
O SEU DIÁRIO DA REGIÃO

DIRECTOR FRANCISCO ALVES RITO 

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2021
PREÇO 0,80€ | N.º 574 | ANO III | 5.ª SÉRIE

contactos: 800 217 217 / 265 523 515 / www.funeraria - armindo.com

PUBLICIDADE

AEROPORTO 
Hotelaria contesta Moita 
e Seixal por quererem 
travar opção Montijo p13

SETÚBAL 
Alunos apurados para 
o Concurso Nacional 
de Literatura p4

SETÚBAL 
Autarquia dá 
119 mil euros 
a instituições 
solidárias p7

CENTRO TABOR 
Instituição tem 
de receber de 
volta suspeitos 
de homicídio p3

Protecção Civil exige funcionários 
de apoio domiciliário vacinados já p5

A coligação perdeu o antigo bastião comunista para o PS nas eleições autárquicas de 2017 p3

CDU aposta em Carlos Humberto 
para reconquistar o Barreiro

Meia centena 
de mulheres 
em destaque nos 
órgãos autárquicos 
do distrito
Maria das Dores Meira 
e Inês de Medeiros lideram 
em Setúbal e Almada p10



2 O SETUBALENSE 8 de Março de 2021

Num destes dias, tive co-
nhecimento de uma notí-
cia que me deixou incré-
dulo, mas não totalmente 

surpreendido. 
O troféu ”Ave Caeser le Victor 

Salvet”, uma estatueta contendo 
uma quadriga em bronze com figu-
ras equestres, tinha desaparecido 
das instalações do Vitória. O antigo 
dirigente da SAD, Rodolfo Vaz foi 
quem levou o referido troféu, ten-
do sido constituído arguido pela PSP 
de Torres Vedras e sujeito à medida 
de coacção de termo de identidade 
e residência.

Se Rodolfo Vaz o tivesse levado 
para ser reparado (como alega, se-
gundo o que escreveu no Facebook), 
existiria todo um conjunto de proce-
dimentos de natureza administra-
tiva, nomeadamente pedido para 
reparação, autorização respectiva 
e guia de transporte subsequente. 

Tal não aconteceu.  
Na sequência destes aconteci-

mentos, Rodolfo Vaz escreveu ain-
da no Facebook,”Honestamente eu 
não queria uma estátua velha, que se 
fosse minha estava no lixo”. 

Após uma frase “lapidar” deste ca-
libre, não é necessário acrescentar 
mais nada. Estamos basicamente 
esclarecidos.

Embora todos tenhamos direito 
à presunção jurídica da inocência, 
este caso concreto configura clara-
mente um furto; mas o mais grave 
não é Rodolfo Vaz em si mesmo, mas 
sim quem o trouxe para cá e quem o 
manteve: Vítor Hugo Valente.

Com Paulo Gomes foi iniciado 
o processo que culminou com a 
denúncia do desaparecimento do 
troféu. 

Vitória Futebol Clube: a deslocação ao Brasil 
em 1929, o troféu ”Ave Caeser le Victor Salvet” 

e o seu regresso a casa

PENSAR SETÚBAL

Giovanni Licciardello

Vamos ao que interessa. A histó-
ria associada à sua conquista, que 
constitui mais uma página de ouro 
na história centenária do Vitória Fu-
tebol Clube.  

Consultando “o” livro de referên-
cia para todos os vitorianos intitula-
do “Vitória, do Nascimento à Glória”, 
da autoria desse grande setubalen-
se e vitoriano que é José Madureira 
Lopes, recordamos que em 1929, o 
Vitória deslocou-se ao Brasil, numa 
digressão que durou três meses. 

O honroso convite para a desloca-
ção ao Brasil surgiu, dado o prestígio 
alcançado pelo Vitória Futebol Clu-
be em Portugal, na década de vinte, 
nomeadamente com a conquista do 
Campeonato Regional de Lisboa, em 
1923/1924 e 1926/1927. Professor

A equipa do Vitória era constituí-
da por João dos Santos e Armando 
Martins (ambos internacionais olím-
picos), Artur Augusto “Camolas”, 
Joaquim Ferreira, Francisco Silva 
“Caramelo”, Augusto José, António 
Palhinhas, Matias Carlos, Eduardo 
Augusto, Domingos das Neves e 
Francisco Santos “Nazaré”.

Nessa digressão, o Vitória realizou 
jogos em S. Paulo, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte, defrontando equi-
pas tais como a Selecção de S. Paulo, 
Selecção “A” do Rio de Janeiro, ADA, 
América, Atlético Paulistano, San-
tos Futebol Clube e Clube Atlético 
Mineiro. 

O Vitória venceu os troféus “S. 
Paulo”, “Glória ao Vencedor” e ”Ave 
Caeser le Victor Salvet”. 

O que me parece óbvio e que to-
da esta lamentável situação veio 
acentuar, é a absoluta necessidade 
de fotografar, catalogar, organizar 
e colocar todos os troféus conquis-
tados na futura Sala de Troféus Jo-
sué Monteiro, com os destaques 
que merecem, agregando a esta, a 
actual Sala de Imprensa. Fica aqui 
a sugestão. 

Disponibilizo-me desde já para dar 
a minha contribuição nesse sentido, 
caso os actuais órgãos sociais enten-
dam oportuno.  

Quanto à digressão ao Brasil, 
contribuiu decisivamente para que 
o Vitória Futebol Clube seja consi-
derado um dos mais prestigiados 
clubes portugueses.

Nestes tempos conturbados em 
que andamos à procura de nós pró-
prios, convém não nos esquecermos 
disso.

O Vitória venceu 
os troféus “S. 

Paulo”, “Glória 
ao Vencedor” e 
”Ave Caeser le 
Victor Salvet”

Abertura

A idosa que deu corpo à liberdade

OPINIÃO

Valdemar Santos

N a actividade quotidiana 
dos militantes do artido 
Comunista Português, 
do PCP, é inquestionável 

que, não parando, caminhando, ul-
trapassando o seu centenário, por-
que depois de 6 de Março todo e 
qualquer português pode dizer: 
«centenário, mas doravante será 
sempre 100 anos mais um, dois, 
tês dias, semanas, meses, anos, lá 
chegarão à sociedade e ao Mundo 
por que lutam tanto quanto forem 
(formos) teimosos: “O futuro tem 
partido”», acontece que uma das 
suas habituações, reconhecida-
mente nem tanto quanto necessá-
rio, a do contacto directo – presen-
cial, termo marcante da fase que 
vivemos – com a população, lhes 
leva à mínima das actividades que 
de qualquer modo, contudo, ne-
nhum outro partido lhe regateia, a 
da distribuição de documentos nas 
caixas do correio por mão própria. 
Mais claramente: o PCP afirma em 
muitos milhares de folhetos o seu 
centenário indo a empresas e mui-
tos outros locais de trabalho, e es-
tando nas ruas e em cada esquina 
irrompendo noutras ou em largos, 
praças e avenidas, porta-a-porta.

Vem isto a propósito de uma jor-
nada muito recente, em vésperas 
desse 6 de Março, num extenso 
conjunto de urbanizações con-
tíguas onde se previne nas tais 
caixas, a exemplo universal, que 
«a distribuição de publicidade é 
proibida». Haja, da nossa parte, 
um reconhecimento: em muitas 
não se fala tanto de interdição, até 
se solicita o favor de não atafulhar 
essas caixas, mas quem distribui 
conhece: nalguns casos até se evo-
ca a lei (tem nº de artigo e alínea…) 
que proíbe mesmo.

Tal nos leva a uma antípoda urba-
nística. Em Águas de Moura, extre-

ma do Concelho de Palmela raian-
do o Alentejo, existe a Rua Padre 
Acílio (identificável, claro, no Mapa 
Google). Rua aldeã, onde há alguns 
anos atrás a proprietária de uma 
vivenda típica – casinha - reagiu do 
fundo do pátio onde estendia rou-
pa a uma distribuição comunista de 
um prospeto, assim: «Não sabem 
ler? Não queremos publicidade 
no correio, já chega a televisão». 
Retorquiu-se: «Minha senhora, 
não é publicidade, é propaganda 
do PCP!» Nem sempre somos to-
dos conhecidos, nem sempre es-
capamos a uma certa suspeição: 
«Ah, propaganda! Esperem aí, já 
vos mostro o meu cartão do Parti-
do!» Foi mesmo buscá-lo, para mais 
convincentemente fazer um convi-
te: «Mas entrem, entrem, hoje faço 
anos… Isto já vai nos oitenta! Não 
há lei que nos proíba, não!».

