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Reparámos que a nova estrutura da Praça do Bocage, em Setúbal, 
está quase completa. Depois dos pilares, erguidos há mais tempo, 
esta semana que passou teve lugar a colocação da cobertura, 
em forma de ondas. A construção, denominada Praça-Rio, tem 
sido contestada por cerca de 600 pessoas que já assinaram duas 
petições online.

O REPARO 

Praça-Rio com 
estrutura quase 
completa

Para além da disciplina de 
Ciências Naturais, que minis-
tro regularmente, algumas 
vezes fico com a incumbên-

cia de leccionar também a disciplina 
de Cidadania e Desenvolvimento, no 
meu Agrupamento de Escola Lima 
de Freitas. 

Nos últimos tempos, tem havido 
uma forte polémica relativamen-
te a esta disciplina, havendo quem 
sustente que deveria ser banida do 
ensino. 

Hoje vou dar o meu testemunho. 
Gosto muito que os alunos pensem 

autonomamente, reflictam, questio-
nem, argumentem, contraponham e 
que genericamente coloquem ques-
tões, para podermos debatê-las de 
forma honesta, aberta, pedagógica 
e construtiva.

Começo com Nelson Mandela. Para 
esse efeito, mostro-lhes dois filmes, 
seguidos de debates: “Um longo ca-
minho para a liberdade” e “Invictus” 
com os actores Idris Elba e Morgan 
Freeman, respectivamente nos pa-
péis (magníficos, ambos) de Nelson 
Mandela.

São ambos filmes inspiradores, que 
nos retratam aquilo que Mandela era, 
de facto: um homem extraordinaria-
mente inteligente, intrinsecamente 
bom, reflexivo, intenso, consequente.

Nelson Mandela esteve preso 27 
anos (desde 1963 até 1990), vindo a ser 
libertado, devido fundamentalmente a 
uma cada vez maior pressão internacio-
nal sobre o regime sul-africano.

 Lutando por meios pacíficos contra 
o regime do apartheid sul-africano, 
tornou-se mundialmente conheci-
do, vindo mais tarde a ser o primeiro 
presidente negro democraticamente 
eleito da República da África do Sul.   

Uma das personalidades incontor-
náveis dos séculos XX e XXI.

A outra personalidade que falamos 
é sir David Attenborough.  Se sou um 

Cidadania e Desenvolvimento

PENSAR SETÚBAL

Giovanni Licciardello 

Professor

professor de áreas do conhecimento 
relacionadas com a Natureza, devo-o 
também a David Attenborough, e ao 
seu profundo conhecimento cientí-
fico e pedagógico destas dimensões 
naturais.

Naturalista prestigiado, acom-
panhou diversas gerações de te-
lespectadores, através dos seus 
magníficos programas sobre o 
Mundo Natural, na sua vertente 
ecológica.

O que une um político com um 
naturalista é precisamente o facto 
de, através do seu exemplo cívico e 
político, da sua inteligência larga e 
abrangente, contribuírem para um 
mundo melhor.

Nelson Mandela assim que atingiu 
a presidência da África do Sul, pro-
moveu e incentivou o multicultura-
lismo ( nomeadamente com os seus 
guarda-costas), sem mágoas, nem 
ressentimentos. “Se eu consegui 
perdoar-lhes, vocês também têm de 
perdoar. Elegeram-me como vosso 
líder; enquanto eu for o vosso líder, 
terá de ser assim”.

David Attenborough, com os seus 
94 anos, continua a efectuar filmes, 
documentários, reportagens em qua-
se todos os ecossistemas, naturais ou 
humanizados, contactando com uma 
miríade de populações locais. 

O seu derradeiro documentário é 
verdadeiramente assombroso, on-
de reflecte sobre a nossa pegada no 
planeta Terra e aquilo que ainda po-
demos fazer para inverter todo este 
processo, nomeadamente de altera-
ção do clima, por causas imputadas 
ao ser humano.

Nelson Mandela e David Attenbo-
rough: duas personalidades que nos 
elevam o espírito. 

