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Ana Baliza é candidata 
da CDU para ganhar 
a Câmara do Montijo
que lhe foge há 24 anos
Vereadora comunista é a mais jovem cabeça-de-lista conhecida p9
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Há cerca de 18 anos, em 
Setúbal, os sadinos golearam 
por 5-2 p14 e 15

Duelo no 
Bonfim entre 
Vitória e Amora 
é prato forte 
da jornada

Setúbal
Restaurante  
de Galapos está
a ser demolido p4

MONTIJO
Bombeiros mantêm 
braço-de-ferro com 
a direcção p6

ALCOCHETE
Quinzena da Juventude 
regressa hoje em formato
digital p12

ÁLCACER 
Falta de vacinas 
atrasa toma da 
segunda dose
p3

PESAR 
Alcochete louva 
guardião dos 
costumes e 
tradições p12
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As nomenclaturas unitárias ter-
ritoriais, vulgarmente conhe-
cidas por NUT, constituem es-
paços territoriais no quadro 

da União Europeia para permitirem 
uma informação homogénea e, a partir 
daí desenvolverem harmoniosamente, 
em função das suas características e po-
tencialidades com participação activa 
dos seus cidadãos, um modelo articu-
lado e estratégico de desenvolvimento 
sustentado e coesão territorial.

As NUT III permitem identificar em 
termos estatísticos os dados relevantes 
da região, através do Instituto Nacio-
nal de Estatística. As NUT II permitem 
congregar os apoios financeiros da 
União Europeia e nacionais, através 
dos programas de fundos comunitários 
negociados plurianualmente, em que os 
países têm a oportunidade de se desen-
volver coesamente de modo a reforçar 
a própria União Europeia na evolução 
competitiva em termos mundiais.

Assim, uma NUT III para a Península 
de Setúbal é fundamental para permitir 
uma informação estatística que lhe per-
mita competir de acordo com as regras 
acima referidas.

A NUT II devia agregar as NUT III do 
mesmo nível de desenvolvimento, em 
termos de proximidade regional para, 
de modo estratégico, também permitir 
uma evolução coesa e sustentada.

A Península de Setúbal já foi uma 
NUT III no quadro da Região Plano de 
Lisboa e Vale do Tejo e também na Área 
Metropolitana de Lisboa, tendo deixa-
do de o ser em 2013 ainda no âmbito da 
Área Metropolitana de Lisboa.

Foi aqui que se iniciou e acelerou o 
processo de degradação da Península 
de Setúbal, ao criar apenas uma NUT III 
e uma NUT II para a Área Metropolitana 
de Lisboa.

As autarquias da margem norte do 
Tejo com um desenvolvimento muito 
superior (PIB de 27.500,00 € per ca-
pita) às da margem sul, Península de 

Setúbal, tem que saber

OPINIÃO

Fidélio Guerreiro

Setúbal (PIB de 12.700,00 € per capi-
ta), quarta Região mais pobre do país, 
apresentam em conjunto um PIB de 
23.400,00 €, acima da média europeia.

Foi esta a razão porque a Península 
de Setúbal empobreceu, não tendo 
apoios à economia privada e às em-
presas, aumentando gravemente o 
desemprego e até fazendo perder a 
motivação empresarial dos nossos em-
presários e, impedindo o investimento 
nacional estrangeiro.

O grande potencial económico da 
Península de Setúbal, que já foi a pri-
meira zona industrial do país, tem de 
ser aproveitado num quadro de mo-
dernização com base em novas tecno-
logias, energias alternativas, potencial 
marítimo (está rodeado pelo Sado, Tejo 
e Oceano Atlântico) e beleza natural.  
Não esquecer que a Baía do Sado é uma 
das mais belas baías do mundo!

Só assim a área metropolitana de Lis-
boa pode atingir uma excelência com 
duas sub-regiões ricas (a margem norte 
e a margem sul), competindo em pé de 
igualdade no quadro da União Europeia.

Para que isto aconteça é preciso que 
a Península de Setúbal seja uma NUT III, 
para dispor de informação estatística 
permanente e, uma NUT II para gerir 
os apoios comunitários disponíveis e 
até a sua quota parte do Programa de 
Recuperação e Resiliência (Bazuca).

Já que não aproveitámos a oportu-
nidade de o fazer até 1 de Fevereiro de 
2019 (responsabilidade do governo) 
façamo-lo até 1 Fevereiro 2022. A re-
visão das NUT é feita de três em três 
anos, no quadro da União Europeia.

É fundamental programar os nossos 
recursos humanos para evolução esta-
tística que se espera, que o governo ain-
da não realizou, e que é fundamental 
que aconteça no interesse da Península 
de Setúbal, da Área Metropolitana de 
Lisboa e de Portugal.

Um setubalense convicto

Os municípios da Penínsu-
la de Setúbal- Alcochete, 
Almada, Barreiro, Moita, 
Montijo, Palmela, Seixal, 

Sesimbra e Setúbal, constituíram 
desde a criação da NUTS portuguesa 
uma NUTS III.

A NUTS - Nomenclatura das Unida-
des Territoriais para Fins Estatísticos é 
uma designação criada pelo Eurostat 
no início dos anos70 do século XX. Vi-
sa harmonização das estatísticas dos 
vários países, na recolha, compilação 
divulgação de estatísticas regionais.

Integrada na NUTS II denominada 
inicialmente Lisboa e Vale do Tejo, 
mais tarde, com a designação Lisboa 
(2002), presentemente área metro-
politana de Lisboa (2013), aqueles 
municípios desde sempre integraram 
esta NUTS II e NUTS III, autónoma, 
Península de Setúbal.

No ano de 1991 foi criada a asso-
ciação de municípios denominada 
Área Metropolitana de Lisboa à qual 
os municípios da Península de Setú-
bal aderiram desde a primeira hora, 
sem qualquer fragmentação até hoje.

Com a entrada em vigor da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, a Pe-
nínsula de Setúbal passou a estar 
integrada na NUTS III área metropo-
litana de Lisboa, (ver anexo II da lei), 
diluindo-se nesta, com os restantes 9 
municípios da margem norte do tejo 
que integram a AML, Associação de 
Municípios.

A despromoção da Península de 
Setúbal não foi explicada até hoje 
nem se encontram razões, funda-
mentos, argumentos porque foi 
riscada do mapa das NUTS III (sub-
-região), autónoma.

A supressão desta NUTS III não 
foi bem aceite por um conjunto de 
entidades e instituições e pelos ci-
dadãos da região que se têm vindo 
a manifestar, por diversas formas, e 
em várias instancias politicas, econó-
micas e sociais bem como em órgãos 
de comunicação social para ver alte-
rada a situação que tem prejudicado 
o investimento nacional e estrangei-
ro nestes territórios e consequente-
mente com o prejuízo para as suas 
populações.

Este inconformismo manifesta-se 
hoje também entre governantes, 
deputados e autarcas da região que 

NUTS Península de Setúbal. 
NUTS II; NUTS III
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Maria Amélia Antunes

a solidariedade entre os Estados 
Membros.”

Em linha com aquela disposição o 
Tratado Sobre o Funcionamento da 
União Europeia, na parte dedicada á 
coesão económica, social e territorial, 
consagra os objetivos a alcançar, na 
promoção do desenvolvimento har-
monioso do conjunto da União para 
reforçar a sua coesão económica, 
social e territorial. A competência de 
cada Estado Membro para alcançar 
tais objetivos, os instrumentos a uti-
lizar, e a avaliação em cada três anos 
nas instâncias Europeias, Comissão, 
Parlamento, Conselho, Comité Eco-
nómico e Social e Comité das Regiões 
dos progressos registados e das pro-
postas para prosseguir nos objetivos 
a alcançar.

Com a apresentação da cada um 
dos Estados Membros do seu rela-
tório, em cada três anos poderão ser 
apresentadas propostas, sendo de in-
cluir entre elas a revisão da sua NUTS, 
em função da sua situação concreta 
em cada uma das suas regiões, NUTS 
II ou sub-regiões, NUTS III. Todavia, 
esta matéria pode ser objeto de re-
visão extraordinária devidamente 
fundamentada.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, 
coincidente com a CCDRLVT e os seus 
52 municípios integrantes, incluindo 
a Península de Setúbal, existe apenas 
uma NUTS II (Região), a AML e os seus 
18 municípios. Em termos de desen-
volvimento harmonioso, coesão terri-
torial e social esta situação já não tem 
sentido. É incongruente e irracional, 
numa área geográfica tão diversifica-
da e com potencial endógeno, preju-
dicar o acesso ao desenvolvimento e 
à coesão territorial e social das suas 
populações e consequentemente o 
desenvolvimento económico e social 
do nosso país.

É neste quadro, que a Península 
de Setúbal reúne condições para ser 
enquadrada numa NUTS II e NUTS III, 
mantendo-se fiel à sua integração na 
AML na sua dimensão de Associação 
de Municípios e CCDRLVT na sua di-
mensão atual Entidade da Adminis-
tração Desconcentrada do Estado.

Advogada. Foi Presidente da 
Câmara Municipal do Montijo, 
1998/2013

A despromoção 
da Península 

de Setúbal não 
foi explicada 
até hoje nem 

se encontram 
razões, 

fundamentos, 
argumentos 

porque foi 
riscada do mapa 

das NUTS III 
(sub-região), 

autónoma

compreendem e reconhecem que 
a Península de Setúbal tem que ser 
tratada como merece e não continuar 
a ser prejudicada como tem vindo a 
acontecer.

Afigura-se mesmo que esta situa-
ção viola o Tratado da União Europeia 
e o Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia em matéria de 
coesão económica, social e territorial.

 “A União Europeia promove a coe-
são económica, social e territorial, e 



Maria das Dores Meira irá fazer 
uma intervenção subordinada 
ao tema “Setúbal na Primeira 
Pessoa: Projectos, Actos, 
Constrangimentos em tempo de 
pandemia".
A sessão será coordenada pelo 
presidente da Uniseti, Arlindo 

Mota, e por Francisco Alves 
Rito, director do jornal 
O SETUBALENSE.
As inscrições já estão abertas, 
e são recepcionadas pelos 
serviços administrativos da 
Uniseti - Universidade Sénior de 
Setúbal.

Maria das Dores 
Meira participa 
segunda-feira 
no Espaço 
Uniseti Convida 

A presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal vai 
participar na próxima 
segunda-feira, 15 de Março, 
no Espaço Uniseti Convida, 
a ser transmitido em 
plataforma digital, via Zoom, 
às 14h15.
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ALMADA
265 539 691 

SETÚBAL
265 520 716 

SEIXAL
265 520 716 

MONTIJO
212 318 392 

MOITA
212 047 599 
BARREIRO

212 047 599 
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
212 318 392 
SESIMBRA

265 520 716 
OUTROS 

CONCELHOS
265 520 716 

Francisco Alves Rito

Com oito casos activos, 
concelho já venceu 
os surtos, mas a toma 
da segunda dose não 
começou ontem como 
era suposto

ALCÁCER DO SAL

Falta de vacinas contra a covid impede 
segunda dose na data prevista

A vacinação contra a covid-19 está 
atrasada, por falta de vacinas no país 
e, em Alcácer do Sal, a toma da se-
gunda dose, que devia ter arrancado 
ontem, ainda não tem data prevista. 
A informação foi revelada ontem, pe-
lo presidente da Câmara, em reunião 
pública do executivo.

