o atleta em ques-
tão é irmão do guarda-redes Tiago 

Silva (Leixões), que também deu os 
primeiros passos no CDR do Fogue-
teiro e depois representou o Arren-
tela, Benfica, Belenenses, Aves e V. 
Guimarães. 
J.P.
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Transporte municipal
para centros de vacinação

Telefone

210 976 099
transporte.vacinacao@cm-seixal.pt

Solicite o transporte com pelo menos 24 horas de antecedência
nos dias úteis das 9 às 12 e das 14 às 16 horas