Os alunos conhecem-nos através 
da Cidadania e Desenvolvimento.

Abertura

Falha na vacinação: 
Senhora de 86 anos fora 
dos grupos prioritários 
Venho por este meio denunciar 
uma falha gravíssima e 
incompreensível no plano de 
vacinação do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS). A minha avó, com 86 
anos, “não constava das listas para 
vacinação na fase 1 ou 2”. 
Passados meses de espera, só no 
dia 01/04 é que a minha avó foi 
chamada para vacinação, dia em que 
a minha mãe foi com ela ao centro 
de saúde de Setúbal. Pelas 14h40, a 
minha mãe recebeu um telefonema, 
confirmando que se tratou de 
uma falha gravíssima no plano de 
vacinação, na minha opinião. Do 
centro de saúde ainda disseram, em 
tom sarcástico: “como vê as nossas 
chamadas são em cima da hora”, 
ao que a minha mãe respondeu: 
“se não tivéssemos ido ao centro 
de saúde alertar para esta enorme 
falha, a minha mãe ainda poderia 
estar à espera da vacina”. 
Sinto que se não tivesse sido a 
minha intervenção, a minha avó 
não teria sido vacinada. Nem se 
descobriria este erro. A minha avó 
vive com medo de ser infectada. 

CARTAS DO LEITOR

Só no dia 01/04 a situação ficou 
normalizada, com a minha 
mãe a ir com a minha avó ao 
centro de saúde de Setúbal, por 
recomendação de enfermeiras do 
SNS24, depois de feitas inúmeras 
chamadas. A minha mãe perdeu um 
dia de trabalho para resolver esta 
situação, mas não resultou em nada 
neste momento.
No centro de saúde insistiram que 
estava tudo bem e que "depois 
chamavam", não sabendo explicar 
o porquê de a minha avó ser "não 
prioritária". Apenas se limitaram a 
‘despachá-las’, dizendo para irem ao 
posto onde se realizava a vacinação. 
Chegando lá, foram barradas pelos 
seguranças, que apenas disseram 
que isso era "normal" e que 
"depois chamavam". Ficaram com 
o nome da minha avó e o número 
de telefone. Sinto que andam as 
brincar com a saúde e com a vida 
das pessoas. A minha avó tem uma 
deficiência na tiróide, sendo frágil a 
qualquer vírus. 
É uma situação que precisa de ser 
resolvida. Temo que muitos idosos 
estejam a aguardar pelo mesmo, 
sem saber que podem nunca ser 
chamados.
Diogo Madeira, Setúbal

ESCREVA-NOS. Envie-nos a 
sua carta ou comentário para 
correiodoleitor@osetubalense.
com, para a morada Travessa 
Gaspar Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-
389 Setúbal, ou ligue-nos pelo 
telefone 265 094 354. Os textos 
não devem ultrapassar os 750 
caracteres e o jornal reserva-se o 
direito de seleccionar ou cortar. Não 
devolvemos originais.



O Hospital Garcia de Orta, 
em Almada, recebeu vários 
equipamentos para exercícios 
de resistência, fisioterapia e 
reabilitação e ainda mobiliário de 
apoio à estrutura da Enfermaria de 
Isolamento, oferecidas pela empresa 
Baía do Tejo, no âmbito da sua 

política de Responsabilidade Social.
Segundo a administração do 
Hospital Garcia de Orta, este 
material “passa a fazer parte dos 
equipamentos disponíveis na nova 
Enfermaria de Isolamento e vem 
reforçar a qualidade dos cuidados 
de saúde que são prestados”.
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Baía do Tejo 
oferece vários 
equipamentos 
ao Hospital 
Garcia de Orta

EXCLUSIVO INVESTIMENTO IDÊNTICO AO DE SETÚBAL

Mário Rui Sobral

Marca vai investir 
milhões para instalar 
supermercados nos 
dois concelhos. Áreas 
de venda têm 1 900 m2

Mercadona confirma compra 
de terreno para instalar 
supermercado no Montijo

A expansão da Mercadona para 
a zona sul do País passa por uma 
aposta em força na região. Depois 
do investimento anunciado para Se-
túbal – noticiado em primeira-mão 
por O SETUBALENSE na edição de 
13 de Novembro último –, o grupo 
empresarial garantiu agora também 
a compra de um terreno no Montijo, 
para instalação de um supermercado 
de iguais características.