“Não há vacinas. Esse é o maior dos 
problemas, em Alcácer e no Torrão”, 
disse Vitor Proença (CDU), referin-
do que a autarquia tem os postos 
de vacinação montados, nas duas 
localidades.

O concelho registava ontem ape-
nas 8 casos activos, o que o torna um 
dos municípios com menos infecta-
dos por habitante e indica que estão 
ultrapassados os focos que atingiram 
lares e explorações agrícolas locais.

Escola básica vai ter   
sala Snoezelen
Na reunião de ontem, o executivo 
aprovou, por unanimidade, um acor-
do com o Agrupamento de Escolas 
de Alcácer do Sal para a instalação, 
na Escola Básica Pedro Nunes, para a 
criação de uma sala Snoezelen.

Esta sala é um espaço equipado 
com material para estimulação sen-
sorial, com luz, sons, cores, texturas 
e aromas usado para fins terapêu-
ticos, tanto para pessoas com pro-
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blemas mentais como para qualquer 
outra, numa perspectiva preventiva 
e de relaxamento.

Segundo a autarquia o Snoezelen é 
utilizado quotidianamente nos cam-
pos da reabilitação, saúde, formação 
e terapia ocupacional e em estruturas 
escolares e de tratamento para crian-
ças com deficiências e autismo. 

Para criar esta sala, o município 
apresentou uma candidatura ao 
Alentejo 2020 para que o investi-
mento, de cerca de 50 mil euros, seja 
co-financiado por fundos europeus.

A oposição congratulou-se com 
a iniciativa e o executivo em geral 
louvou o papel da Associação de 
Desenvolvimento do Litoral Alente-
jano (ADL), que ajudou a identificar a 
oportunidade da candidatura.

A Câmara de Alcácer decidiu 
avançar com a reparação da 
passagem hidráulica de Santa 
Catarina, tendo sido aprovados, 
na reunião de ontem o projecto e 
a empreitada da obra.

O investimento, de 262 mil 
euros, será suportado pelo 
município porque, de acordo 
com o presidente, “se a Câmara 
Municipal não fizer [a reparação] 
mais ninguém faz”. A intervenção 
já tem parecer positivo da 
Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) e é considerada, 
por todo o executivo, como 
necessária e urgente. A oposição 
votou a favor e o vereador 
Gabriel Geraldo expressou o 
“agrado” do PS uma vez que se 
trata de “uma situação que se 
arrasta há muito tempo e é muito 

Santa Catarina Município avança 
com obras na passagem hidráulica 

importante para a localidade”. 
“Em alturas de grande 

pluviosidade, a estrada 
municipal que liga a EN253 à 
aldeia de Santa Catarina de 
Sítimos torna-se intransitável, 
não só devido ao transbordo da 
ribeira, pela conjugação de maré 
cheia no rio Sado com descargas 
da barragem do Pego do Altar, 
mas, até mais frequentemente, 
devido à incapacidade de 
escoamento da passagem 
hidráulica”, explica a autarquia. 

Segundo o município, a 
intervenção é para executar 
ainda este ano, estando 
previsto um prazo de 60 
dias de trabalho, sendo que a 
intenção é candidatar a obra 
ao financiamento ao Programa 
Operacional Alentejo 2020.

NATALIDADE

Setúbal com menos 255 
nascimentos nos dois 
primeiros meses deste ano

Setúbal seguiu a tendência nacional 
e registou nos primeiros dois meses 
deste ano menos nascimentos, cujo 
número se situou em 2021 nos 798. 
A nível nacional, verificaram-se 11 
248 nascimentos, menos 2 694 face 
a igual período do ano passado, re-
velam dados do “teste do pezinho” 
divulgados ontem pelo Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge (INSA).

Em Janeiro foram estudados no 
âmbito do Programa Nacional de 
Rastreio Neonatal (PNRN), 5 646 
bebés, menos 2 397 comparativa-
mente ao mês homólogo de 2020, e 
em Fevereiro 5 602, menos 297 do 
que no ano passado.

De acordo com os dados do INSA, 
coordenador do PNRN, através da 
sua Unidade de Rastreio Neonatal, 
Metabolismo e Genética, do Depar-
tamento de Genética Humana, todos 
os distritos do país observaram uma 
quebra no número de nascimentos.

O distrito de Lisboa foi o que ras-
treou mais recém-nascidos em Janei-
ro e Fevereiro deste ano, totalizando 
3 345, menos 713 comparativamente 

ao período homólogo de 2020, segui-
do do distrito do Porto, com 2 086, 
menos 453 face ao ano anterior.

No mesmo período, Braga regis-
tou 812 nascimentos, menos 280, e 
Setúbal 798, menos 255 do que em 
2020, adiantam os dados do “teste 
do pezinho”, um exame realizado a 
partir do terceiro dia de vida, através 
da recolha de gotículas de sangue no 
pé da criança.

Os distritos que registaram menos 
nascimentos foram Bragança, com 71 
recém-nascidos rastreados, menos 
40 e Portalegre, com 81, menos 15 
do que nos dois primeiros meses de 
2020.

No ano passado foram estudados 
85 456 recém-nascidos, menos 
1 908 bebés do que em 2019 (87 
364), no âmbito Programa Nacional 
de Rastreio Neonatal, que cobre a 
quase totalidade dos nascimentos 
em Portugal.

O “teste do pezinho” deve ser 
realizado entre o terceiro e o sexto 
dia do bebé e consiste na recolha de 
gotículas de sangue através de uma 
picada no pé do bebé.

Apesar de não ser obrigatório, o 
Programa Nacional de Rastreio Neo-
natal tem atualmente uma taxa de 
cobertura de 99,5%, sendo o tempo 
médio de início do tratamento de 9,9 
dias.
Lusa

Distrito acompanhou 
tendência nacional, que 
neste caso se situou em 
menos 2 694

DR
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Setúbal

Humberto Lameiras

O galgamento das 
águas do mar há muito 
que colocava em risco 
esta construção ilegal 
na praia de Galápos     

Incidente junto ao 
terminal da Teporset, 
onde estão a ser 
efectuadas dragagens 
para manutenção da 
infra-estrutura

OPERAÇÃO DE 156 MIL EUROS

Restaurante Galápos começou 
ontem a ser demolido por ‘ordem’ 
do Plano da Orla Costeira 

O restaurante na praia de Galápos, 
em Setúbal, começou ontem a ser de-
molido numa operação no âmbito da 
estratégia de prevenção de riscos do 
Plano de Ordenamento da Orla Cos-
teira (POOC) Sintra-Sado, anunciou 
a Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA). 

Cerca das 8h30, as máquinas come-
çaram a demolir esta construção, tida 
como “ilegal”, que nos últimos anos 
tem sido ameaçada pelo galgamento 
do mar. Os trabalhos estão orçamen-
tados em mais de 156 mil euros e têm 
um prazo de execução de 80 dias, 
portanto deverão estar terminadas 

Há vários anos que está prevista a demolição da construção 

Cor das lamas levantou suspeitas 

DR

na primeira semana de Maio.
Quanto ao financiamento das 

obras, está assegurado através de 
uma candidatura ao Programa Ope-
racional Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos (POSEUR).

“A intervenção visa a protecção 

do litoral e suas populações, anteci-
pando riscos e cenários potenciados 
pelas alterações climáticas e tem co-
mo objectivo principal a prevenção e 
mitigação do risco associado à erosão 
e inundação oceânica resultante do 
efeito da acção do mar sobre a referi-
da construção". Esta acção pretende 
ainda a "mitigação do risco de des-
moronamento de material rochoso 
da vertente imediatamente a norte”, 
justifica a APA em nota de imprensa.

O mesmo documento acrescenta 
que, em simultâneo, “pretende-se 
dotar (Galápos) de um caminho de 
emergência, melhorando as suas 
condições de acessibilidade, uma vez 
que actualmente esta é uma pequena 
praia com acessos muito precários”.

Para além de prevista na ficha de 
intervenção associada ao Plano de 
Praia do POOC, a demolição desta 
construção é apontada como “prio-
ritária “no futuro Programa da Orla 
Costeira Espichel-Odeceixe, em fase 
de finalização”, assinala ainda a APA. 
Com GR // MCL - Lusa

AMBIENTE

Porto de Setúbal e Teporset 
negam poluição no rio 
Sado devido a dragagens

As entidades responsáveis pelo Porto 
de Setúbal e pela gestão do Terminal 
Teporset negaram, esta semana, na 
comissão parlamentar de Ambiente, 
Energia e Ordenamento do Território, 
que os sedimentos libertados duran-
te as dragagens no rio Sado sejam po-
luentes e que esteja comprometida a 
biodiversidade do estuário.

A garantia foi dada durante uma 
audição a representantes da admi-
nistração dos Portos de Setúbal e 
Sesimbra, da concessionária Tepor-
set (Cecil e Cimpor), do capitão do 
Porto de Setúbal e do movimento 
SOS Sado.

Em causa está um incidente ocor-
rido em Janeiro junto ao terminal da 
Teporset, no rio Sado, onde estão a 
ser efectuadas dragagens para ma-
nutenção da infra-estrutura.

Durante o processo ocorreu o 
rebentamento de uma parede do 
tanque de contenção de águas de 
dragagem, o que originou uma escor-
rência de sedimentos sobre a praia da 
Eurominas, causando danos numa 
padaria marítima.

O incidente foi denunciado pela 
Ocean Alive, uma Organização Não 
Governamental e pelo movimento 
SOS Sado, que apresentou uma quei-
xa à Inspecção-Geral da Agricultura, 
do Mar, do Ambiente e Ordenamento 
do Território (IGAMAOT).

Na audição, David Nascimento, 
do movimento SOS Sado, relatou a 
existência de “umas lamas cinzen-
tas” que soterram toda a zona junto 
à praia da Eurominas, inclusive de 
uma pradaria marítima, naquilo que 
classificou como sendo uma “catás-
trofe ambiental”.

O ambientalista questionou tam-
bém o facto de as dragagens realiza-
das junto ao terminal da Teporset não 
terem sido sujeitas a uma Avaliação 

de Impacto Ambiental (AIA).
No entanto, apesar de admitirem 

a ocorrência de um acidente, as três 
entidades ouvidas depois do movi-
mento, ressalvaram que os impactos 
ambientais “são pouco representa-
tivos”, uma vez que os sedimentos 
em causa “não são contaminantes”.

Nuno Maia, que falou em repre-
sentação da Teporset, explicou o 
processo que levou à escorrência 
dos sedimentos, e realçou que estes 
são compostos apenas por areias e 
argilas provenientes do próprio leito 
do rio Sado.

“Talvez devido à cor das lamas, 
quem passou no local associou-as 
a poluição, mas posso garantir que 
não há poluição, nem contaminação”, 
assegurou.

Nuno Maia ressalvou ainda que 
a Teporset está disponível para im-
plementar medidas de compensação 
ambiental e adiantou que a pradaria 
afectada será replantada noutro local. 
“A pradaria não tem viabilidade no lo-
cal onde estava e, portanto, o mais 
provável será a replantação noutro 
local”, apontou.