Militante do PCP

O PCP afirma em 
muitos milhares 

de folhetos o 
seu centenário 

indo a empresas 
e outros locais 

de trabalho
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Operações de Socorro de Setúbal 
explicou à Lusa que o alerta para 
o acidente, ocorrido na zona de 
Azeitão, foi dado aos bombeiros 
às 11h09.
Para o local da ocorrência foram 
mobilizados 13 operacionais, 

apoiados por cinco veículos, 
incluindo meios dos bombeiros, 
GNR e do Instituto Nacional de 
Emergência Médica (INEM), 
nomeadamente a viatura médica 
de emergência e reanimação do 
Hospital do Barreiro.

Homem morre 
num acidente 
com tractor em 
Azeitão

Um homem de 64 anos morreu 
ontem na sequência do 
capotamento do tractor agrícola 
que conduzia, numa quinta no 
concelho de Setúbal, revelaram 
à agência Lusa a Protecção Civil 
e a GNR. O Comando Distrital de 

EXTRACTO 
---Eu, SANDRA MORAIS TELES BOLHÃO, Notária com Cartório em Setúbal, na Avenida 
Bento Gonçalves, número 19-B, CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por Escritura 
de Justificação lavrada neste Cartório no dia quatro de Março dois mil e vinte e um, a folhas 
cento e uma e seguintes, do Livro Cento e quarenta e dois - A, "ELECTRO - CARRAMINHO 
LDA", com sede na Rua Marcelino Mesquita, lote 212, Casal do Marco, freguesia de Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, concelho de Seixal, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa - primeira secção sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 
502 431 148, DECLAROU que, com exclusão de outrem, é dona e legítima possuidora do 
PRÉDIO URBANO, com a área total de quinhentos e vinte e seis vírgula sessenta metros 
quadrados, composto por lote de terreno para construção, a confrontar a norte com Rua Marceli-
no Mesquita, a sul com lote 216, a nascente com lote 212 e a poente com lote 211, sito na Rua 
Marcelino Mesquita, lote 200, União das Freguesias de Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, 
(anterior extinta freguesia de Arrentela), concelho de Seixal, não descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Seixal, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 8171, da União das 
Freguesias de Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires. ------------------------------------------------ 
- Que, a sociedade usucapiente adquiriu o imóvel ora justificado por compra verbal ocorrida 
em mil, novecentos e noventa e seis a António Rodrigues e mulher Maria Gameiro Fernandes, 
data a partir da qual entrou na posse imediata e efetiva do referido prédio. ------------------------ 
- Que, nunca foi celebrada Escritura, por motivos não imputáveis à sociedade compradora, 
tendo porém, sido paga a totalidade do preço acordado. ---------------------------------------------- 
- Que, a sociedade justificante tentou entrar em contacto com os vendedores, para que fosse 
dada a forma necessária ao negócio verbal ocorrido, porém estes já não residiam na morada 
conhecida. Uma vez que desconhecem o atual paradeiro dos mesmos, não resta à sociedade 
outra solução, senão o recurso à usucapião, por forma a titular a posse que vem exercendo desde 
o ano de mil, novecentos e noventa e seis sobre o imóvel atrás identificado. ----------------------
- Que atendendo a que a duração da sua posse, há mais de vinte anos, se tem mantido continu-
amente e de forma ininterrupta, já adquiriu o referido imóvel, por USUCAPIÃO, invocando, 
por isso, esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.--------------------------- 
ESTÁ CONFORME. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Setúbal, aos quatro de Março de dois mil e vinte e um.

A Notária

Av. Bento Gonçalves N19 - B 2910-433 Setúbal 
Telf: 265232639 • Fax: 265231165

sandra.bolhao@notarios.pt

Reg. sob o n.º 45

CARTÓRIO NOTARIAL DE SETÚBAL
SANDRA BOLHÃO 

PRESIDENTE DISCORDA

Centro Jovem Tabor de Setúbal tem de 
receber de volta suspeitos de homicídio

O presidente do Centro Jovem Tabor 
de Setúbal não concorda que tenha 
de voltar a acolher os dois jovens sus-
peitos do homicídio de outro jovem 
da instituição, mas vai recebê-los.

“Não compreendemos esta decisão 
do tribunal. E já decidimos enviar os 
outros 16 jovens para as suas casas 
- já estamos a fazer contactos nes-
se sentido -, porque receamos pela 
segurança desses jovens e dos cola-
boradores do Centro Jovem Tabor”, 
disse à agência Lusa Carlos de Sousa, 
presidente da Direcção do Centro Jo-
vem Tabor.

“Após a decisão do Tribunal de Se-
túbal conhecida na sexta-feira à noi-
te, foram feitas algumas tentativas, 
em conjunto com a Segurança Social, 
para que os dois suspeitos, de 16 e 17 
anos, fossem acolhidos noutras insti-
tuições, mas sem êxito”, acrescentou.

 O Centro Jovem Tabor é uma Ins-
tituição Particular de Solidariedade 
Social (IPSS) sob a dependência da 
Diocese de Setúbal da Igreja Católica, 
que acolhe cerca de duas dezenas de 
jovens com dificuldades de inserção 
na sociedade.

“Não podemos, nem queremos, 
colocar em causa a saúde e a seguran-
ça dos outros jovens, de que somos 
tutores, e que, por isso, estão sob a 
nossa responsabilidade”, disse Carlos 
de Sousa, salientando que “um dos 
dois suspeitos também já tinha amea-
çado esfaquear a directora técnica” 
da instituição.

“Na prática, pelo menos tempora-
riamente, vamos ficar apenas com 
um dos suspeitos de um crime de 
homicídio, porque o outro decidiu ir 
para sua casa logo que foi conhecida 
a decisão do tribunal”, acrescentou 

o presidente da Direcção do Centro 
Jovem Tabor, que é também candi-
dato independente à presidência 
da Câmara de Palmela nas próximas 
eleições autárquicas.

Os dois jovens foram detidos pela 
Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal por 
suspeita do homicídio de um jovem 
de 15 anos que terá ocorrido em 15 
de Outubro do ano passado, junto ao 
Centro Jovem Tabor, e vão aguardar 
julgamento com a medida de coacção 
de apresentações diárias. 

A PJ acredita que, depois de con-
sumarem o crime num terreno aban-
donado contíguo ao Centro Jovem 
Tabor, os dois jovens embrulharam 
o cadáver num lençol e lançaram-
-no para o interior de um poço seco, 
também perto da instituição onde a 
vítima e os arguidos estavam institu-
cionalizados. GR // SB / Lusa

PUBLICIDADE

AUTÁRQUICAS 2021

CDU candidata Carlos Humberto 
para recuperar a Câmara do Barreiro

A CDU vai voltar a apostar em Carlos 
Humberto para recuperar a Câmara 
Municipal do Barreiro, que a coligação 
perdeu para Frederico Rosa e o PS nas 
autárquicas de 2017.

A escolha do cabeça-de-lista para 
as eleições deste ano está definida, 
confirmaram a O SETUBALENSE duas  
fontes próximas do processo, uma 
das quais muito bem colocada no 
seio do PCP.

Questionado por O SETUBALEN-
SE, João Armando, responsável 

Carlos Humberto é a solução da CDU para voltar ao poder no Barreiro

DR

concelhio do Barreiro do PCP, “não 
confirma nem desmente” a escolha 
do nome.

Aos 69 anos, o actual primeiro 

secretário da comissão executiva 
da Área Metropolitana de Lisboa 
prepara-se para tentar reeditar uma 
reconquista neste concelho para a 

CDU – nas eleições de 2005, foi Car-
los Humberto quem devolveu a pre-
sidência da autarquia barreirense à 
coligação, com um triunfo sobre Emí-
dio Xavier, que havia ganho o poder 
para o PS quatro anos antes.

Carlos Humberto viria a garantir 
mais duas vitórias para a CDU nas 
autárquicas seguintes, em 2009 e 
2013, cumprindo assim três manda-
tos consecutivos e ficando impossi-
bilitado de se recandidatar em 2017 
face à lei de limitação de mandatos, 
que entrou em vigor em 2005.

Agora é relançado pela CDU que 
está apostada em recuperar “pesos 
pesados” – leia-se nomes que garan-
tiram por vitórias as candidaturas 
que encabeçaram pela coligação em 
autárquicas. É assim no Barreiro, com 
Carlos Humberto, e em Alcochete, 
município também perdido para o 
PS nas últimas eleições e onde a CDU 
volta agora a apostar de novo em Luís 

Franco, que conduziu os destinos 
desta autarquia pelos mesmos três 
mandatos (2005, 2009 e 2013). A 
estes dois nomes há ainda a juntar o 
de Maria das Dores Meira, que atingiu 
o máximo de mandatos consecutivos 
na liderança da Câmara de Setúbal e 
que, assim, vai ser cabeça-de-lista a 
Almada, com desafio idêntico: recu-
perar o outro município que, em 2017, 
fugiu das mãos da CDU para as do PS, 
com Inês de Medeiros a arredar do 
poder Joaquim Judas.