A cadeia de supermercados adqui-
riu um espaço na zona do Pau Quei-
mado, depois de ter visto a Câmara 
Municipal do Montijo dar parecer 
positivo a um Pedido de Informação 
Prévia. “Confirmamos que assinámos 
[a compra de] um terreno no Montijo 
com aproximadamente 15 mil metros 
quadrados, com vista à instalação de 
um supermercado Mercadona”, reve-
lou Ana Carreto, directora de Rela-
ções Externas da marca em Portugal, 
em resposta a O SETUBALENSE. O 
equipamento, adiantou, vai contar 
“com uma área de venda de cerca de  
1 900 metros quadrados e um parque 
de estacionamento com 190 lugares”.

A instalação da marca no concelho 
montijense vem, assim, ao encontro 
de uma informação avançada logo em 
Junho do ano transacto por Nuno 
Canta, presidente da Câmara Muni-
cipal do Montijo. No entanto, até à 
data, a Mercadona apenas havia ad-
mitido que o Montijo constituía uma 
hipótese em estudo. Isto, porque a 
aquisição do terreno não estava ainda 
concluída. 

Mais adiantado estará o processo 

A Mercadona vai construir neste espaço o supermercado da marca em Setúbal

O SETUBALENSE

em Setúbal, para onde a empresa já 
havia confirmado igualmente a com-
pra de um terreno com aproximada-
mente 10 mil metros quadrados. A 
superfície comercial projectada pa-
ra a capital do distrito será igual à do 
Montijo em termos de área de venda 
(1 900 metros quadrados), de acor-
do com a informação fornecida então 
pela empresa a O SETUBALENSE. O 
equipamento a construir na cidade 
sadina ficará localizado na zona do 
Monte Belo, onde já se encontram 
instaladas outras unidades comer-
ciais, como o Continente, o Atlantic 
Park, a Conforama e o Lidl.

A Mercadona explica que em Por-
tugal opera “com o modelo de loja efi-
ciente”, que diz estar “a implementar” 
em toda a sua rede. Ao mesmo tem-
po, caracteriza esse modelo como 
“um supermercado de corredores 

espaçosos, com uma sala de ven-
das de cerca de 1 900 metros qua-
drados, e que promove a poupança 
energética e uma gestão totalmente 
informatizada”. Isto “a par de outros 
elementos que pretendem optimizar 
a experiência de compra dos clien-
tes”. É nestes moldes que se integram 
os futuros supermercados da marca 
para Setúbal e Montijo.

A empresa sublinha ainda que criou 
“em 2016 a empresa portuguesa Ir-
mãdona Supermercados S.A. para 
operar e contribuir” fiscalmente em 
solo luso.

As superfícies comerciais para Se-
túbal e Montijo, ainda de acordo com 
a empresa, não têm para já data de 
abertura prevista. Certo é que repre-
sentam um investimento de milhões 
de euros em cada um dos concelhos 
da região.

Em Setúbal o 
supermercado vai 
ficar localizado 
na zona do Monte 
Belo; no Montijo 
ficará no Pau 
Queimado. O 
terreno sadino 
tem menos 
5 mil m2 do que 
o adquirido 
no concelho 
montijense 

SETÚBAL

Jovem de 33 
anos morre 
em acidente 
de moto
 

Um jovem natural de Setúbal morreu 
ontem de manhã vitima de acidente 
de moto na Subida das Necessidades, 
na estrada que liga a cidade a Azeitão.

Fábio Silva, de 33 anos, seguia so-
zinho de moto, de 1000 cc, quando 
se terá despistado.