No mesmo sentido, tanto a Admi-
nistração dos Portos de Setúbal e de 
Sesimbra como o capitão do Porto de 
Setúbal, asseguraram que os traba-
lhos de dragagem no Sado estão “sob 
uma monitorização constante das en-
tidades competentes”. E acrescenta-
ram que não houve necessidade de 
uma Avaliação de Impacto Ambiental, 
uma vez que a operação se tratava de 
uma operação de manutenção. FAC 
(GR) // VAM - Lusa

ARQUIVO

Cerca das 8h30, 
as máquinas 
começaram 
a abater a 
construção 
apontada 
pela Agência 
Portuguesa 
do Ambiente 
como ilegal  



A Avenida 5 de Outubro, em Setúbal, 
vai continuar parcialmente encerrada 
à circulação automóvel até à próxima 
quarta-feira, 17 de Março.
Este impedimento deve-
se à progressão da obra de 
requalificação e mobilidade urbana 
na Avenida dos Combatentes da 

Grande Guerra.
O constrangimento ao trânsito, no 
troço entre a Avenida 22 de Dezembro 
e a Rua Joaquim Brandão, deve-se à 
execução de uma passagem de peões.
As viaturas ligeiras vindas da Avenida 
22 de Dezembro que queiram entrar 
na Avenida 5 de Outubro devem 

prosseguir até à Avenida Mariano de 
Carvalho e  percorrer a Rua Joaquim 
Brandão.
A alternativa de circulação para 
os veículos pesados é o trajecto 
composto pelas avenidas 22 de 
Dezembro, Mariano de Carvalho, 
Alexandre Herculano e 5 de Outubro.
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Avenida 5 de 
Outubro está 
condicionada 
ao trânsito até  
quarta-feira

PUBLICIDADE

Na campanha 
participam 29 
farmácias do concelho, 
através de protocolo 
entre a autarquia e a 
Associação Dignitude

ALMADA
265 539 691

SETÚBAL
265 520 716

SEIXAL
265 520 716

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

265 520 716
ALCOCHETE
212 318 392

OUTROS 
CONCELHOS
265 520 716

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

FESTIVAL DA LIBERDADE 

SESSÃO ONLINE

Jovens da região conversam hoje 
em streaming sobre questões
da igualdade na vida social

Consequências da pandemia na saúde 
mental dos mais novos em debate 

As questões da igualdade vão estar em 
discussão hoje, às 21h00, em trans-
missão streaming nas redes sociais do 
Festival da Liberdade. Vai ser uma con-
versa no âmbito das comemorações 
do Dia Internacional da Mulher, que se 
comemorou a 8 de Março, e tem por 
base a campanha "Não há Liberdade 
sem Igualdade!", dinamizada pelo Mo-
vimento Associativo Juvenil da Região 
de Setúbal, no quadro da preparação 
do Festival Liberdade 20021.

“Todos os dias somos confrontados 
com situações desiguais e injustas, co-
mo a diferença salarial entre homens e 
mulheres, as desigualdades no aces-
so aos direitos parentais, a pobreza, 
a dificuldade de acesso às mesmas 
oportunidades, o racismo, a xenofobia 
e outras tantas formas de discrimina-
ção”, divulga a organização do Festival 
da Liberdade em comunicado.

O mesmo documento vinca que 
“toda e qualquer noção de progresso e 
ideia de futuro para a Humanidade tem 
de estar sustentada na ideia da igualda-
de”. Assim sendo, para uma vida digna 
para a juventude, é necessário “garantir 
que existe igualdade entre todos”, seja 
“na vida, na escola ou no trabalho”, para 
se atingir o “desenvolvimento econó-

A Câmara de Setúbal abriu a debate 
as consequências psicológicas do 
isolamento social imposto pela pan-
demia na saúde mental das crianças e 
dos jovens. O tema vai ser explorado 
numa sessão online a realizar a 27 de 
Março, a partir das 15h00.

Com um painel composto por qua-
tro oradores, das áreas de trabalho 
e intervenção na temática da saúde 
mental, a segunda edição do ciclo de 
debates sobre este sector da saúde 
vai abordar “O Confinamento e as 
suas consequências”. Será uma ses-
são única, de participação gratuita e 
com inscrições a decorrer na página 
https://tinyurl.com/ciclodebates2   

mico e justiça social, com um sistema de 
ensino público, e um Serviço Nacional 
de Saúde disponíveis para todos”. 

E o mesmo é válido para “um em-
prego com direitos, o fim da preca-
riedade, acesso à cultura e à prática 
desportiva e tempo para lazer”. Trata-
-se de "cumprir  a Constituição da Re-
pública Portuguesa”.

A campanha, dinamizada pelo 
Comité Organizador do Festival Li-
berdade, onde participam diversas 
estruturas do Movimento Associativo 
Juvenil e técnicos de Juventude dos 
municípios integrados na Associação 
de Municípios da Região de Setúbal, 
“vai avançar com o anúncio público de 
uma Carta Aberta onde apela às Or-
ganizações de Juventude da Região 
a sua subscrição”, devendo ser estas 
efectuadas através de e-mail, para 
festival.liberdade@amrs.pt, onde 
terá de constar o nome da organiza-
ção e a manifestação da sua vontade. 

Também em transmitido em strea-
ming nas redes sociais do Festival Li-
berdade, dia 28 de Março, às 21h00, a 
conversa vai ser sobre o Dia Nacional 
da Juventude, onde serão abordadas 
as questões da Igualdade na vida, e no 
trabalho. H.L.

Além das consequências psicológi-
cas do confinamento, “a sessão inclui 
uma abordagem sobre a importân-
cia dos municípios na promoção da 
saúde mental e no combate às desi-
gualdades sociais, dinamizada pela 
assessora do Programa Nacional para 
a Saúde Mental da Direcção-Geral da 
Saúde, Paula Domingos”, indica a au-
tarquia sadina em comunicado.

No debate participam ainda a psi-
cóloga clínica Beatriz Franco, o assis-
tente de psicologia clínica no Serviço 
de Psiquiatria de Adultos do Centro 
Hospitalar de Lisboa Ocidental Hen-
rique Barreto e a autora do blogue “A 
Minha Mente”, Joana Lima. H.L.

Mais de 2 500 pessoas com idade 
superior a 65 anos do concelho de 
Setúbal já foram vacinadas contra a 
gripe sazonal. A imunização, gratui-
ta, tem a colaboração de quase três 

 PROGRAMA “VACINAÇÃO SNS LOCAL” 

Cerca de 2 500 pessoas com mais de 65 anos 
já foram vacinadas contra a gripe sazonal 

dezenas de farmácias do município, 
e tem por base um protocolo entre 
a câmara e a Associação Dignitude.

São dados avançados pela autar-
quia sobre o programa “Vacinação 
SNS Local”, que “visa facilitar o aces-
so de pessoas com 65 anos ou mais à 
vacina da gripe sazonal”, que “contou 
com a participação de 29 farmácias 

do concelho, nas quais foram imuni-
zados 2 514 munícipes setubalenses”.

Este programa, resultante de um 
acordo entre o Ministério da Saúde e a 
Associação Nacional das Farmácias, es-
tabelece o envolvimento dos municípios 
com o pagamento de uma parte dos cus-
tos de administração das vacinas, sendo 
o remanescente assegurado pelo Fundo 
de Emergência COVID-19, da Associa-
ção Dignitude, no âmbito da resposta 
“Emergência abem: COVID-19”.

Deste modo, “o município de Se-
túbal celebrou um protocolo com a 
Associação Dignitude, que garantiu a 
vacinação gratuita nas farmácias ade-
rentes, evi tando congestionamentos 
nos centros de saúde”.

Humberto Lameiras 
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Montijo

PUBLICIDADE

Mário Rui Sobral 

Elementos da 
corporação querem 
respostas da direccão, 
que já falou com Luís 
Silva. Hoje reúnem-se 
os órgãos sociais

ALÉM DA SUCESSÃO DE COMANDANTE

Braço-de-ferro entre bombeiros e direcção envolve 
problemas de carência operacional

As diferenças entre o corpo dos 
Bombeiros Voluntários do Montijo e 
a direccão desta associação extrava-
sam o processo polémico da sucessão 

do comandante da corporação. Em 
causa estão também problemas de 
carência operacional e os bombeiros 
esperam até à próxima segunda-feira 
por respostas da direcção.

Na última terça-feira, o elenco 
directivo presidido por Amável 
Pires reuniu-se com Luís Silva, co-
mandante interino da unidade, 
depois de na véspera ter recebido 
dos bombeiros uma missiva sobre 
vários problemas de operacionali-
dade, que foi também endereçada 
ao presidente da Câmara Municipal 
do Montijo, à Autoridade Nacional 
de Emergência e Protecção Civil, à 
Liga dos Bombeiros Portugueses, 

ao INEM, à Inspecção da Direcção 
Nacional de Bombeiros e à Federa-
ção dos Bombeiros do Distrito de 
Setúbal. A reunião com o coman-
dante interino “decorreu de forma 
transparente, cordial e aberta” e a 
direcção “comprometeu-se a dar res-
posta” às questões levantadas pelos 
bombeiros, disse fonte interna da 
corporação a O SETUBALENSE. 

“Foi assumido que não há ainda 
contrato firmado com qualquer co-
mandante, só existiram contactos 
[com Pedro Davidoff, 2.° comandan-
te na Cruz Lusa de Faro]”, adiantou a 
mesma fonte, ao mesmo tempo que 
sublinhou que a sucessão do coman-

dante foi apenas um dos aspectos fo-
cados na carta. A missiva elenca “as 
várias carências operacionais”, que 
até ao momento “não têm sido vistas 
com a melhor atenção pela direcção”.

Para hoje foi convocada uma reu-
nião dos órgãos sociais da associação, 
da qual o corpo de bombeiros espera 
que saiam respostas. Ainda de acor-
do com a mesma fonte, o corpo de 
bombeiros “tornará a missiva pública 
no caso de ausência de resposta da 
direcção”. 

Para já, o corpo de bombeiros con-
tinua a assegurar os compromissos 
operacionais com a população e os 
serviços de socorro.

DR

AVISO - DISCUSSÃO PÚBLICA
Loteamento Urbano sito em Salgueiro, União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro - 
Montijo
NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DO MUNICIPIO DE MONTIJO:
TORNA PÚBLICO que, para efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, conjugado com o disposto no artigo 22.º do citado 
Decreto-Lei, e no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 15 de outubro, irá decorrer, 
a partir do 5.º dia após a publicação deste aviso no Diário da República, por um período
de 22 dias, um período de discussão pública relativo ao pedido de licenciamento da ope-
ração de loteamento registado através do processo n.º I-12/20, de 04 de março de 2020, 
registado em nome de W-HOME, PROPERTIES AND BUSINESS, Lda., que incide sobre o 
prédio misto sito em Salgueiro, união das freguesias de Montijo e Afonsoeiro e concelho de
Montijo, com a área de 25 718,00 m², inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 40 
da Secção J(parte)e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 1946 da união das 
freguesias de Montijo e Afonsoeiro e descrito na Conservatória do Registo Predial do 
Montijo sob o n.º 3812/20000530 da freguesia de Montijo, durante o qual os interessados 
poderão proceder à formulação de sugestões e observações, bem como à apresentação 
de reclamações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas.
O processo poderá ser consultado todos os dias úteis, das 9 horas às 16 horas na Divisão 
de Planeamento do Território e Urbanismo, sito no Edifício da Câmara Municipal de Montijo, 
na Av. dos Pescadores Montijo, e as sugestões ou reclamações dos interessados deverão 
ser apresentadas por escrito, através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, 
identificando devidamente o seu subscritor e entregue pessoalmente ou remetido através 
do correio ao serviço acima mencionado.
Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros que irão ser afixados nos 
lugares de estilo.
Paços do Concelho de Montijo, 27 de janeiro de 2021.