Carlos Humberto é assim um dos 
três principais nomes na “estratégia 
de recuperação” traçada pela CDU 
para as autárquicas deste ano no 
Distrito de Setúbal. De 1993 a 2005 
– ano em que reconquistou a câma-
ra para a coligação –, o barreirense 
cumpriu mandatos como deputado 
municipal. No currículo engloba ainda 
a presidência da Junta Metropolitana 
de Lisboa, entre 2006 e 2013.

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
212 384 894

ALCOCHETE
212 318 392 

SESIMBRA
265 520 716 

OUTROS 
CONCELHOS
265 520 716 

O antigo presidente 
da autarquia vai tentar 
reeditar a reconquista 
que conseguiu para a 
CDU em 2005

Mário Rui Sobral
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Setúbal

Já apurados 12 alunos para representarem 
o concelho na fase intermunicipal

Já foram escolhidos os 12 alunos do 
ensino básico e secundário que vão 
representar Setúbal na próxima fase 
do 14.º Concurso Nacional de Lei-
tura, uma iniciativa promovida pelo 
Plano Nacional de Leitura em cola-
boração com a Câmara Municipal 
de Setúbal e a Rede de Bibliotecas 
Escolares.

A selecção foi feita através de 
uma prova realizada em formato 
digital a 2 de Março, tendo sido 
os jovens apurados nas provas li-
terárias realizadas nas escolas do 
concelho, tendo por base a leitura 
de um livro adequado a cada nível 
de ensino.

Os vencedores do 1.º ciclo do en-
sino básico foram Carolina Fonseca 
Batista, do Agrupamento de Esco-
las Sebastião da Gama, Soraia Pe-
reira, do Agrupamento de Escolas 
Luísa Todi, e Yago Vinicius Rodri-
gues, do Agrupamento de Escolas 
Lima de Freitas.

Do 2.º ciclo vão representar Setú-
bal, na fase intermunicipal, os alunos 
Beatriz Figueiredo dos Santos e Luísa 
Gomes Feiche, do Agrupamento de 
Escolas Luísa Todi, e Carolina Isabel 
Baptista, do Agrupamento de Escolas 
Sebastião da Gama.

Catarina Gonçalves, da Escola Se-
cundária du Bocage, Maria Leonor 
Martins, do Agrupamento de Escolas 
Lima de Freitas, e Tomás Ferreira, do 
Agrupamento de Escolas de Azeitão, 
venceram a competição do 3.º ciclo 
do ensino básico.

Do secundário, foram selecciona-
das Matilde Costa Lourenço, Carolina 
Belchiorinho Unas e Flávia Dias Mo-
desto, todas da Escola Secundária du 
Bocage.

Explica a autarquia sadina, em 

Humberto Lameiras

Os estudantes tiveram 
de prestar provas tendo 
por base a leitura de um 
livro adequado a cada 
nível de ensino  

14.º CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

FOTÓGRAFO

A fase municipal do concurso contou com 55 inscritos. A fase intermunicipal realiza-se entre 13 de Março e 26 de Abril 

comunicado, que os alunos “res-
ponderam, em primeiro lugar, a 
uma prova escrita com questões 
de interpretação sobre cada obra 
e, após um momento cultural, com 
a exibição de curtas-metragens 
de animação, realizaram a com-
ponente oral”.

Os alunos foram avaliados por um 
júri composto pelo autor e professor 
Marco Taylor, a coordenadora das Bi-
bliotecas e Polos da autarquia, Lígia 
Águas, e a coordenadora interconce-
lhia da Rede de Bibliotecas Escolares, 
Elisabete Carvalho.

Pedro Pina elogia famílias 
e professores 
Pedro Pina, vereador responsável 
pelo pelouro da Cultura do muni-
cípio, depois do anúncio dos ven-
cedores, deixou uma mensagem 
“especial” aos participantes, assim 
como aos professores e famílias que 
“contribuem para que cada um pos-
sa ter na leitura um espaço de parti-
lha e um conhecimento abrangente 
de muitas experiências de vida e de 
muitos mundos”.

Nesta sua mensagem, o autarca 
destacou ainda o papel das biblio-
tecas escolares, bem como o “tra-
balho e persistência” destas, bem 
como dos polos da Câmara Muni-
cipal de Setúbal na “importante 
missão de promoção e incentivo 
à leitura”.

“A leitura ainda é um espaço de 
liberdade e que nos leva a muitos 
horizontes, a muitos sonhos para a 
vida que desejamos”, acentuou.

Esta é a quarta vez que o município 
de Setúbal participa no desafio lan-
çado pelo Plano Nacional de Leitura, 
com o propósito de estimular o gos-
to e o prazer da leitura nas crianças 
e jovens e de melhorar o domínio da 
língua portuguesa.

A fase municipal, que contou 
com um total de 55 inscritos, se-
leccionou os 12 representantes do 
concelho na fase intermunicipal, 
que deverá realizar-se entre 13 de 
Março e 26 de Abril para apurar 
os participantes na final nacional, 
agendada para 6 de Junho.



Trabalhos de repavimentação na 
Praceta Professor Hernâni Cidade, 
na zona da Camarinha, em Setúbal, 
motivam a interdição daquele 
local ao trânsito automóvel a partir 
de hoje, segunda-feira, por um 
período previsível de três dias.
A Praceta Professor Hernâni Cidade, 

cujo acesso rodoviário é feito pela 
Rua Adriano Correia de Oliveira, é 
uma via sem saída, pelo que não 
existem alternativas à circulação.
Também a partir de hoje e por 
um período previsto de seis dias, 
a circulação automóvel está 
condicionada pelo encerramento 

parcial da Avenida 5 de Outubro, 
devido à obra de requalificação e 
mobilidade urbana na Avenida dos 
Combatentes da Grande Guerra.
A interrupção no troço entre a Avenida 
22 de Dezembro e a Rua Joaquim 
Brandão, deve-se à execução de uma 
passagem de peões.
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Obras obrigam 
a alteração de 
trânsito a partir 
de hoje

COVID-19

Protecção 
Civil quer que 
funcionários 
de apoio 
domiciliário 
sejam já 
vacinados 

A Comissão Distrital de Protecção 
Civil de Setúbal pretende que os 
funcionários de instituições que 
prestam apoio domiciliário sejam 
integrados na actual fase de vaci-
nação contra a covid-19.

A proposta foi apresentada e 
deliberada em reunião da Comis-
são Distrital de Protecção Civil de 
Setúbal, a 3 de Março, e foi “trans-
mitida ao secretário de Estado dos 
Assuntos Parlamentares, Duarte 
Cordeiro", responsável do Gover-
no pela implementação de medidas 
de combate à pandemia de co-
vid-19 na Península de Setúbal, 
refere a  autarquia de Setúbal em 
comunicado.

No documento enviado ao gover-
nante, a Comissão Distrital de Pro-
tecção Civil de Setúbal, liderada pela 
presidente da Câmara Municipal de 
Setúbal, Maria das Dores Meira, pro-
põe “que sejam considerados nesta 
fase de vacinação em que o País se 
encontra todos os trabalhadores das 
instituições que prestam apoio do-
miciliário a idosos e outros cidadãos 
que destes cuidados necessitam e 
que se encontram nas suas habita-
ções”.

A deliberação fundamenta esta 
proposta no facto de “muitos de 
estes trabalhadores funcionarem 
em sistema de rotatividade entre 
equipas que prestam serviço no 
interior das estruturas residenciais 
para pessoas idosas e as de apoio 
domiciliário”.

A Comissão Distrital de Protecção 
Civil de Setúbal espera que esta pro-
posta, a qual “seguramente é abran-
gente a todo o território nacional”, 
se constitua como “mais uma medi-
da que contribua para o combate à 
doença e à imunidade comunitária 
ao vírus”.
H.L.

Ambientalistas 
dizem aguardar que a 
Agência Portuguesa 
do Ambiente envie 
à associação estudo 
sobre a caracterização 
dos resíduos

AMBIENTE

ZERO alerta para demora na remoção de 80 mil 
toneladas de resíduos perigosos no Vale da Rosa

A ZERO alertou para a demora na 
remoção de 80 mil toneladas de re-
síduos depositados no Vale da Rosa, 
em Setúbal, e lamentou que a Agên-
cia Portuguesa do Ambiente (APA) 
não tenha ainda disponibilizado o 
relatório das análises efetuadas.

“A ZERO - Associação Sistema Ter-
restre Sustentável continua à espera 
que a APA lhe envie o estudo sobre a 
caracterização destes resíduos peri-
gosos, peça que é fundamental para 
se perceber melhor este problema, 
além de poder dar indicações sobre a 
sua origem”, refere a associação, que 
fez a denúncia deste caso de poluição 
ambiental, em Junho do no passado.

“A APA informou a ZERO de que 
esse estudo foi realizado pela EDM 
– Empresa de Desenvolvimento Mi-
neiro, mas, infelizmente, o estudo 
ainda não é público”, acrescenta, 
numa nota enviada à Lusa.