O acidente deu-se pouco antes das 
10 horas da manhã e o jovem teve 
morte no local.

As operações de socorro mobili-
zaram os Bombeiros Voluntários de 
Setúbal, o Instituto Nacional de Emer-
gência Médica (INEM) e a GNR, num 
total de 11 operacionais, apoiados por 
quatros veículos.

À família enlutada, O SETUBALEN-
SE endereça sentidas condolências.

Fábio Silva

Fábio Silva 
despistou-se na subida 
das Necessidades
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Setúbal

Numa extensão de 
470 metros, vai-se 
proceder à limpeza 
do piso, colocação de 
betão betuminoso 
e remarcação da 
sinalização 

DURAÇÃO PREVISTA DE TRÊS SEMANAS

Município avança com 
repavimentação da Avenida 
D. João II para segurança 
de condutores e peões

A Câmara Municipal de Setúbal deu 
recentemente início à repavimenta-
ção da Avenida D. João II, no sentido 
de proporcionar “mais condições de 
segurança aos automobilistas e de 
melhorar a acessibilidade e a circu-

A intervenção enquadra-se no conjunto de requalificações que a autarquia tem vindo a realizar nas freguesias

DR

lação viária e pedonal”, explicou a 
autarquia em comunicado. 

A intervenção, iniciada na passada 
quarta-feira, tem “a duração prevista 
de três semanas”, estando incluída no 
“programa municipal de participação 
cidadã ‘Ouvir a População, Construir o 
Futuro’, que aproxima os cidadãos da 
gestão autárquica ao fazer um levan-
tamento de necessidades e apontar 
soluções de resolução”.

Desta forma, numa “extensão de 
aproximadamente 470 metros”, vão 
ser realizados “trabalhos que incluem 
a fresagem prévia do pavimento exis-
tente, limpeza do piso, colocação de 
nova camada de betão betuminoso e 
remarcação da sinalização horizontal, 

que se encontrava pouco visível”.
No total, numa “área estimada 

de 5 450 metros quadrados”, será 
necessária “a colocação de cerca 
de 700 toneladas de massas asfál-
ticas”. Executada “por administra-
ção directa, ou seja, com recurso a 
meios técnicos e humanos do pró-
prio município”, a “operação urba-
nística enquadra-se no conjunto de 
requalificações que a autarquia tem 
vindo a realizar em todas as fregue-
sias do concelho, com o objectivo de 
aumentar e reforçar a qualidade do 
espaço público, eliminar obstácu-
los à circulação pedonal e dar mais 
garantias de segurança aos automo-
bilistas”.

Humberto Lameiras

Crescimento de 302% 
no apoio em refeições a 
pessoas sem-abrigo no 
concelho de Setúbal 

Setúbal é o concelho que regista o 
maior aumento do número de refei-
ções distribuídas por o CASA – Centro 
de Apoio ao Sem Abrigo, a pessoas 
nesta condição. Os dados compara-
tivos entre 2019 e 2020, e apenas 
relativos a pessoas sem-abrigo no 
município, teve um crescimento de 
302%. Logo a seguir vem o concelho 
do Porto com um aumento de 243%.   

Relativamente ao número total de 
refeições distribuídas, entre as dez 
delegações da associação, foram mais 
de 500 mil, o que significou mais 
23% relativamente a 2019, quando 
entregaram 417 796 refeições. Em 
comunicado, o CASA dá conta que 
ajuda, actualmente, 1 998 pessoas 
sem-abrigo, “o que representa um 
aumento abrupto de 73% face à si-
tuação pré-pandémica” de 2019.

SOLIDARIEDADE

Concelho regista maior 
aumento de refeições 
distribuídas pelo CASA 
a pessoas sem-abrigo

A apoiar também famílias em situa-
ção de grande carência económica, 
no global o CASA registou mais 40% 
de pedidos de ajuda desde o início da 
pandemia em comparação com 2019, 
apoiando agora 7 001 pessoas, con-
tra as 5 008 desse ano. Dentro des-
te período, a associação refere que 
a Figueira da Foz foi o concelho que 
registou maior aumento, com 224%.