O Presidente do Município

(Nuno Ribeiro Canta)

Rodrigues, de 85 anos, 
morreu ontem no hospital 
do Barreiro. 
À colega e restante família 
enlutada, dirigimos sentidas 
condolências.

Funcionária de 
O SETUBALENSE 
no Montijo de luto

Graciete Carolina Rodrigues 
(conhecida como Lina), 
funcionária da delegação de 
O SETUBALENSE, no Montijo, 
está de luto pelo falecimento 
do pai. Francisco Xavier 



12 de Março de 2021 O SETUBALENSE 7

nascida e criada na cidade do 
Montijo, continua a residir e a 
trabalhar no meio das gentes 
que a viram crescer. Analista a 
nível académico, mas escritora 
de profissão, hoje com 43 anos, 
apresenta-se perante vós de 
mãos vazias, mas alma cheia 

de esperança para esta cidade 
decadente. É com essa esperança 
que abraça o convite de 
mandatária”, revelou o advogado 
que decidiu avançar para uma 
candidatura independente, 
depois de não ter recolhido apoio 
no seio do Chega.

Ana Tapadinhas 
é mandatária da 
candidatura de 
Fona Vieira

A escritora Ana Tapadinhas 
vai ser a mandatária da 
candidatura de Manuel Fona 
Vieira à presidência da Câmara 
do Montijo, nas autárquicas 
deste ano. O anúncio foi feito 
por Manuel Fona Vieira a O 
SETUBALENSE. “Ana Tapadinhas, 

PUBLICIDADE

Colectivo artístico lança 
primeiro álbum nas 
habituais plataformas 
digitais

MÚSICA

Mascarenhas-Martins mostra hoje um “Terrível Estado”

Sai hoje nas várias plataformas digi-
tais de streaming de música o disco 
“Terrível Estado”, primeiro álbum de 
originais da Mascarenhas-Martins. As 
músicas são da autoria de André Reis 
e Levi Martins, com letras a cargo de 
Miguel Branco.

A banda aborda o disco pela pre-
missa de andarmos “sempre a falar 
das mesmas coisas”, da rotina, da 
“velhice do comando da televisão”. 
“Andamos sempre a falar das mes-
mas coisas. Não propriamente com 

esperança que estas mudem – do que 
falaríamos então? -, mais porque não 
as conseguimos resolver”, dizem os 
artistas.

“Terrível Estado é um disco, mas 
podia ser um espectáculo, um livro, 
aliás, já deve ter estado nos nossos 
livros e nos nossos espectáculos e nas 
nossas conversas adiadas. Mais nin-
guém sente nada disto? Parece que o 
difícil é nomeá-lo. Experimentemos: 
Terrível Estado. Andamos sempre a 
falar das mesmas coisas, nós avisá-
mos”, frisam os autores.

Com produção do músico Levi 
Martins (que participa ainda com voz, 
guitarras e percussão), o disco con-
ta com Afonso Reis (voz e guitarras), 
Afonso Pacheco (voz em Cansado, 
Cepsa da Lançada e Comício”, Dio-

go Sousa (bateria e percussão), Inês 
Monteiro Pires (coros), João Ferreira 
Gomes (teclados) e Sérgio Crestana 
(baixo).

A Mascarenhas-Martins define-se 
como “uma estrutura de produção 
artística fundada em 2015 no Montijo. 
Multidisciplinar desde a sua apresen-
tação pública, este colectivo dirigido 
por Maria Mascarenhas e Levi Martins 
tem desenvolvido simultaneamente 
trabalho" de criação artística e acções 
culturais complementares, tendo 
produzido espectáculos de teatro, 
documentários, livros, organizado 
conversas e concertos”.

A companhia é apoiada pela Câma-
ra Municipal do Montijo e pela Junta 
de Freguesia da União de Freguesias 
de Montijo e Afonsoeiro.

DR

Levi Martins produziu o disco e participa com voz, guitarras e percussão 
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Chamada para outro tema p00Montijo

Mário Rui Sobral 

Evento é promovido 
pelo Grupo de Música 
Contemporânea de 
Lisboa. Júri é presidido 
pelo italiano Ivan Fedele

EM HOMENAGEM A JORGE PEIXINHO 

Concurso de composição
de música de câmara já
tem inscrições abertas

As inscrições para o V Concurso In-
ternacional de Composição GMCL/
Jorge Peixinho estão abertas até ao 
próximo dia 20 de Agosto, anunciou a 
Câmara do Montijo, que apoia o even-
to organizado pelo Grupo de Música 
Contemporânea de Lisboa (GMCL).

O formulário de inscrição bem co-
mo as obras a submeter a concurso 
devem “ser enviadas em formato 
digital (PDF) para gmclconcurso-
composicao@gmail.com”, indica a 
autarquia, que explica também as 
categorias a que o evento se destina.

“Existirão duas categorias dentro 
da formação do GMCL (Mezzo-sopra-
no, Flauta, Clarinete, Violino, Viola, 
Violoncelo, Harpa, Percussão e Pia-
no): A - Categoria Ensemble (forma-
ção completa do grupo); B - Categoria 
Música de Câmara (mínimo de quatro 
intérpretes)”, detalha o município, 

ao mesmo tempo que lembra que 
“em todas as categorias poderá ser 
incluída electrónica”.

O concurso, que presta “homena-
gem ao maestro montijense, Jorge 
Peixinho, um dos maiores composi-
tores do século XX”, adianta a autar-
quia, visa constituir-se como “incenti-
vo à criação musical e à divulgação do 
trabalho de jovens compositores”, de 
forma a contribuir “para o incremen-
to do reportório contemporâneo de 
música de câmara”.

Definida está já também a compo-

sição do júri do concurso, que juntará 
“Ivan Fedele (presidente), Gerhard 
Stabler, João Madureira, Carlos Cai-
res, Jaime Reis, Jorge Sá Machado e 
Ada Gentile (convidada especial)”, 
revela ainda a edilidade. Esta quinta 
edição do Concurso Internacional de 
Composição GMCL/Jorge Peixinho 
é apoiada pela Direcção-Geral das 
Artes e pelas câmaras municipais de 
Lisboa e Montijo, além de Antena 2, 
Ava-Edições Musicais e Escola Ar-
tística de Música do Conservatório 
Nacional (EAMCN).

O evento visa incentivar e promover jovens compositores

DR

Montijo vai ter um mural pintado por 
Tamara Alves, que vai integrar um ro-
teiro de arte urbana da Área Metro-
politana de Lisboa (AML) no final de 
Maio próximo. A obra vai embelezar 
“a empena do prédio localizado na 
Rua Jorge de Sena, 227, no Bairro do 
Esteval”, revelou a Câmara Municipal.

O trabalho insere-se no programa 
cultural em rede “Mural 18” e Tamara 
Alves foi a artista sorteada – entre a 
dúzia e meia de artistas que vão pin-
tar murais nos 18 municípios da AML 
– para realizar a obra no Montijo. 

Este projecto, segundo a AML, vi-
sa “não só apoiar financeiramente os 
artistas envolvidos” como também 

“fomentar o interesse pela arte urba-
na contemporânea” na região e “criar 
focos de interesse nos espaços públi-
cos intervencionados”.

A execução dos murais nos 18 con-
celhos arranca no próximo dia 21 de 
Abril e poderá ser acompanhada ao 
vivo e através de www.mural18.pt.

Sobre a artista que irá pintar o mu-
ral na cidade montijense, a autarquia 
lembra os trabalhos anteriormente 
desenvolvidos a retratarem “um uni-
verso de figuras humanas (femininas) 
e animais em interacção com a paisa-
gem natural e objectos imbuídos de 
uma forte carga simbólica”.  

Os murais a produzir nos 18 con-

celhos vão fazer ressaltar, de acordo 
com a AML, a “existência de traços 
comuns que caracterizem a identi-
dade, a cultura e a vivência” nesta 
região. Vão espelhar “uma visão 
pessoal e artística relacionada com 
o património cultural e natural, a arte, 
a cultura, e as respectivas vivências e 
apropriações”.

O programa Mural 18 tem uma 
comparticipação de 1,5 milhões de 
euros do Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional e reúne agentes 
culturais, municípios e cidadãos em 
torno da comunidade artística e do 
património cultural, imaterial e ma-
terial. M.R.S.

ARTE URBANA

Tamara Alves vai pintar mural artístico
em prédio no Bairro do Esteval

BREVES

Os apreciadores de canto lírico 
podem assistir hoje, a partir 
das 21h30, a um concerto 
de Constança Sousa e Melo, 
em https://www.mural18.pt/
home. O espectáculo insere-
se no projecto em rede Mural 
18, dinamizado pela Área 
Metropolitana de Lisboa.
O espectáculo, explica o 
município do Montijo, “faz 

parte da iniciativa de casa a 
casa, que promove concertos 
exclusivamente online a partir 
das residências dos próprios 
músicos ou de locais preparados 
para o efeito”. A artista, adianta 
a autarquia, está actualmente na 
final do Concurso Internacional 
de Canto Boris Martinovich, que 
decorre nos Estados Unidos da 
América. 

Dez alunos do secundário e 
seis do ensino superior foram 
apoiados com Bolsas de Estudo 
“Cidade do Montijo", atribuídas 
pela Câmara Municipal para este 
ano lectivo.
O valor unitário das bolsas foi 
aumentado pela autarquia em 
Setembro último: as referentes 

ao secundário passaram de 350 
para 450 euros; e as dirigidas a 
estudantes do ensino superior 
de 550 para 750 euros. Este ano 
candidataram-se a bolsas de 
estudo um total de 34 alunos, 
24 às do ensino secundário e 
10 às bolsas do ensino superior, 
revelou a autarquia.

O espectáculo de António 
Zambujo no Cinema Teatro 
Joaquim d' Almeida (CTJA), no 
Montijo, foi reagendado para as 
19h00 do próximo dia 22 de Maio.
A actuação integra a digressão 
“Do Avesso”, que conta com a 
participação de sete músicos 
e apresenta um reportório 

composto por canções mais 
recentes e temas mais antigos 
com novos arranjos musicais. 
O preço dos bilhetes – 20 euros 
(balcão) e 25 (plateia) – podem 
ser reservados ou adquiridos no 
CTJA. Os ingressos comprados 
anteriormente são válidos para 
esta nova data.