 A associação ambientalista mani-
festa também preocupação com o 
atraso na remoção dos resíduos pe-
rigosos, alegadamente devido a “di-
ficuldades dos serviços da Comissão 
de Coordenação Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo (CCDRLVT) em lidar com 
esta situação”.

“Questionada pela ZERO, a CCDRL-
VT esclareceu que em Junho do ano 
passado já tinha notificado o proprie-
tário do terreno (Millennium BCP), 
dando um prazo de 120 dias para 
proceder à remoção daqueles resí-
duos e ao seu encaminhamento para 
tratamento adequado”, refere.

Também em Junho do ano pas-
sado, acrescenta, o Millennium BCP 
“contestou essa decisão das autori-
dades ambientais, mas a CCDRLVT só 
respondeu ao banco em Novembro 
de 2020, ou seja, cinco meses mais 
tarde”. O proprietário do terreno “vol-

A Zero manifesta ainda estar preocupada com eventuais consequên cias para a saúde pública com a utilização 
de parte dos resíduos em causa em obras de construção civil
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tério do Ambiente e da Ação Climática 
para garantir que o dono dos resíduos 
os remove e encaminha para trata-
mento adequado, a ZERO espera que 
o Ministério resolva a situação sem ter 
de recorrer, mais uma vez, ao Fundo 
Ambiental, ou seja, ao dinheiro dos 
contribuintes”, lê-se no comunicado.

Ministério do Ambiente   
confirmou perigo ao BE

No mês passado, segundo infor-
mação divulgada pela concelhia de 
Setúbal do Bloco de Esquerda, o Mi-
nistério do Ambiente confirmou que 
os resíduos depositados ilegalmente 
no Vale da Rosa são perigosos e terão 
de ser removidos “para um aterro de 
resíduos perigosos”

“Sete meses depois de o grupo 
parlamentar do Bloco de Esquerda 
ter questionado o Governo, o Minis-
tério do Ambiente e da Ação Climá-
tica respondeu […] às perguntas do 
Bloco sobre o depósito ilegal de mais 

de 30 mil toneladas de resíduos pe-
rigosos em terrenos da propriedade 
do Millennium BCP, situados no Vale 
da Rosa, denúncia feita pela associa-
ção Zero”, referia o partido.

O Ministério do Ambiente referiu 
ainda que a Inspeção-Geral da Agri-
cultura, do Mar, do Ambiente e do Or-
denamento do Território (IGAMAOT) 
concluiu que os resíduos em causa 
“não correspondem aos associados 
à [empresa] Metalimex, SA.”, que 
foram enviados para tratamento na 
Alemanha em 1997 e 1998, e que já ali 
se encontravam em 10 de Junho de 
2017, aquando da aquisição dos ter-
renos em causa pelo Millennium BCP.

De acordo com a resposta da tute-
la, foi levantado um auto de notícia, 
para instauração do correspondente 
processo de contraordenação na ins-
peção-geral, e até Fevereiro “não fo-
ram identificados danos provocados 
pelo depósito de resíduos em causa”.
GR // ROC // Lusa

tou a contestar a decisão, argumen-
tando agora que não tinha sido rea-
lizada a audiência de interessados”.

De acordo com a ZERO, a contes-
tação foi aceite pela CCDRLVT, que, 
em Janeiro deste ano, voltou a dar 
mais 120 dias ao Millennium BCP para 
a realização da referida audiência de 
interessados, o que significa que, na 
melhor das hipóteses, a remoção dos 
resíduos perigosos do Vale da Rosa 
“só deverá ter lugar passado mais de 
um ano da denúncia”.

A associação manifesta ainda preo-
cupação com eventuais consequên-
cias para a saúde pública da utilização 
de parte dos resíduos em causa - que 
na altura se pensava serem inertes - 
em diversas obras de construção civil.

Por outro lado, a ZERO espera que 
o Governo não recorra ao dinheiro 
dos contribuintes para proceder à 
remoção dos resíduos perigosos.

“Face às dificuldades até agora de-
monstradas pelos serviços do Minis-
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Uniseti promove concelho do Sado em
encontro online de universidades seniores

A Uniseti – Universidade Sénior de 
Setúbal foi a primeira instituição 
desta área de ensino a participar no 
projecto Terra-a-Terra, promovido 
pela RUTIS – Rede de Universidades 
Seniores, que tem por objectivo dar 
a conhecer as regiões onde estão se-
diadas estas instituições.

No debate em plataforma online, 
no passado dia 1 de Março, que che-
gou a mais de uma centena de pes-
soas de todo o País, Arlindo Mota, 
presidente da Uniseti, a convite do 
coordenador da RUTIS, Luís Jacob, 
introduziu o tema “O que tem Setú-
bal que mereça ser digno da visita de 
forasteiros”, onde assinalou o patri-
mónio natural e edificado da cidade 
do Sado, e ainda realçou aspectos 
da gastronomia local como um dos 
motores de atracção turística.

A apresentação incluiu um filme 
promocional da Câmara de Setúbal, 
tendo sido o mesmo complementado 
por um diaporama que pôs em relevo, 
mais detalhadamente, os principais 
elementos do património cultural 

O Chega expressou “estupefacção” 
com as queixas que a Comissão da 
Carteira Profissional de Jornalista 
(CCPJ) enviou a órgãos de sobera-
nia sobre a campanha presidencial 
de André Ventura, acusando a enti-
dade de “ser manietada” e ter “fins” 
político-ideológicos.

“Mais inacreditável parece ser 
que a CCPJ associe a candidatura 
de André Ventura ao incitamen-
to ao ódio e à violência, quando 
foi ele o candidato mais alvo de 
violência e protestos em toda a 
campanha”, lamenta a Direcção 
Nacional do partido da extrema-

-direita parlamentar.
Em comunicado, na passada 

sexta-feira, os dirigentes do Chega 
condenam a “negação do apedre-
jamento ocorrido em Setúbal, aliás 
confirmado pela própria polícia - 
e no qual um repórter de imagem 
da TVI foi atingido por uma pedra”, 
algo que consideram que “demons-
tra que a CCPJ não está a dar ne-
nhum contributo para a defesa do 
jornalismo em Portugal, estando, 
isso sim, a ser manietada e condu-
zida por fins meramente políticos 
e ideológicos”.

“Para além do envolvimento de 

uma entidade convidada pelo Go-
verno português, supostamente 
com o objectivo de acompanhar a 
campanha, denota-se, mais uma 
vez, o aproveitamento de entidades 
internacionais, debaixo do chapéu 
do Governo, com o intuito de atingir 
o Chega e o seu líder”, lê-se ainda.

A CCPJ enviou um relatório a con-
denar o "clima de ameaças à liberda-
de de expressão e de informação" da 
campanha presidencial de Ventura, 
após audição de sete jornalistas dos 
mais de 20 que cobriram as duas se-
manas de campanha, ao Presidente 
da República, ao presidente da As-

sembleia da República, ao primeiro-
-ministro, à procuradora-geral da 
República, à provedora de Justiça, 
à Comissão Nacional de Eleições, à 
Entidade Reguladora para a Comu-
nicação Social e ao Sindicato dos 
Jornalistas.

Segundo a CCPJ, "foi notório e foi 
notícia o clima de ameaças à liberda-
de de expressão, de informação e de 
manifestação vivido na campanha do 
candidato André Ventura, presidente 
do partido Chega" e adianta ter sido 
contactada sobre o assunto "pela 
missão da OSCE (Organização para a 
Segurança e Cooperação na Europa), 

que estava a acompanhar a campa-
nha eleitoral a convite do Governo 
português".

"Todos os jornalistas ouvidos têm 
dúvidas sobre o que de facto acon-
teceu naquela tarde e que terminou 
com uma 'limpeza de rua' e uma carga 
policial sobre alguns manifestantes. 
Nenhum jornalista diz ter assistido à 
'chuva de pedras' relatada nas tele-
visões pelo comandante distrital de 
Setúbal", declara-se no comunicado 
da CCPJ sobre o episódio de violência 
ocorrido em Setúbal, já no penúltimo 
dia de propaganda eleitoral. HPG // 
JPS - Lusa 

Humberto Lameiras

“O que tem Setúbal 
que mereça ser digno 
da visita de forasteiros” 
foi o tema que Arlindo 
Mota colocou a debate

PROJECTO TERRA-A-TERRA

CAMPANHA DAS PRESIDENCIAIS

DR

do concelho de Setúbal, da Casa do 
Corpo Santo à Igreja e Convento de 
Jesus, e a Serra da Arrábida com a sua 
típica vegetação que rodeia o Con-
ventinho da Arrábida e as praias que 
se abrigam nas abas da serra, como 
a Figueirinha, Galapos, Portinho da 
Arrábida.