A PARTIR DAS 21H30
Constança Sousa e Melo dá hoje 
concerto lírico no site do Mural 18

SECUNDÁRIO E SUPERIOR
Alunos do concelho recebem
bolsas de estudo da autarquia

ESPECTÁCULO
António Zambujo sobe ao palco
do Cinema Teatro a 22 de Maio 

DR
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Quinzena da Juventude volta a Alcochete p12

EDITAL N.º 32/2021

---- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO. -------------- 
---- TORNA PÚBLICO, que esta Câmara Municipal 
em sua reunião de 03 de março do ano corrente, e de 
harmonia com o art.º 33.º do Regulamento dos Cemi-
térios Municipais, deliberou proceder à exumação das 
sepulturas temporárias abaixo indicadas. Para o efeito, 
notificam-se os respetivos interessados para no prazo de 
60 dias comunicarem no Cemitério S. Sebastião a data 
em que pretendem efetuar as exumações e bem assim o 
destino a dar às ossadas. -------------------------------------
---------------------- TALHÃO N -------------------------- 
---- Fila 1: 2753; 2754; 2755; 2756; 2757; 2758; 2759; 
2760. Fila 2: 2761; 2762; 2763; 2764; 2765; 2766; 2767; 
2768; 2769; 2770; 2771; 2772; 2773; 2774; 2775; 2776; 
2777; 2778. Fila 3: 2779; 2780; 2781; 2782; 2783; 
2784; 2785; 2786; 2787; 2788; 2789; 2790; 2791; 2792; 
2793; 2794; 2795; 2796. Fila 4: 2797; 2798; 2799; 2800; 
2801; 2802; 2803; 2804; 2805; 2806; 2807; 2808; 2809; 
2810; 2811; 2812; 2813; 2814. Fila 5: 2815; 2816; 2817; 
2818; 2819; 2820; 2821; 2822; 2823; 2824; 2825; 2826; 
2827; 2828; 2829; 2830; 2831; 2832. Fila 6: 2833; 
2834; 2835; 2836; 2837; 2838; 2839; 2840; 2841; 2842; 
2843; 2844; 2845; 2846; 2847; 2848; 2849; 2850. Fila 7: 
2851; 2852; 2853; 2854; 2855; 2856; 2857; 2858; 2859; 
2860; 2861; 2862; 2863; 2864; 2865; 2866; 2867; 2868. 
Fila 8: 2869; 2870; 2871; 2872; 2873; 2874; 2875; 
2876; 2877; 2878; 2879; 2880; 2881; 2882; 2883; 2884; 
2885; 2886. ----------------------------------------------------
-- -- Na falta do requerimento dentro do prazo referido, 
as ossadas considerar-se-ão abandonadas, tomando-se 
as providências que forem julgadas convenientes. -------
- --- Este edital será afixado nos locais de estilo, publici-
tado em jornal local e jornal de expansão nacional. -----
---- E eu, Nuno Filipe Alves Garrete ,Chefe da Divisão 
de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de 
Vida desta Câmara Municipal o subscrevi. ----------------

---- Paços do Município de Montijo, 08 de março de 2021 ----
----------- O Presidente da Câmara Municipal, ------------

MUNICÍPIO DO MONTIIO
CÂMARA MUNICIPAL 

Mário Rui Sobral 

A última vez que a 
coligação geriu a 
Câmara foi pelas mãos 
de Jacinta Ricardo, há 
quase 24 anos. Filha 
da terra tenta agora 
a reconquista

AUTÁRQUICAS 2021

CDU retoma aposta no feminino 
e lança Ana Baliza para 
destronar PS do poder

A CDU vai voltar a apostar no valor 
feminino para reconquistar, nas pró-
ximas autárquicas, a Câmara Munici-
pal do Montijo, que lhe foge há cerca 
de 24 anos para o PS. A montijense 
Ana Baliza, que cumpre actualmente 
o segundo mandato de vereadora na 
autarquia, foi a escolhida para enca-
beçar a lista da coligação nas eleições 
deste ano.

A decisão foi avançada pela Co-
missão Coordenadora Concelhia do 
Montijo da CDU a O SETUBALENSE, 
concluído que está o processo de se-
lecção interno iniciado com um “ple-
nário concelhio de eleitos e quadros 
da CDU, realizado a 17 de Outubro 
de 2020”, e seguido de “ausculta-
ções aos membros dos partidos que 
constituem a coligação, activistas da 
CDU e eleitos nos diversos órgãos 
autárquicos” do território montijen-
se. “Resultante dessas conversas e 
contactos, a Comissão Coordenadora 
Concelhia do Montijo da CDU decidiu 
propor, para as próximas eleições au-
tárquicas, Ana Baliza como cabeça-
-de-lista à Câmara Municipal do Mon-
tijo”, revela a estrutura partidária.

Uma decisão que, adianta a con-
celhia, “transporta a necessidade de 
dar continuidade ao cumprimento do 
programa de trabalho eleitoral [da 
CDU] para 2017-2021”, o qual “con-
tém eixos de intervenção (Território, 
Rio, Trabalho e Proximidade)” bem 
como “o Plano Estratégico da Cida-
de de Montijo – adaptado à realidade 
presente – que o PS há duas décadas 
colocou na gaveta”. 

Aos 36 anos, Ana Baliza, membro 
da Comissão Concelhia do Montijo do 
PCP, é para já a mais jovem cabeça-
-de-lista às autárquicas deste ano 
no Distrito de Setúbal. E representa 
um regresso da CDU à aposta numa 

Ana Baliza é para já a mais jovem cabeça-de-lista no distrito

figura local como também ao femi-
nino – a última vez que a coligação 
foi poder foi com Jacinta Ricardo, de 
1990 a 1997, ano em que o PS com 
Maria Amélia Antunes reconquistou 
a presidência da Câmara. 

Licenciada em Animação e Inter-
venção Sócio-cultural, pela Escola Su-
perior de Educação de Setúbal, Ana 
Baliza é técnica especializada para a 
Docência no Ensino Público. Exerce 
funções em gestão de projectos de 
intervenção sócio-cultural, sendo res-
ponsável pela monitorização e avalia-
ção do plano inovador de combate ao 

insucesso escolar – “Moita Concelho 
com Futuro”, deste município. Foi 
formadora no ensino profissional e 
também de actividades de enrique-
cimento curricular.  

Além de Ana Baliza, são já tam-
bém conhecidos mais três outros 
candidatos à presidência da Câmara 
do Montijo: João Afonso, pelo PSD 
em coligação com o CDS-PP, Manuel 
Fona Vieira, como independente, e 
Nuno Canta, que lidera os destinos 
da autarquia há dois mandatos e que 
já deixou antever a sua recandidatura 
pelo PS.

Ao mesmo tempo que anuncia a 
cabeça-de-lista, a CDU salienta 
que, “mesmo em circunstâncias 
adversas praticadas pela 
maioria absoluta do PS”, tem 
conseguido “afirmar e valorizar 
os projectos autárquicos do 
PCP e do PEV”, quer “na batalha 
política travada na Câmara e na 
Assembleia Municipal” quer 
“nas assembleias de freguesia”, 
no Montijo.

Quanto a compromissos 
de futuro, tendo em vista a 
“construção da qualidade de 
vida” para “os trabalhadores 
e as populações do Montijo”, 
aponta como objectivos as áreas 

Na oposição “Afirmámos os 
projectos de PCP e PEV mesmo 
em condições adversas”

de “higiene e limpeza urbana, 
espaços verdes, ordenamento 
do território, apoio ao 
movimento associativo, relação 
com os trabalhadores das 
autarquias, defesa do direito 
à saúde e do investimento no 
Serviço Nacional de Saúde”. 
A coligação compromete-se 
ainda a “exigir uma Educação 
de qualidade, condições 
de acesso equitativas para 
valorizar a aprendizagem, mais 
investimento nos transportes 
públicos” e a “apostar na 
qualificação e desenvolvimento 
integrado e sustentado de todo 
o concelho”.
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Clube Desportivo e Recreativo da Ramalha

Convocatória Eleitoral dos Corpos Gerentes

Nos termos estatutários, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Clube Desportivo 
e Recreativo da Ramalha, convoco todos os Associados para a Assembleia Geral Extraordinária 
Eleitoral, a ter lugar, em primeira convocatória, no próximo dia 10 de Abril (sábado) das 14 horas 
às 19 horas, no edifício-Sede da Coletividade, e em segunda convocatória, na eventualidade de não 
comparência da maioria absoluta dos seus membros, com inicio uma hora depois do encerramento da 
primeira reunião, ou seja, pelas 15 horas, e encerramento após o apuramento dos resultados eleitorais 
provisórios, elaboração e assinatura da respetiva ata. 
As candidaturas apresentadas devem ser subscritas por um número de associados não inferior a dez por 
cento do total de associados, assinadas por todos os candidatos, com indicação do seu nome completo, 
número de associado, número de identificação civil, indicação do respetivo delegado ao ato eleitoral, 
que representará para todos os efeitos, a candidatura, e ainda termo coletivo de aceitação, acompanha-
do do respetivo programa de ação. 
O prazo para apresentação de candidaturas decorrerá da data da presente convocatória até às 20:00 
horas do dia 02 abril de 2021 no Edifício-sede da Coletividade. 
No oitavo dia anterior, ao termo do prazo de apresentação das candidaturas, serão afixadas, na morada acima 
referida, as candidaturas apresentadas e admitidas, bem como as não admitidas e o respetivo fundamento. 
O voto é pessoal, presencial e secreto, e depende da apresentação de cartão de associado, o qual pode 
ser substituído pelo reconhecimento pessoal por dois associados. Serão considerados nulos os boletins 
de voto, entrados na urna, que estejam riscados, rasurados, ou que contenham qualquer anotação, para 
além do símbolo X no quadrado correspondente a uma das candidaturas. Não é admissível o voto por 
correspondência, nem por procuração. 
Os resultados eleitorais serão considerados definitivos, pela Mesa da Assembleia Geral, se, no prazo 
de três úteis, após a eleição dos mesmos não for apresentado recurso. A posse dos membros eleitos dos 
órgãos será conferida, no dia 15 de agosto de 2018, pelas 18 horas, na morada acima referida. 
Nota: A realização da Assembleia fica condicionada às medidas de prevenção decretadas pelas entida-
des responsáveis que vigorarem naquele momento. Se vier a verificar-se a impossibilidade de realiza-
ção da Assembleia, pelo motivo atrás referido, a realização passa automaticamente para o sábado ime-
diatamente seguinte em que seja possível a sua realização pelo levantamento desses constrangimentos, 
mantendo-se inalterado o local e o horário definido, sendo disso informados os associados. 

Almada, 12 de março de 2021 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Armindo Caetano Rosado
Sócio nº 74

ALCÁCER
PRESS-CENTER

• TABACARIA

 • PAPELARIA

  • LIVRARIA

Rua Luís de Camões, n. 15 
7580-117 Alcácer do Sal

Tlf: 265 612 563 
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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
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Rua Jorge de Sousa, 8 | 2900-428 Setúbal
www.precilab.pt | tel. 265 529 400/1

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

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 09/03/2021
ADELAIDE MARIA JANEIRO PRIMO

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Sua filha e netos, têm o doloroso dever de participar 
o falecimento da sua ente muito querida e de 
agradecer reconhecidamente a todos os que se 
dignaram acompanhá-la à sua última morada, 
bem como aos que das mais diversas formas lhes 
manifestaram pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 09/03/2021
MANUEL ANTÓNIO

MONTEIRO SANTANA
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Suas filhas, genros, netas e restante família, têmo 
doloroso dever de participar o falecimento doseuente 
muito querida e de agradecerreconhecidamente a 
todos os que se dignaram acompanhá-lo à sua última 
morada, bem como aos que das mais diversas formas 
lhes manifestaram pesar.

Anuncie  
Aqui!

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?

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Bruno Alexandre da Silva Pereira. Mais se in-
forma que o corpo vai estar em câmara ardente na 
capela de São José (Camarinha) com saída pelas 
10:15, Cremação às 11:00 no CFS - Setúbal.
A família vem por esta via agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram a acompanhar o fune-
ral ou que, de qualquer outra forma, manifesta-
ram as suas condolências.

(1974 – 2021)
Participação, 

Agradecimento

BRUNO ALEXANDRE 
DA SILVA PEREIRA

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
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Alcochete O João, a Maria e o Avô José são os 
protagonistas do livro infantil do 
Clube Taurino de Alcochete, cuja 
apresentação está agendada para 
30 de Maio. O título representará 
o “primeiro livro taurino infantil 
em Portugal”, explicou o clube em 
publicação na sua página de Facebook.

Clube Taurino 
prepara 
lançamento de 
livro infantil para 
30 de Maio

ANTÓNIO FERNANDES

Município 
aprova voto 
de pesar por 
“Ti Tonho 
Manso”

O executivo municipal da autarquia de 
Alcochete aprovou na última reunião 
de câmara, por unanimidade, um voto 
de pesar pelo falecimento de António 
Fernandes, carinhosamente conhe-
cido no concelho como “Ti Tonho 
Manso”, a 21 de Fevereiro, aos 87 anos.

“Nascido a 28 de Maio de 1933, 
cumpriu o fado de grande parte dos da 
sua génese e procurou no “mar” o seu 
sustento. Marítimo de profissão, foi a 
bordo do varino que aprendeu os se-
gredos do “mar da palha”, conhecendo 
as carreiras, os barcos e, sobretudo, as 
histórias da nossa História, que com 
orgulho e sabedoria contava e parti-
lhava a quem teve a sorte e o privilégio 
de o ouvir”, referiu o município na nota 
de pesar. 

“Defensor exímio dos usos e valo-
res” de Alcochete, a edilidade relem-
bra, ainda, “o guardião de costumes e 
tradições, como é o caso do Círio dos 
Marítimos de Alcochete, em honra da 
Nossa Senhora da Atalaia”. “Em vários 
momentos, António Manso foi uma 
figura incontornável na preservação 
desta festividade, quer pela partici-
pação nas comissões que em dois 
momentos distintos se formaram 
para que a festa não acabasse, quer 
pela transmissão do “saber fazer”, das 
receitas e quantidades para confec-
cionar as refeições durante os quatro 
dias de festa”.

Em sua memória, a Câmara Muni-
cipal guardou, ainda, um minuto de 
silêncio. “Aos 87 anos partiu um dos 
nossos, um grande alcochetano, de-
voto fervoroso de Nossa Senhora da 
Conceição e de Nossa Senhora da Ata-
laia, a quem pedimos que olhe agora 
por quem em vida tanto as venerou”.

DR

LOCALIDADE DO SAMOUCOPROJECTO MURAL 18

GNR procede a fiscalização 
de oficinas automóveis 
e detecta 17 infracções 

Concertos disponíveis este 
mês em casa da população 
pela voz de três artistas 

O Comando Territorial de Setúbal da 
Guarda Nacional Republicada (GNR), 
através do Posto Territorial de Alcoche-
te, desenvolveu recentemente “uma 
operação de fiscalização à actividade 
de manutenção e reparação de auto-
móveis e detectou 17 infracções” no 
concelho, revelou a força de segurança 
em comunicado.

As várias fiscalizações, efectuadas 
“na sequência de denúncias relativas 
à existência de oficinas ilegais na loca-
lidade do Samouco”, resultaram em 
17 infracções, “sendo que dez estão 

No decorrer deste mês, a popula-
ção do concelho de Alcochete tem a 
oportunidade de assistir a três con-
certos a partir do conforto do seu lar. 
A participação na iniciativa “de CA-
SA a CASA”, organizada no âmbito 
do projecto Mural 18, desenvolvido 
pela Área Metropolitana de Lisboa, 
é gratuita e pode ser acessível atra-
vés da página da câmara municipal 
alcochetana na rede social Facebook. 

Em comunicado, a autarquia revela 
que para o dia de hoje está agendado 
um espectáculo de canto lírico, pelas 

relacionadas com o licenciamento da 
actividade e sete com a gestão de re-
síduos provenientes da actividade”.

“Das infracções detectadas, no que 
concerne ao depósito ou descarga de 
óleos usados no solo, bem como a des-
carga não controlada de resíduos resul-
tantes das operações de gestão de óleos 
usados, o valor das coimas pode ir até a 
um máximo de 2 500 000 euros em ca-
so de dolo para pessoa colectiva”, lê-se 
no mesmo documento.  A referida acção 
“decorreu com o reforço do Núcleo de 
Protecção Ambiental do Montijo”.

21h30, com a actuação da artista Cons-
tança Sousa e Melo. Por sua vez, na 
próxima quinta-feira, dia 18, é a vez de 
Miroca Prais ‘subir a palco’, com uma 
actuação centrada em afro groove, 
música de Cabo Verde e Portugal. 

Já no dia 25 o concerto ficará a car-
go de António Pinto Basto, que leva 
fado a casa da população. Os espec-
táculos serão transmitidos ao vivo, 
“a partir de casa dos artistas”, sendo 
esta uma forma de a cultura descobrir 
“novas formas e continuar a chegar e 
tocar as pessoas”. 

Concertos, directos, 
aulas de exercício 
físico, podcasts e 
masterclasses são 
algumas das actividades 
esperadas para este ano

PROGRAMA ARRANCA PELAS 17H00

Quinzena da Juventude regressa em formato 
digital com iniciativas ‘para todos os gostos’

A Quinzena da Juventude arranca 
hoje no concelho de Alcochete, com 
mais uma edição repleta de momen-
tos ‘para todos os gostos’. No mês em 
que se comemora o Dia Nacional da 
Juventude, a câmara municipal al-
cochetana tem planeadas diversas 
iniciativas, entre os dias 12 e 28 de 
Março, com o programa a arrancar 
hoje, pelas 17h00, com a intervenção 
de Maria de Fátima Soares, vereadora 
com o pelouro da Juventude. 

Pelas 18h30, por sua vez, será lan-
çado um desafio fotográfico, que es-
tará disponível até à próxima quarta-
-feira. A mostra fotográfica, dirigida 
aos jovens dos 14 aos 35 anos, acon-
tece este ano sob o tema “A Minha 
Quarentena”, explica a autarquia em 
comunicado. 

O dia seguinte começa pelas 

DR

15h00, com um “directo no Face-
book”, na página da câmara muni-
cipal, dedicado à pintura em grafite. 
Passadas três horas é tempo de es-
trear a peça “Não Estão Esquecidas”, 
que “aborda problemáticas sociais”. 
Este primeiro fim-de-semana será en-
cerrado com uma manhã dedicada à 
actividade física e desportiva, com 
um workshop centrado na moldagem 

de balões e com a transmissão de um 
podcast “que pretende ajudar os jo-
vens na hora de decidir qual o curso 
que devem seguir”.

Para o dia 15 está agendado o 
webinar “Alcochete, Tauromaquia 
e Juventude – Que futuro?”. A “Vio-
lência no Namoro – Inclusão Social” 
será o tema discutido no 2.º Ciclo de 
Conferências do Concelho de Alco-

chete, que chega ao ecrã dos jovens 
alcochetanos no dia 17. Os assuntos 
para os dois dias seguintes recaem 
sobre “a Saúde Mental – Covid-19”, 
o “Mercado de Trabalho – Política e 
Cidadania” e a “Actividade Física – 
Alimentação Saudável”. 

A próxima sexta-feira ficará igual-
mente marcada pela realização de 
uma masterclass dedicada à gestão 
de dinheiro e poupanças, uma con-
versa sobre flamenco e um concerto 
de Mariana Oliveira. No Dia Mundial 
da Poesia, assinalado a 21, a autarquia 
tem planeados diversos momentos, 
como um concerto de Mariana Sobral 
e a exibição do podcast “Epá Estou 
confuso!”.

Já no próximo dia 22, pelas 14h30, 
acontecerá o “Encontro Nacional de 
Técnicos de Juventude”, seguido, a 
23, pelas 15h00, por um debate sobre 
os direitos das crianças e a explora-
ção infantil. No Dia Nacional do Estu-
dante, a 24, vai ser desenvolvido um 
debate sobre os Direitos Humanos. 

A fim de encerrar a Quinzena da 
Juventude deste ano, o conselho 
municipal de juventude reunirá em 
directo para discutir o Orçamento 
Participativo Jovem a 28 de Março. 
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não deixe que fantasmas prejudiquem a sua relação atual, mostre-
-se entusiasmado com o seu parceiro e verá todos os seus sentimentos consolidados.
No plano profissional – momento ótimo em que terá inspiração aliada á concretização dos 
seus projetos. Carta da semana –  O SOL – esta carta mostra que terá as energias que 
precisa para se manter forte e otimista. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso – se tem alguma relação pendente ou mal terminada, é altura indicada 
para esclarecer os mal entendidos e arrumar o assunto de uma vez por todas. Se chegar 
á conclusão que a relação terminou reserve um tempo para si, mas não se feche ao amor. 
Viva a vida de uma forma alegre e descontraída. No plano profissional – terá algumas 
decisões importantes a tomar mas sentir-se-á confuso, por mais que lhe custe deve es-
friar a cabeça para que consiga tomar decisões. Carta da semana – O AMOROSO – esta 
carta mostra que esta semana sentirá uma forte insegurança. Confie na sua intuição para 
conseguir tomar decisões. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – se está interessado em alguém aconselha-se que se aproxime dessa 
pessoa de forma prudente e só vá mais longe se essa pessoa lhe enviar algum sinal de 
consentimento. Não invada o território da pessoa de forma brusca. No plano profissional 
– esta semana talvez a rotina se altere e terá de fazer algum trabalho extra, isto devido ao 
grande afluxo de trabalho. Carta da semana – A PAPISA – esta carta mostra que a semana 
corre muito bem, mas deverá estipular muito bem todos os passos que tem para dar.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – está muito seguro de si o que fará com que alcance progressos neste 
plano. Provocará bem estar em todos os que se aproximem de si. No plano profissional 
– vai realizar os seus projetos pessoais. Faça investimentos. Carta da semana – O IMPE-
RADOR – esta carta mostra que esta semana estará com energias que farão com que seja 
bem sucedido em todos os planos.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – dias de intenso romance, de proximidade, o que o fará muito bem 
disposto e alegre. Nada nem ninguém conseguirá quebrar a sua boa disposição. No plano 
profissional – sucesso e muito trabalho são as duas máximas desta semana. Alcançará os 
seus objetivos. Carta da semana – A ESTRELA – esta carta iluminará o seu caminho. As 
suas capacidades e os seus atributos estão no auge. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – reforce laços familiares, use de bom senso para aliviar ambientes 
tensos. No plano profissional – se não está satisfeito, repense a sua situação, pode seguir 
por outros meios para atingir os seus fins. Carta da semana – O PAPA – esta carta mostra 
que esta será uma semana tranquila em que deve aproveitar para ler e desenvolver a sua 
vida intelectual.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – semana de conquista, aproveite e dê o melhor de si na arte de seduzir, 
mas não se deixe influenciar pelo passado e aproveite o melhor da vida. No plano profis-
sional – este plano está brilhante consegue convencer tudo e todos do seu poder, pode 
ter acesso a um cargo de liderança. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra 
que consegue dominar todos os acontecimentos e controlar agitações.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – se está só dê uma oportunidade a si mesmo de voltar a amar sem 
receios. Se mantém uma relação estável dê a sim mesmo a oportunidade de repensar a 
situação, o que o mantêm preso a essa pessoa e valorize-a. No plano profissional – este 
plano da sua vida está mais claro do que nunca para si e poderá agir de uma forma mais 
segura pensando no futuro. Carta da semana –  A MORTE – esta carta mostra que irá 
conduzir a semana da forma que mais lhe agradar e conseguirá tomar as melhores decisões 
nos momentos certos. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso – está muito apaixonado e inseguro. Confie na sua cara metade e não 
tenha receio de dar mais do que recebe. No plano profissional – não é altura indicada 
para correr riscos, situação financeira estável, se possível faça algumas economias. Carta 
da semana – A LUA – esta carta mostra que a semana será muito desgastante, pois as 
preocupações que terá serão constantes.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – deverá dedicar mais tempo ao amor e o resultado será uma semana 
repleta de paixão e de harmonia. No plano profissional – arrisque, tente ir mais além pois 
tem todas as hipóteses de triunfar. Carta da semana –  O MUNDO – esta carta mostra 
que deve aproveitar todas as oportunidades que tem para mostrar aquilo que vale. Bons 
resultados em todas as áreas graças á sua determinação e garra.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso – irá desenvolver de forma harmoniosa o seu relacionamento, desde 
que seja claro e sincero sobre os seus sentimentos. No plano profissional – esta semana 
terá êxito no trabalho e nas suas finanças. Carta da semana – A IMPERATRIZ – esta carta 
mostra que esta semana tudo o que semear irá colher em abundância futuramente.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – mesmo que se sinta indeciso evite alterar as suas decisões, e ao fazer 
uma escolha deve estar certo que algumas decisões são irreversíveis. No plano profis-
sional – sente que alguém o pode prejudicar, mantenha a calma pois se isso acontecer 
você notará e saberá como agir. Carta da semana –  O CARRO – esta carta mostra que 
irá obter excelentes resultados em todos os aspetos da sua vida, mas que para isso, tem 
que dar o seu melhor.