Durante este passeio virtual, os 
participantes colocaram questões 

aos responsáveis da Uniseti sobre a 
‘visita’, e “tecerem comentários mui-
to elogiosos sobre o que tinham visto, 
tendo manifestado curiosidade para 
que quando a pandemia o permitir 
virem conhecer ou rever as terras 
sadinas, pois ficaram cativados com 
a beleza da cidade e os sabores apre-
sentados”, refere a Universidade em 
comunicado.

Durante este encontro, através 
da plataforma Zoom, foi ainda 
apresentada uma panorâmica da 
actividade desenvolvida pela Uni-
versidade Sénior de Setúbal, "tanto 
no âmbito do saber em aula como 
do conhecimento e convívio pro-
porcionado pelas visitas culturais 
pelo País e no estrangeiro, que tem 
promovido".

Chega 'chama' acontecimentos na cidade para criticar Comissão de Jornalistas

O debate da Rede de Universidades Seniores alcançou mais de uma centena de pessoas de todo o País

O encontro 
assinalou o 
património 
natural e 
edificado
do município
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A procura de casas com 
espaço exterior aumentou, 
seja devido ao confina-
mento, ao teletrabalho, ou 
mesmo porque nos recor-
dámos da importância que 
as casas têm para o bem 
estar das nossas famílias.

E o mercado confirma-o. 
Desde 2020, os preços 
dos apartamentos com ter-
raços, moradias e quintas 
aumentaram em média 
7%, de acordo com uma 
análise do portal imobiliá-
rio líder em Portugal.

Para si que procura uma 
casa com estas caracterís-
ticas mas não a encontra, 
surgiu uma "nova" possi-
bilidade devido ao relativo 
baixo investimento. Falo 
da auto-construção.

Se pensar bem, o valor 
por metro quadrado do 
imóvel usado atingiu va-
lores elevados. Apesar da 
qualidade construtiva de 
algumas casas no merca-
do, estas em nada compe-
tem com a possibilidade 
fazer ao nosso gosto.

Por outro lado, o ainda 
acessível preço dos ter-
renos urbanos, aliado aos 
baixos custos construtivos, 
tornaram de novo interes-
sante a ideia de construir 

Não encontra a casa 
ideal, e agora?

Júlio Amaral

935 962 810
julio.amaral@century21.pt
jamaral.cdc21.pt

PUBLICIDADE

a sua própria casa. Outro 
aspecto a favor é a pos-
sibilidade de financiar a 
compra de um terreno e a 
construção da casa, visto 
que hoje a banca compete 
para ceder crédito.

Ora se construir é tão 
apelativo, porque não o 
fazem todos?

Há alguns dos aspectos 
a ter em conta ao decidir:

1. O tempo necessário 
para a conclusão de uma 
obra, de cerca de um ano, 
e da obtenção da licença 
de construção, que pode 
levar outro tanto;

2. A necessidade de ter 
50% do capital para a 
compra do terreno e 20% 
para o valor da obra é ou-
tro dos aspectos relevan-
tes;

3. Por fim, e não menos 
importante, diria que é 
importante haver uma re-
lação de confiança com o 
construtor e a garantia de 
estabilidade. Isto é, haver 
garantias que a obra é ter-
minada.

Se tudo o resto falhar na 
procura da casa ideal, pen-
se nisso. Construir a casa 
dos seus sonhos é mais 
acessível que pensa.

Cada organização vai 
receber entre 1 000 
e 8 500 euros para 
conseguir manter 
o seu trabalho 
de equilíbrio social 

39 INSTITUIÇÕES DO CONCELHO

Entidades solidárias recebem 
apoio financeiro de 119 mil euros 

O executivo municipal de Setúbal apro-
vou a atribuição de um apoio financeiro 
de 119 mil euros para 39 instituições e 
associações do concelho, que actuam 
na área da intervenção social.

A deliberação em reunião de câmara 
teve em consideração a importância das 
respostas integradas facultadas por estas 
entidades, sendo o apoio financeiro da 
autarquia para que estas mantenham o 
“equilíbrio social”. Cada uma vai receber 
“entre 1 000 e 8 500 euros”, indica a 
autarquia em comunicado.

Estas verbas, segundo a lista divulgada 
pela câmara, vão contemplar a AURPIA 
– Associação Unitária dos Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Azeitão, Agência 
Piaget para o Desenvolvimento, APPA-
CDM de Setúbal, As Missionárias da 
Caridade – Irmãs de Calcutá, Associação 
“Questão de Equilíbrio”, Associação Bap-
tista Shalom, Associação Centro de Bem-
-Estar Social dos Reformados e Idosos de 
Setúbal e Associação Cristã da Mocidade 
de Setúbal.

A lista de beneficiários considera ainda 
a Associação de Professores e Amigos das 

O apoio financeiro tem em conta as respostas integradas 

DR

Crianças do Casal das Figueiras, a Associa-
ção de Saúde Mental Doutor Fernando 
Ilharco, a Associação de Socorros Mútuos 
Setubalense, a Associação de Solidarie-
dade Social da Freguesia de Gâmbia-
-Pontes-Alto da Guerra e a Associação 
de Solidariedade Social dos Professores.

Também recebem apoio financeiro a 
Associação Humanitária e Bem-Fazer de 
São Paulo, Associação Meninos D'Oiro, 
C.A.S.A. – Centro de Apoio ao Sem-Abri-
go, Azeitão e Setúbal, CADIn – Centro de 
Apoio ao Desenvolvimento Infantil, Cári-
tas Diocesana de Setúbal, Casa do Gaiato, 
Casa de Sant'ana, Casa Nossa Senhora da 
Saúde e Centro Jovem Tabor.

A verba é ainda repartida pelo Centro 
Social e Paroquial de Nossa Senhora da 
Anunciada, Centro Social e Paroquial D. 

Manuel Martins, Centro Social Paroquial 
de S. Sebastião – Centro Comunitário, 
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação 
de Setúbal, Delegação de Setúbal da 
ADRA Portugal e Externato Rumo ao 
Sucesso.

Esta ajuda municipal abrange também 
a Fundação Portuguesa “A Comunidade 
Contra a Sida”, Grupo de Apoio de Setú-
bal da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
Instituto das Comunidades Educativas, 
Jardim de Infância “O Sonho”, Jubileu 
Mais, Liga dos Amigos da Terceira Idade, 
Santa Casa da Misericórdia de Azeitão, 
Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, 
Sociedade de Estudos e Intervenção em 
Engenharia Social e Venerável Ordem 
Terceira de Nossa Senhora do Monte do 
Carmo de Setúbal.

Ernesto Rocha Neto, que morreu a 11 de 
Fevereiro aos 79 anos, foi lembrado na 
reunião de câmara de Setúbal, de 3 de 
Março, com a vereação a aprovar um 
voto de pesar onde se “lamenta pro-
fundamente” o desaparecimento do 
antigo vereador do município sadino.

Eleito pela primeira vez em 1976 nas 
listas da Frente Eleitoral Povo Unido, que 
viria a dar lugar à Coligação Democrática 
Unitária, ocupou, por várias vezes, nos 
mandatos decorridos entre 1976 e 1985, 
o pelouro das Finanças na Câmara Mu-
nicipal de Setúbal, nas presidências de 

EX-AUTARCA

Autarquia lembra Ernesto Rocha Neto
e aprova voto de pesar pela sua morte

Francisco Lobo, “em tempos de grandes 
dificuldades financeiras”, assinala a au-
tarquia em comunicado.

“Recordar-se-á com saudade a coe-
rência e a seriedade política e técnica 
que sempre colocou no seu trabalho 

e no exercício dos cargos para os quais 
foi eleito. Na memória ficará também 
o discreto humor que praticou, a par 
do profundo respeito pelas equipas 
que dirigiu”, acrescenta o voto de pe-
sar apresentado pela bancada da CDU, 
onde endereça os “pêsames à família 
enlutada”.

Ernesto Rocha Neto foi ainda dirigen-
te na Câmara Municipal de Palmela, mu-
nicípio onde se aposentou em 2004, e 
desempenhou o cargo de administrador 
delegado da Associação de Municípios 
do Distrito de Setúbal.

DR
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Dia da 
Mulher

Meia centena de mulheres ocupam lugares 
de destaque em órgãos autárquicos

O Distrito de Setúbal conta com meia 
centena de mulheres que presidem a 
órgãos autárquicos ou que integram 
vereações de executivos camarários. 
São duas presidentes de câmara e 30 
vereadoras, 13 presidentes de junta 
e cinco presidentes de assembleia 
municipal.