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

Tudo começou em 1824 
quando as operárias de 
Rhode Island abandonaram 
os seus postos de trabalho 

em protesto contra os cortes sala-
riais. As movimentações de operá-
rias continuaram ao longo do século 
XIX e inícios do século XX. Em 1908, 
a Marcha do Pão e das Rosas juntou 
15 mil mulheres nas ruas de Nova Ior-
que. Denunciavam a exploração e exi-
giam igualdade económica e política, 
nomeadamente o direito ao voto. Em 
1917, a 8 de Março, as trabalhadoras 
russas encabeçaram uma greve geral 
contra a fome, a guerra e o czarismo.

Em 1975, 65 anos depois de Clara 
Zetkin ter proposto, no II Congresso da 
Internacional Socialista na Dinamarca, 
a instituição deu um dia a nível interna-
cional, para lembrar a situação parti-
cular das mulheres na sociedade, o dia 
8 de Março é finalmente consagrado 
pela ONU como Dia Internacional das 
Mulheres. Portugal, recentemente saí-
do de uma ditadura, comemorou tam-
bém em 1975, pela primeira vez, o Dia 
Internacional da Mulher em liberdade.

Esta é, de forma muito resumida, a 
história que marca o início da luta das 
mulheres por melhores condições de 
trabalho, mas sobretudo, por liberda-
de e igualdade. Quase dois séculos 
depois vejamos onde estamos:

Apesar de serem a maioria no ensino 
superior e a maioria dos diplomados, 
as mulheres permanecem minoritárias 
nas profissões com níveis de qualifica-
ção e remuneração mais elevados. São 
residuais nos cargos de liderança e de 
tomada de decisão política. Na Assem-
bleia da República representam 40% 
dos deputados. Mas se olharmos para as 
autarquias, nas eleições autárquicas de 
2017, em 308 municípios, apenas 32 mu-
lheres foram eleitas para a presidência 
das câmaras municipais. Em 46 anos de 
democracia e 22 governos constitucio-
nais as mulheres permaneceram a mino-
ria e os homens a esmagadora maioria.

A disparidade salarial mantém-se em 
torno dos 16%. Considerando todos 
os trabalhadores por conta de outrém 
em todas as empresas, as mulheres ga-
nham menos 149€ por mês de remu-
neração base do que os homens e em 

Feministas porquê?

OPINIÃO

Sandra Cunha

Estima-se que sejam precisos ainda 
180 anos para que se reverta esta 
realidade. As responsabilidades fa-
miliares, sempre mais pesadas para as 
mulheres, condicionam obviamente 
sua disponibilidade para a participa-
ção cívica e política.

O mapeamento da persistente condi-
ção de subalternidade das mulheres na 
sociedade ficaria incompleta sem refe-
rência às formas mais abjetas de violên-
cia contra as mulheres e sem lembrar as 
mais de 500 mulheres assassinadas em 
contexto de relações de intimidade des-
de que em 2004 se recolhem dados, ou 
as perto de 30 mil participações anuais 
de violência doméstica, ou o facto de 
uma em cada três mulheres ser vítima 
de violência física ou sexual durante a 
sua vida, ou ainda o consistente aumen-
to do crime de violação e abuso sexual. 

Estas são consequências da opressão 
secular de um sistema patriarcal que tei-
ma em subalternizar as mulheres – por-
que lhes serve os interesses - mantém 
e fomenta os estereótipos de género 
que condicionam escolhas educativas e 
profissionais, a desigualdade salarial e a 
segregação nos cargos de chefia e lide-
rança. Convive com a subrepresentação 
das mulheres nos cargos de tomada de 
decisão política, a desigual repartição 
na partilha das tarefas domésticas e nos 
cuidados com os filhos, promove a femi-
nização da precariedade, da pobreza e 
da exclusão social.

Naturaliza o assédio e a intimidação 
das mulheres no trabalho, na escola, 
no espaço público. Desculpabiliza a 
exploração sexual, o assédio e a vio-
lação. Desvaloriza a violência domés-
tica e no namoro que resulta tantas 
vezes na morte de tantas mulheres. 
Despreza as múltiplas discriminações 
que sofrem as mulheres com defi-
ciência, as migrantes, as racializadas, 
as lésbicas ou as mulheres trans.

Feministas porquê?
A resposta não podia ser mais sim-

ples: feministas porque defendemos 
a liberdade e queremos uma socieda-
de onde a igualdade entre homens 
e mulheres, entre todas as pessoas 
seja, finalmente, a norma.

Deputada  do BE

Feministas 
porque 

defendemos 
a liberdade e 

queremos uma 
sociedade onde 

a igualdade 
entre todas as 

pessoas seja 
a norma

termos de ganho total, recebem menos 
225€ por mês. São 1800€ e 2700€, 
respetivamente, a menos por ano.

A desigualdade salarial aprofunda-
-se à medida que aumentam os níveis 
de qualificação. Nos trabalhadores 
com ensino superior a desigualdade 
salarial dispara para os quase 30%. 
Na reforma, ascende aos quase 40%.

A feminização da precariedade contri-
bui para esta disparidade salarial e para a 
persistente menor autonomia das mu-
lheres. São também as mulheres as mais 
vulneráveis à pobreza e exclusão social. 

As mulheres entraram em força 
no mercado de trabalho, mas con-
tinuam “donas de casa” e a desigual 
partilha das tarefas domésticas e dos 
cuidados com os filhos mantém-se.  

Vitória reencontra o Amora 
Domingo no Bonfim

 p14



Desporto
14 O SETUBALENSE 12 de Março de 2021

Yekini fez ‘hat-trick’ no último duelo 
entre Vitória e Amora no Bonfim

O duelo de domingo entre o Vitória 
FC e o Amora FC, a contar para a 20.ª 
jornada da série H do Campeonato de 
Portugal, marca o reencontro entre 
os dois emblemas da região quase 28 
anos depois do último encontro entre 
sadinos e amorenses no Estádio do 
Bonfim. A 23 de Maio de 1993, em 
partida da 32.ª jornada da 2.ª Divisão 
de Honra, os vitorianos golearam, por 
5-2, numa tarde em que o nigeriano 
Yekini apontou um hat-trick.

Volvidas quase três décadas, in-
dependentemente dos números 
que se registem no final do jogo, o 
Vitória procura ganhar para poder 
garantir já no domingo o primeiro 
lugar e a passagem à próxima fase 
da competição. Ao contrário do que 
aconteceu em 1992/93, época em 
que os sadinos foram promovidos à 
1.ª divisão e os amorenses acabaram 
por descer, os dois clubes seguem 
agora nos primeiros lugares e lutam 
pela subida à II Liga.

Na última vez que os dois conjun-
tos mediram forças em Setúbal, o 
avançado Yekini [falecido em 2012 
aos 48 anos de idade] foi a figura 
de um jogo em que outro atacante 
africano, o moçambicano Chiquinho 
Conde, também esteve em destaque. 
O antigo treinador da equipa de sub-
23 vitoriana bisou num jogo em que 
os tentos dos amorenses foram apon-
tados pelo brasileiro Fernando Macaé 
e num autogolo de Sessay.

No onze sadino, o treinador Raul 
Águas fez alinhar Paulo Sérgio, Cri-
santo, Edgar, Quim, Rui Carlos, Eric 
Tinkler, Sessay, Clint, Paulo Gomes, 
Chiquinho Conde e Yekini. Diamanti-
no e Jaime também foram utilizados, 

Ricardo Lopes Pereira

‘Bis’ de Chiquinho 
Conde também 
contribuiu para o 5-2 
registado a 23 de Maio 
de 1993

JOGO DE DOMINGO (15H00) MARCA REENCONTRO NO BONFIM ENTRE OS DOIS CLUBES DA REGIÃO 
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enquanto José Carlos, Pica e Hélio 
não saíram do banco de suplentes 
nesse dia. Já o técnico José Augusto 
utilizou no Amora o guarda-redes Ví-
tor Pereira, Quim, Quim Zé. Rui Melo, 
Tó Sá, José Joaquim, Raul Oliveira, 
António Resende Fernando Macaé, 
Jorge Silva e Rui Maside.

Domingo os protagonistas serão 
outros no Bonfim e todos vão que-
rer celebrar o êxito após o apito final. 
No que aos golos diz respeito, Vitó-
ria e Amora têm nas suas fileiras os 
artilheiros do campeonato. No lado 
dos sadinos, o avançado Zequinha, 
goleador-mor da competição com 16 
golos, e Bruno Ventura, segundo na 
tabela com nove, têm sido os homens 
com mais pontaria. Do lado do emble-
ma da Margem Sul do Tejo, Matheus 
Sousa, também com nove, é o melhor 
marcador da equipa.

Refira-se que o confronto entre 
Vitória e Amora será o quinto jogo 
oficial da história entre os dois clubes 
em Setúbal. Nos duelos anteriores, 
o triunfo sorriu por três vezes aos da 
casa: 1-0, na jornada 16 da 1.ª Divisão, 
em 1981/82; 2-0, na 23.ª, também da 
1.ª Divisão, em 1982/83 e o já mencio-
nado 5-2 na 2.ª Divisão de Honra em 
1992/93. O melhor que o emblema do 
concelho do Seixal fez foi empatar (1-
1) na sua estreia em jogos no Bonfim 
(1-1 na ronda inaugural da 1.ª Divisão 
de 1980/81).

Se em retrospectiva forem conta-
bilizados todos os embates entre os 
dos clubes da Associação de Fute-
bol de Setúbal a tendência favorável 
aos setubalenses mantém-se. Nas 
ocasiões em que jogou no Estádio 
da Medideira, a contar para a 1.ª 
Divisão, o Vitória ganhou duas (1-0 

em 19080/81 e 1981/82) e empatou 
uma (0-0 em 1982/83). Com golos de 
Sessay e Nunes, os verdes e brancos 
ganharam também, por 2-1, na Amora 
em 1992/93, época em que os clubes 
militavam na 2.ª Divisão de Honra.