Representam apenas uma parte 
das muitas mulheres autarcas da 
região que, de forma emancipada, 
demonstram no dia-a-dia que a com-
petência e capacidade não se mede 
por género. O contributo emprestado 
para a gestão da coisa pública diz bem 
do papel, cada vez mais, tão necessá-
rio como fundamental que podem e 
devem assumir na evolução superior 
de uma qualquer sociedade. Subli-
nhá-lo, hoje, no Dia Internacional da 
Mulher, é reconhecer que ainda exis-
te um longo caminho a percorrer em 
matéria de direitos civis e, ao mesmo 
tempo, homenagear todas aquelas 
que lutaram, lutam, contra um pre-
conceito primitivo e que se destacam 
no desempenho das actividades nos 
mais diversos sectores.

O sector autárquico é apenas um 
dos exemplos que comprovam o 
crescimento – bendita Lei da Parida-
de – da justa e meritória afirmação 
no feminino. E no Distrito de Setúbal 
mostram-se, na actualidade, logo à 
partida as presidentes das câmaras 
municipais de Setúbal e Almada, Ma-
ria das Dores Meira e Inês de Medei-
ros, respectivamente. 

Ainda no que toca a executivos 
camarários, junta-se ainda a partici-
pação de 30 nomes eleitos para as 
vereações nos 13 concelhos.

A saber: em Alcácer do Sal, Cla-

Mário Rui Sobral 

Dores Meira e Inês 
de Medeiros lideram 
dois dos principais 
municípios da região. 
Fazem prova do valor 
feminino 

DISTRITO DE SETÚBAL NO FEMININO

FOTOS: DR

risse Campos (que acumula com o 
cargo de vereadora o de deputada 
à Assembleia da República), Mara 
Marques e Ana Luísa Soares; em 
Alcochete, Maria Fátima Soares; em 
Almada, Francisca Parreira, Teodo-
linda Silveira, Maria Amélia Pardal e 
Joana Mortágua (também deputa-

da parlamentar); no Barreiro, Sofia 
Martins, Sara Ferreira e Sónia Lobo. 
Em Grândola, Carina Batista e Maria 
José Espada; em Palmela, Fernanda 
Pésinho e Mara Rebelo; na Moita, 
Vivina Semedo e Filomena da Silva; 
em Montijo, Clara Silva, Sara Ferreira 
e Ana Baliza. Em Santiago do Cacém, 

Margarida Santos; no Seixal, Manuela 
Calado, Maria João Varela e Elisabete 
Adrião; em Sesimbra, Felícia Costa; 
em Setúbal, Carla Guerreiro, Eugénia 
da Silveira e Silva e Sandra Gomes; e 
em Sines, Filipa Faria e Paula Ledo.

Assembleias municipais e juntas
As funções de maior destaque no pla-
no autárquico da região, no feminino, 
encontram ainda reflexo em cinco 
presidentes de assembleia municipal 
e em 13 presidências de junta.

Presidem a assembleias municipais 
Maria Antónia Mendes (Alcácer do 
Sal), Ana Teresa Vicente (Palmela), 
Catarina Marcelino (Montijo), Paula 
Melo Lopes (Santiago do Cacém) e 
Odete Graça (Sesimbra).

As 13 juntas de freguesia dirigidas por 
mulheres encontram-se em nove con-
celhos do distrito – as excepções acon-
tecem em dois municípios da Península 
de Setúbal (Montijo e Seixal) e em dois 
do litoral alentejano (Grândola e Sines). 
Na região, o Barreiro é o concelho com 
mais presidentes de junta no feminino 
(três de um total de quatro freguesias 
são lideradas por mulheres).

Em Alcácer, Deolinda Florêncio 

preside à Junta de Freguesia da 
Comporta; em Alcochete, Natacha 
Patinha lidera a junta da freguesia 
que é sede do concelho; em Alma-
da, a presidência da Junta da União 
das Freguesias de Caparica e Trafaria 
está entregue a Teresa Sousa Coelho; 
e no Barreiro, Isabel Ferreira é a presi-
dente da Junta de Santo António da 
Charneca, Gabriela Guerreiro está à 
frente da Junta da União das Fregue-
sias de Barreiro e Lavradio e Naciolin-
da Silvestre gere a Junta da União das 
Freguesias de Palhais e Coina.

Em Palmela, a Junta da União das 
Freguesias de Poceirão e Marateca 
é conduzida por Cecília de Sousa; na 
Moita, Eli Rodrigues preside à Junta de 
Alhos Vedros; em Santiago do Cacém, 
Ana Maria Gonçalves tem a presidência 
da Junta de São Domingos e Vale de 
Água e Isabel Contente preside à Junta 
da União das Freguesias de Santiago do 
Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu 
da Serra. Em Sesimbra, Maria Manuel 
dos Santos e Laura Correia lideram, res-
pectivamente, as juntas das freguesias 
do Castelo e de Santiago; e em Setúbal, 
Celestina Neves é a presidente da Junta 
de Freguesia de Azeitão.

Dores Meira (à esq.) e Inês de Medeiros destacaram-se com conquistas no meio político que se abriu mais ao valor feminino

A representação feminina da 
região passa também pela 
Assembleia da República, com 
10 mulheres entre os actuais 18 
deputados eleitos pelo círculo 
de Setúbal. Significa isto que, 
entre eleitos pelo distrito 
setubalense, são as deputadas 
que estão em maioria.

O grupo de uma dezena de 
mulheres parlamentares é 
composto por Ana Catarina 
Mendes, Clarisse Campos, 
Cristina Rodrigues, Eurídice 
Pereira, Fernanda Velez, Joana 

Hemiciclo Elas estão em maioria 
entre os eleitos por Setúbal

Mortágua, Maria Antónia de 
Almeida Santos, Paula Santos, 
Sandra Cunha e Sofia Araújo. 

No início desta legislatura, 
houve ainda outra mulher 
eleita pelo Distrito de Setúbal 
– Catarina Marcelino, que 
preside à Assembleia Municipal 
do Montijo, renunciou ao 
mandato de deputada no 
hemiciclo em 6 de Setembro do 
ano passado para assumir
as funções de vice-presidente 
do Instituto da Segurança 
Social. 

Além da 
liderança 
de duas 
câmaras, cinco 
assembleias 
municipais têm 
presidência 
feminina no 
distrito (Alcácer, 
Palmela, 
Montijo, 
Santiago 
do Cacém e 
Sesimbra)
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as 9h00 e as 9h15 tem lugar uma 
acção de exercício físico no posto 
de trabalho, a cargo de Ana Cristina 
Vidal. Segue-se, das 10h00 às 10h15, 
“Meditação – Mindfulness”, por 
Guilhermina Freire. Entre as 11h30 
e as 13h00 realiza-se o webinar 
“Saúde da Mulher: O papel dos 

rastreios na promoção da saúde da 
mulher”, com Vânia Leitão. No piso 
2 do átrio, das 11h00 às 14h00, a 
comissão tem prevista a oferta de 
lembrança a todas as colaboradoras 
do HGO. Às 15h00, haverá ainda 
uma homenagem a colaboradoras 
do HGO.

Comissão do 
Garcia de Orta 
celebra data e 
homenageia 
colaboradoras

A Comissão de Humanização do 
Hospital Garcia de Orta (HGO), 
em Almada, celebra hoje o Dia da 
Mulher com um programa que inclui 
sessões online. As acções, anunciou, 
“visam promover diferentes 
aspectos da saúde da mulher, junto 
dos profissionais do Hospital”. Entre 

Caros leitores, hoje não vão 
ler uma crónica sobre os 
direitos das mulheres con-
quistados e os que faltam 

conquistar, nem uma explicação so-
bre a razão pela qual vivemos ainda 
numa sociedade patriarcal e, nem tão 
pouco, sobre a existência de crimes 
de género.

Hoje vão ler uma ode às mulheres. 
Às mulheres, que apesar de traba-
lharem oito horas laborais, têm mais 
4,17 horas por dia úteis com trabalho 
não pago (tarefas domésticas e com 
a família), e mesmo assim mostram-
-se disponíveis e sorriem. 

Às mulheres que entraram num 
mundo dominado por homens em 
épocas difíceis, como Marie Curie, 
que teve o seu trabalho rejeitado 
academicamente e, ainda assim, 
ganhou dois prémios nobéis: o de 
física e o de química.

Às mulheres domésticas, amas, 
cozinheiras e empregadas de limpe-
za que são constantemente esqueci-
das pela sociedade. Às mulheres que 
já foram assediadas em meio laboral 
e que, mesmo assim, todos os dias 
comparecem no trabalho de cabeça 
erguida.

Às mulheres transexuais, que são 
constantemente desacreditadas co-
mo mulheres que são. 

Hoje existem mais mulheres a 
frequentar o ensino superior que 
homens. Hoje, mais do que nunca, 
temos mulheres em lugares de des-
taque e de decisão. Hoje, sabemos 
que todas as mulheres estão prote-
gidas por um princípio de liberdade 
e igualdade de direitos, que foram 
conquistados ao longo dos anos. Ho-
je, nascer mulher já não é limitante 
nas escolhas que se deseja.

A todas vós, e nós, parabéns pelo 
caminho que fazem todos os dias 

Uma ode às mulheres
da nossa sociedade

OPINIÃO

Eunice Pratas

juntas para vencer nesta socieda-
de. Apesar de existirem capítulos 
negativos nesta luta, nunca existi-
ram tantos positivos. Nós sabemos 
que, com a garra desta nova geração, 
a desigualdade de género será, ano 
após ano, cada vez menor. Este dia é 
nosso, das nossas mães, das nossas 
filhas, das nossas netas. Honremos, 
por isso, as lutas das nossas avós e 
bisavós! Nunca houve um período 
tão bom na nossa história para se 
ser mulher. Vamos recordar este 
momento e lutar para que seja tu-
do ainda melhor daqui em diante!

Deputada pela bancada do PS 
a Assembleia de Freguesia de 
Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra

Este dia é 
nosso, das 

nossas mães, 
das nossas 
filhas, das 

nossas netas. 
Honremos, por 

isso, as lutas das 
nossas avós e 

bisavós

Setúbal promove 
webinar ibérico sobre 
vinhos no dia 12. 
Montijo transmite 
mensagens e Palmela 
lança campanha

COMEMORAÇÕES 

Autarquias assinalam 
Dia da Mulher com várias acções 

Especialistas portuguesas e espanho-
las vão participar num webinar que a 
Câmara de Setúbal organiza no pró-
ximo dia 12, no âmbito do programa 
municipal “Março Mulher". A iniciativa 
é transmitida em directo a partir das 
17h00 no canal de Youtube e na pági-
na de Facebook do município.

“Promover uma tertúlia de reflexão 
sobre a actuação da mulher no mun-
do dos vinhos, fazer a ligação entre o 
passado e o presente e analisar a evo-
lução do papel das mulheres na socie-
dade contemporânea” são, revela a 
autarquia, os objectivos da iniciativa 
que se insere nas comemorações do 
Dia Internacional da Mulher.

Intitulada “O Vinho no Feminino”, 
a acção junta “convidadas com liga-
ção ao sector vínico”, como consul-
toras internacionais, enólogas, som-
meliers e gestoras de empresas, que 
“vão partilhar testemunhos do seu 
percurso profissional”. Como orado-
ras participam as empresárias por-
tuguesas Marta Palhoça, da adega 
Filipe Palhoça Vinhos – Quinta da 
Invejosa, Ana Maria Lobo, da Casa 
Agrícola Assis Lobo, e Sofia Lima 
Fortuna, da Lima Fortuna, além 
da directora técnica da Comissão 
Vitivinícola Regional de Távora-
-Varosa, Lisete Osório. O painel de 
oradoras conta ainda com as espa-
nholas Isabel Cuevas, empresária 
da Peninsula, Iberian Wines, Maria 
Antonia Fernandez-Daza, enóloga e 
investigadora, e Piedad Fernández, 
presidente da Asociación Mujeres 
Amantes del Vino de Extremadura.

As inscrições para a sessão estão 
a decorrer, são limitadas a cem par-
ticipantes e podem ser feitas gratui-
tamente em https://bit.ly/2PiIFpz.

Já em Montijo, o município tam-
bém aposta em acções online para 
assinalar a data, com a “publicação de 
mensagens do presidente da Câmara, 

O sector vínico vai ser debatido por mulheres portuguesas e espanholas

DR

Nuno Canta, da presidente da Assem-
bleia Municipal, Catarina Marcelino, 
da vice-presidente da autarquia, 
Maria Clara Silva, da vereadora Sara 
Ferreira e do vereador José Manuel 
Santos. Na página do município no 
Facebook é partilhada já hoje, pelas 
15h30, a primeira mensagem com Nu-
no Canta a debruçar-se sobre o Dia 
da Mulher no concelho. Seguem-se, 
sempre à mesma hora, as publicações 
de Catarina Marcelino (no dia 12), Cla-
ra Silva (dia 15), José Manuel dos San-
tos (dia 19) e Sara Ferreira (dia 22).

Em Palmela, a Câmara Municipal 
celebra o 8 de Março com o lança-

mento da campanha “Todas, a uma 
só voz!” nas plataformas digitais da 
autarquia. Dez mulheres “dão rosto à 
campanha” através de “testemunhos 
simbólicos de vidas de resistência e 
resiliência”, aponta a edilidade. “São 
mulheres que estão na linha frente, 
em áreas como a saúde, educação, 
apoio social ou cultura, assegurando 
serviços essenciais no dia-a-dia, tão 
importantes e tantas vezes esqueci-
dos”, adianta o município. 

O Dia da Mulher, 8 de Março, foi 
instituído pelas Nações Unidas em 
1975.
M.R.S.

“Três mulheres, três culturas" 
intitula o concerto que a União 
das Freguesias de Almada, 
Cova da Piedade, Pragal e 
Cacilhas promove hoje, a partir 
das 21h00, via online, para 
assinalar o Dia Internacional da 
Mulher. 
O espectáculo, que vai ser 
transmitido em directo em 
www.uf.acppc.pt, apresenta 
as artistas Ana Firmino (Cabo 

Almada e Setúbal Concerto 
multicultural e cordão humano 

Verde), Valéria Carvalho (Brasil) 
e Silvana Peres (Portugal). 
Três estilos musicais, mornas, 
bossa nova e fado, vão juntar-se 
em palco.

Outra iniciativa que visa 
assinalar a data é organizada 
pela intersindical CGTP em 
Setúbal, com a realização de um 
cordão humano, esta quarta-
feira, a partir das 15h00, no 
Largo da Misericórdia.
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F ace à esperada decisão da 
Autoridade Nacional da 
Aviação Civil, de indeferir 
liminarmente o pedido de 

apreciação prévia de viabilidade 
de construção do Aeroporto Com-
plementar do Montijo, apresenta-
do pela ANA, a questão do novo 
aeroporto volta à atualidade.

E porquê esperada? Simples-
mente porque a ANAC se limitou 
a aplicar as normas legais, o tal 
Decreto-Lei que PS e agora tam-
bém o PSD, pretendem alterar, pa-
ra que as Autarquias não tenham 
nada a dizer sobre o assunto.

De facto, tendo Os Verdes con-
frontado o governo no debate 
com o Primeiro Ministro de 13 de 
novembro de 2019, sobre a falta 
de pareceres positivos de todas 
as Camaras Municipais poten-
cialmente afetadas, outra coisa 
não seria de esperar por parte do 
Regulador.

Recorde-se que nesse debate, 
Os Verdes alertaram o Governo 
nos seguintes termos: “a Lei obri-
ga a que a construção de um aero-
porto esteja dependente de uma 
apreciação prévia de viabilidade 
por parte da ANAC, constituindo 
fundamento de indeferimento 
liminar a inexistência de parecer 
favorável por parte das Camaras 
Municipais. Ora, não tendo a Ca-
mara da Moita e do Seixal emitido 
parecer favorável, o Regulador fi-
ca sem margem de manobra para 
deferir o requerimento de viabi-
lidade do aeroporto no Montijo, 
e uma vez que este ato da ANAC 
constitui um ato administrativo 
vinculado, o Governo terá de se 
conformar com essa decisão”.

Quase um ano e meio depois, 
vem agora o Regulador confirmar 
a impossibilidade objetiva de de-
ferir o pedido, e exatamente pelos 
motivos então avançados pelos 
Verdes.

De qualquer forma, esta deci-

De novo o novo Aeroporto

OPINIÃO

José Luis Ferreira

são representa uma vitória dos 
Verdes, das populações, das vá-
rias Associações, Movimentos e 
Plataformas e das Autarquias que 
se opuseram a esta pretensão na 
Ana/Vinci, e sobretudo do inte-
resse público e dos nossos ecos-
sistemas.

Recorde-se que não existem 
quaisquer estudos que apontem 
o Montijo como uma boa locali-
zação, nem do ponto de vista do 
seu contributo para o desenvol-
vimento do Pais, nem do ponto 
de vista da saúde das populações 
e muito menos do ponto de vista 
ambiental.

Esperemos agora que o Gover-
no avance no sentido de dar cum-
primento à proposta dos Verdes, 
aprovada em sede de O.E. para 
2021 e que obriga o Governo a 
proceder a uma Avaliação Am-
biental Estratégica para aferir das 
melhores opções ao nível aeropor-
tuário, comparar e escolher a loca-
lização que menos danos provoca 
do ponto de vista ambiental e a 
que melhor sirva o interesse pú-
blico e o desenvolvimento do País.

Uma localização que tenha pre-
sente as razões que levam à cons-
trução de um novo aeroporto, por 
um lado, dar resposta às nossas 
necessidades aeroportuárias e 
por outro resolver o problema 
que representa a permanência 
do aeroporto da Portela.