Na presente temporada, os se-
tubalenses repetiram na Medidei-
ra o desfecho de 1993. Com bis do 
médio-ofensivo Bruno Ventura, os 
comandados de Alexandre Santana 
ganharam por 2-1, num confronto em 
que o defesa João Serrão marcou na 
própria baliza o golo dos amorenses, 
que chegam agora ao Bonfim cons-
cientes de que uma derrota deita de 
imediato por terra a esperança de 
chegar ao primeiro lugar.

Processo de certificação debatido 
em videoconferência
Vários responsáveis do Vitória FC 

participaram na terça-feira numa 
reunião de acompanhamento, por vi-
deoconferência, com os membros da 
Federação Portuguesa de Futebol e 
da Associação de Futebol de Setúbal, 
relativa ao processo de Certificação 
do clube como Entidade Formadora, 
em 2020/21. Presentes na iniciativa 
estiveram o vice-presidente Nuno 
Soares, o director desportivo, Tia-
go Teixeira, o director da Entidade 
Formadora, Paulo Silva, e o director 
técnico, Carlos Chaby.

Na reunião, que contou também 
com a participação de vários elemen-
tos da Coordenação Técnica do Fu-
tebol Formação, foram transmitidas 
palavras de incentivo aos responsá-
veis vitorianos, revelou o clube numa 
nota publicada na página oficial do 
clube. “É com enorme orgulho e sa-
tisfação que recebemos, por parte 
dos responsáveis pelo processo de 
avaliação das referidas instituições, 
o incentivo para dar continuidade ao 
processo desenvolvido, no âmbito da 
Certificação, para a presente época 
2020/21”.

E acrescentam: “Agradecemos o 
incentivo, bem como a forma como 
a instituição Vitória foi tratada e reco-
nhecida pela sua história, dimensão, 
qualidade das suas equipas de for-
mação que disputam todos os Cam-
peonatos Nacionais e também pelos 
vários jogadores que têm sido cha-
mados às Seleções Nacionais, com 
destaque para o João Valido e, muito 
recentemente, o Rodrigo Grenha”.

No texto é ainda referido que a di-
recção presidida por Carlos Silva está 
determinada em trabalhar no senti-
do de melhorar as infraestruturas 
que são utilizadas pelos escalões de 
formação. "Foi ainda reforçado pela 
direcção o compromisso de que tudo 
fará para melhorar as condições dos 
centros de treino, quer do Estádio 
do Bonfim mas principalmente da 
Várzea, para que todos os atletas do 
futebol formação tenham um contex-
to que merecem, tendo em conta o 
seu talento e o seu desenvolvimento 
desportivo”.

Avançado nigeriano foi a grande figura do último duelo entre Vitória e Amora, no Bonfim



das meias-finais marcadas para 
este sábado o Vitória de Guimarães 
defronta o GDESSA às 15h 30m 
e às 18 horas jogam U. Sportiva e 
Benfica. A final da competição, 
que será disputada no domingo 
às 11 horas, realiza-se no mesmo 
local.  Para marcarem presença 

na final four da prova rainha do 
basquetebol nacional, o GDESSA 
[que já conquistou o troféu em três 
ocasiões] eliminou a Qt.ª Lombos 
(59-55; o V. Guimarães afastou 
o SIMECQ (59-78), a U. Sportiva 
venceu o Vagos (73-58) e o Benfica 
ganhou ao Guifões (59-78). 

GDESSA (Barreiro) 
na luta pela 
conquista da Taça 
de Portugal de 
Basquetebol 

Disputa-se este fim-de-semana no 
Pavilhão Fidelidade, no Estádio da 
Luz, a final four da Taça de Portugal 
de Basquetebol Feminino que 
vai contar com a participação do 
GDESSA (Barreiro), Sport Lisboa 
e Benfica, Vitória de Guimarães e 
União Sportiva. No primeiro jogo 
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LIGA PORTUGAL 2
Cova da Piedade 
joga amanhã em 
Matosinhos 

O Cova da Piedade, que na passada 
segunda-feira foi surpreendido em casa 
pelo Académico de Viseu, desloca-se 
este sábado a Matosinhos para defron-
tar o Leixões no Estádio do Mar, às 15 
horas, em jogo a contar para a 24.ª jor-
nada da Liga Portugal 2 SABSEG. 

Os piedenses estão a atravessar uma 
fase menos boa com dois empates e 
três derrotas nos últimos cinco jogos 
realizados e já não sabem o que é ga-
nhar desde o dia 8 de Fevereiro; ou seja, 
há mais de um mês.

Frente a frente vão estar duas equi-
pas com estados de espírito completa-
mente diferentes, os nortenhos mora-
lizados pelas duas vitórias consecutivas 
nos últimos dois jogos e os homens da 
margem sul do Tejo com a moral em 
baixo devido aos resultados negativos 
registados nas últimas jornadas. E, a 
agravar a situação há ainda a salientar 
as ausências de Hugo Firmino e Zarabi 
que foram expulsos no decorrer do jo-
go, de má memória, com os viseenses. 

No histórico de encontros realizados 
entre ambos a vantagem é do Cova da 
Piedade que obteve quatro vitórias, 
outros tantos empates e duas derro-
tas, nos 10 jogos realizados. Na mais 
recente visita ao Estádio do Mar, em 
Dezembro de 2019, Leixões e Cova da 
Piedade empataram a zero.   

LIGA BPI
Amora pode 
garantir a 
manutenção
O Amora defronta no próximo domin-
go, no Parque do Serrado, o Futebol 
Benfica em jogo relativo à 7.ª jornada 
da fase de manutenção e descidas da 
Liga BPI.

As meninas de Tomás Tengarrinha, 
que estão a realizar uma prova fantás-
tica e se encontram 100% vitoriosas 
nesta fase, podem mesmo alcançar o 
seu objectivo já nesta jornada, bastan-
do para isso vencer este jogo.

Se isso acontecer, mesmo que os 
seus mais directos perseguidores (Es-
toril e Ouriense) ganhem, a manuten-
ção fica garantida, dado que em disputa 
estarão apenas nove pontos.

José Pina

“Temos a convicção que 
podemos ganhar em 
qualquer campo, contra 
qualquer adversário. 
É o que vamos tentar 
fazer em Setúbal”, diz 
o treinador amorense 
Bruno Dias

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Amora quer conquistar os três pontos
no jogo mais mediático da jornada

O Campeonato de Portugal pros-
segue este fim-de-semana com a 
realização da 20.ª jornada que tem 
dois jogos marcados para sábado e 
os restantes para domingo.

A primeira equipa da região a en-
trar em acção é o Oriental Dragon que 
se desloca no sábado a Marvila para 
defrontar o seu homónimo de Lisboa, 
às 11 horas. Depois, à tarde, pelas 16 
horas, será a vez do Desportivo Fa-
bril defrontar o Rabo de Peixe, nos 
Açores.

No domingo, às 11 horas, o Olímpico 
do Montijo joga também nos Açores 
com o Sporting Ideal; às 15 horas, jo-
ga-se no Estádio do Bonfim, o Vitória 
Futebol Clube – Amora; e, às 19 horas, 
o Esperança de Lagos será anfitrião 
do Pinhalnovense.

Oriental Dragon em Marvila
No Campo Eng.º Carlos Salema, o 
Oriental Dragon, que vem de uma 
espectacular vitória alcançada na 
última jornada sobre o Real (Mas-
samá), defronta o Clube Oriental de 
Lisboa já condenado com a descida 
ao distrital de Lisboa. A diferença de 
valores é grande e o efeito psicológi-
co também; ou seja, trata-se de um 
jogo em que a equipa da margem sul 
do Tejo tem todas as condições pa-
ra obter mais uma vitória e reforçar 
ainda mais o objectivo de garantir o 
apuramento para a prova de acesso 
à 3.ª Liga.

Fabril vai a Rabo de Peixe
Jogo bastante importante e pratica-
mente decisivo vai ter o Desportivo 

No Estádio do Bonfim realiza-se o “jogo grande” da jornada que poderá decidir o primeiro lugar na Série H
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com mais um jogo. O Sporting Ideal no 
seu reduto só ganhou por duas vezes 
e já consentiu quatro empates e isso 
poderá jogar a favor dos montijenses 
que vão com toda a certeza jogar com 
o pensamento na vitória.

“Jogo grande” no Bonfim
No Estádio do Bonfim realiza-se o “jo-
go grande” da jornada que poderá de-
cidir ou não o primeiro lugar na Série 
H. Bruno Dias, treinador do Amora, 
consciente das dificuldades que vai 
encontrar, adiantou que se trata de 
um adversário muito forte mas “nós 
sabemos que podemos ombrear com 
qualquer um e temos a convicção que 
podemos ganhar em qualquer cam-
po, contra qualquer adversário”.

Bruno Dias considera que “é um 
jogo mais mediático e um jogo que 
tem um cariz mais decisivo em fun-
ção da classificação, mas para nós 
todos os jogos foram decisivos até 
aqui. Do ponto de vista estratégico 
vamos ter uma vantagem, o facto de 

termos treinado durante a semana. 
Foi muito bom termos mais tempo 
para preparar este jogo”.

O técnico da equipa amorense re-
conhece que “a equipa do Vitória é 
muito forte mas o Amora também é. 
Por isso, vamos colocar em campo 
tudo o que temos, incluindo a alma, 
o coração e a nossa organização, por-
que queremos realmente conquistar 
os três pontos em Setúbal”.

Pinhalnovense joga em Lagos
A jornada fica fechada com o Espe-
rança de Lagos – Pinhalnovense que 
se realiza no Algarve ao princípio da 
noite. Mais um jogo de “alto risco” 
para qualquer das equipas, que se 
encontram igualadas na tabela clas-
sificativa, e lutam ambas para fugir 
aos lugares de despromoção. Os al-
garvios não têm feito bons resultados 
em casa e o mesmo acontece com o 
Pinhalnovense na condição de visi-
tante. Por isso, também aqui é grande 
a expectativa. 

Fabril que se desloca aos Açores pa-
ra defrontar o Rabo de Peixe, quarto 
classificado. A equipa treinada por 
João Nuno vai fazer tudo o que es-
tiver ao seu alcance para regressar a 
casa com um resultado positivo, que 
naturalmente passa pela conquista 
dos três pontos, embora a tarefa não 
se apresente nada fácil. De qualquer 
forma, será bom salientar que os aço-
rianos nos nove jogos que fizeram em 
casa só obtiveram duas vitórias, têm 
cinco empates e marcaram apenas 
quatro golos.

Olímpico do Montijo  
defronta Sp. Ideal nos Açores
O Olímpico do Montijo, que na pas-
sada quarta-feira perdeu com o Bele-
nenses SAD B por 1-0, também joga 
nos Açores, com o Sporting Ideal. Este 
é mais um encontro extremamente 
importante na luta pela manutenção 
porque as duas equipas se encontram 
na zona de perigo com o mesmo nú-
mero de pontos, mas os açorianos 
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00:55 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
07:22 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:45 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
20:04 ~ 2.6 m ~ Preia-mar

01:02 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
07:55 ~ 3.2 m ~ Preia-mar
13:56 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
20:34 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
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