Por essa razão, a localização 
Montijo não deve constar da equa-
ção, nem como aeroporto princi-
pal, não só pelos impactos que 
provocaria, mas também porque é 
objetivamente impossível alargar 
o espaço, nem como complemen-
tar, porque perpetuaria o proble-
ma que se pretende resolver, ou 
seja, a permanência de um aero-
porto dentro da cidade de Lisboa.

Deputado do PEV

Não existem 
quaisquer 

estudos que 
apontem o 

Montijo como 
uma boa 

localização, 
nem do ponto 

de vista do seu 
contributo para 

o desenvolvi-
mento do País, 

nem do ponto de 
vista da saúde 

das populações 
e muito menos 

do ponto de 
vista ambiental

RegiãoA Câmara Municipal de Sines defende 
a inclusão dos trabalhadores das 
autarquias que "não podem exercer 
funções em teletrabalho durante o 
confinamento" nos grupos prioritários 
de vacinação contra a covid-19. A 
tomada de posição do executivo 
de maioria PS, liderado por Nuno 

Sines quer trabalhadores 
autárquicos entre 
os prioritários para 
vacinação 

Mascarenhas, foi aprovada por 
unanimidade na reunião de câmara  
do passado dia 4. A autarquia decidiu 
assim enviar à Direção-Geral da 
Saúde “um apelo e um convite" para 
que, em conjunto com o município, 
possa ser feito “um mapeamento dos  
trabalhadores mais expostos ao risco".

Sector defende que 
regresso da opção 
Campo de Tiro de 
Alcochete à mesa   
“não é solução”

A Associação de Hotelaria de Portu-
gal (AHP) considerou neste sábado, 
“inaceitável” que uma autarquia possa 
impedir a construção do aeroporto no 
Montijo, sublinhando que se trata de 
uma “infra-estrutura de interesse nacio-
nal” e que aquela é a melhor localização.

Em causa está a decisão da Au-
toridade Nacional da Aviação Civil 
(ANAC) de se recusar emitir um pa-
recer prévio de viabilidade do aero-
porto do Montijo, devido ao parecer 
negativo de duas das cinco câmaras 
municipais envolvidas, seguida do 
anúncio do Governo de que vai avan-
çar para uma Avaliação Ambiental 
Estratégica e estudar três soluções, 
incluindo a construção no campo de 
tiro de Alcochete.

“É com grande preocupação que 
a AHP viu a decisão da ANAC sobre 
o Montijo. É inaceitável que uma 
câmara municipal possa impedir a 
construção de uma infra-estrutura 
de interesse nacional. Esperamos, 
por isso, que a lei seja alterada ra-
pidamente”, afirmou Raúl Martins, 
presidente da AHP.

Para o responsável, a possível 
construção de um aeroporto em Al-
cochete “não é solução”. “Custa mais 
seis mil milhões de euros. Além de es-
tarmos a falar de uma construção de 
raiz que demorará muito mais tempo 
do que a solução Portela+ Montijo. 
Tempo esse que não temos”, indica.

Raúl Martins considera que “elimi-
nar a Portela” seria “muito prejudicial 
para o Turismo em geral e para a Ho-
telaria em especial”.

“Sendo Portugal um país periférico 
não se deve agravar o tempo total de 
viagem e com a solução Alcochete é 
o que irá acontecer. Para haver Alco-

INVESTIMENTO

Hotelaria considera 
inaceitável que Moita 
e Seixal impeçam 
aeroporto no Montijo

chete não pode deixar de haver Por-
tela, solução que garante um menor 
tempo de viagem para quem chega 
a Lisboa e o hub terá de ser em Al-
cochete”, defende. E aponta para a 
necessidade de o novo aeroporto es-
tar a funcionar a partir de 2023, lem-
brando que durante 2019 a Portela 
estava já a operar “para lá do limite 
da sua capacidade”.

“Se queremos ser competitivos 
temos de ser rápidos na tomada de 
decisão e ter uma solução para os 
anos de retoma que aí vêm”, atirou, 
a concluir.

A ANAC indeferiu, na terça-feira 
passada, o pedido de apreciação 
prévia de viabilidade da constru-
ção do aeroporto na base aérea do 
Montijo, devido ao parecer negativo 
das câmaras municipais de Seixal e 
Moita e à não emissão de parecer por 
Alcochete.

Na sequência da decisão, o Gover-
no anunciou que vai avançar com a 
realização de um processo de Ava-
liação Ambiental Estratégica a três 
soluções para reforço da capacidade 
aeroportuária em Lisboa, voltando a 
estar em cima da mesa a localização 
Alcochete. O Ministério das Infra-
-estruturas e da Habitação, tutelado 
por Pedro Nuno Santos, anunciou 
também que o Governo vai rever a 
legislação para eliminar o que con-
sidera ser um poder de veto das 
autarquias no desenvolvimento de 
infra-estruturas de interesse nacional 
e estratégico como a localização do 
novo aeroporto.

Na última sexta-feira, o Conselho 
de Ministros aprovou uma proposta 
de lei que prevê a dispensa do pare-
cer favorável das autarquias na cons-
trução de aeroportos civis nacionais. 
O diploma, que vai agora ser enviado 
para a Assembleia da República, pre-
tende alterar a legislação que define 
as condições de construção dos ae-
roportos e que, na sua formulação ac-
tual, acaba por dar um poder de veto 
às autarquias. FAC (MPE/LT) / Lusa
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Bloco  Clínico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

Abertura de procedimento concursal para contrato a termo resolutivo incerto 

Para os devidos efeitos, e, nos termos do disposto no nº 1 do artigo11 ° da Portaria nº 
125-N2019, de 30 de abril, conjugado com o artigo 33° da LGTFP, se anuncia que se 
encontra aberto procedimento concursal na modalidade de relação de emprego público 
por tempo determinado incerto, tendo em vista o recrutamento para preenchimento de 
quatro postos de trabalho de assistente operacional (1 jardineiro, 2 cantoneiras e 1 mo-
torista de pesados). 
- Habilitações Literárias exigidas: Escolaridade obrigatória, não havendo possibilida-
de de substituição;
- Local, forma e prazo para apresentação das candidaturas:
1. Local e Forma - as candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimen-
to de formulário tipo, disponível no site da Junta de Freguesia do Sado (www.jf-sado.
pt) ou na Área de Gestão de Recursos Humanos desta autarquia e entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio registado com aviso de receção, para Junta de Fre-
guesia do Sado, Rua Coop. de Hab. da Sapec nº 18, Qta. do Meio, 2910-327 Setúbal.  
2. Prazo - 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário 
da República, nos termos do artigo 18° da Portaria nº 125-N2019, de 30 de abril.  
O texto integral contendo os requisitos gerais de admissão ao referido procedimento concur-
sal, descrição das funções, posicionamento remuneratório, legislação aplicável, forma de 
apresentação de candidaturas, constituição de júri, métodos de seleção e demais condições, 
encontra-se publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP), bem como no site desta autarquia.  
Para quaisquer esclarecimentos, devem os interessados dirigir-se à Área de Gestão de 
recursos Humanos desta Junta de Freguesia, durante as horas de expediente. 

Setúbal e Secretaria da Junta, 5 de março de 2021 
O Presidente da Junta, 

MANUEL PAULINO GALHANAS VÉSTIAS DOS SANTOS 

Rua Cooperativa de Habitação da Sapec Quintinha do Meio  
2910-327 SETÚBAL 
Telf. 265783016  
Fax. 265793746  
E-mail: geral@jf-sado.pt 
URL: www.if-sado.pt 

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

212 384 894
ALCOCHETE
212 318 392 
SESIMBRA

265 520 716 
OUTROS 

CONCELHOS
265 520 716 

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

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

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

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

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

emergência funerária?

Você sabia?

FALECEU A 03-03-2021
JOSÉ MARQUES GODINHO   
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua esposa, filho, restante família e amigos cumprem o 
doloroso dever de participar o falecimento do seu ente 
querido cujo o funeral se realizou no dia 04-03-2021 para 
o Cemitério da Paz de Setúbal. Na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente, vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram acompanhar ou que 
de outra forma manifestaram o seu pesar.

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

Classificados

Vendo apartamento 
de 3 Ass, r/c no Bairro 
do Liceu em Setúbal.

Remodelado. O Próprio 
910 037 490

FALECEU A 23-02-2021
ROMUALDO AUGUSTO SOUSA SERRA 

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Sua mãe, esposa, filhos, genros, irmãos, restante família e 
amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento 
do seu ente querido cujo o funeral se realizou no dia 02-03-
2021 para o Cemitério da Paz de Setúbal. Na impossibilidade 
de o fazerem pessoalmente, vêm por este meio agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram acompanhar ou que 
de outra forma manifestaram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF:  265 718 605 - 934782861 - 966479242
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22:43 ~0.4 m ~Baixa-mar
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