Quanto à delegação do CASA de 
Setúbal, e relativamente à entrega 
de cabazes alimentares a famílias ca-
renciadas, desde Março de 2020 até 
Fevereiro de 2021, registou um au-
mento muito significativo. Segundo 
esta organização, no concelho eram 
apoiadas 25 pessoas, tendo este 
número aumentado para 86 (dados 
fornecidos em visita do Bloco de Es-
querda), o que implica um aumento 
de 344%. Outro dado é que a maior 
parte dos pedidos de alimentação 
vêm de pessoas do Bairro da Quinta 
da Parvoíce, um aglomerado habita-
cional degradado no município.

Entretanto, no concelho de Setú-
bal há indicações de que o número de 
pessoas sem-abrigo terá aumentado; 
em 2018 estavam identificadas 160 
pessoas nesta condição. Sem precisar 
quantas são actualmente, o vereador 
Carlos Rabaçal diz ter indicação da 
Cáritas Diocesana de Setúbal de que 
“este número já foi menor”.

A explicação, refere o autarca, está 
relacionada com o facto de encontra-
rem “respostas aqui”. Assim, “algu-
mas dezenas de pessoas sem-abrigo, 
vieram de Lisboa para Setúbal”.

Uma das respostas que a autarquia 
está “a trabalhar com instituições”, 
refere Carlos Rabaçal, é o projecto 
para o alojamento e apoio para estas 
pessoas. Trata-se da colaboração com 
o NPISA – Núcleo de Planeamento e 
Intervenção Sem-Abrigo, que tem co-
mo objectivo monitorizadas as neces-
sidades quer a nível de alojamento, 
quer em termos sociais e de saúde, de 
modo a conduzir à integração social e 
autónoma destas pessoas. Uma me-
dida que está integrada na Estratégia 
Local de Habitação.
Com Lusa 

DR
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pretende dar a conhecer 
testemunhos que tenham 
contribuído “para a liberdade e 
para a democracia” e histórias de 
munícipes “sobre alguma mudança 
que a liberdade tenha trazido às suas 
vidas”.  “Ao longo do mês iremos 
partilhar histórias que nos levem 

a reflectir sobre a importância da 
liberdade e da democracia no dia-
a-dia das nossas vidas, individual e 
colectivamente”, explica a autarquia 
na mesma publicação. Os textos, 
com um máximo de 250 palavras, e 
as imagens “devem ser enviadas para 
digepe@mun-setubal.pt”.

Autarquia desafia 
população a enviar 
histórias sobre 
a Revolução 
dos Cravos 

A Câmara Municipal de Setúbal 
lançou na sua página de Facebook 
um desafio à população para 
assinalar o 25 de Abril, que consiste 
no envio de histórias e fotografias 
que estejam “relacionadas com a 
Revolução” dos Cravos. 
O projecto “Rostos da Liberdade” 

PUBLICIDADE

A Cidade do Conhecimento, previs-
ta para o Vale da Rosa, em Setúbal, 
é tida pela Câmara Municipal como 
mais do que um projecto imobiliá-
rio, apesar do financiamento de 
800 milhões de euros depender 
do grupo do empresário indiano 

VALE DA ROSA

Câmara afirma que Cidade do Conhecimento não será 
apenas um projecto imobiliário 

Sam Pitroda. 
“A componente imobiliária só será 

viabilizada pelo município depois 
de concluída a primeira fase do pro-
jecto, ou seja, quando já estiverem 
instalados os polos dinamizadores 
do desenvolvimento tecnológico 
e do conhecimento, que estão na 
génese da transformação que se 
pretende promover na zona do 
Vale da Rosa”, disse à agência Lusa 
Fernando Travassos, consultor de 
Urbanismo da Câmara de Setúbal.

Explica o consultor que “sem a 
instalação prévia dos projectos 
âncora, não será viabilizada uma 
segunda fase do projecto”, por-

tanto, sem estes, “nunca haverá luz 
verde à construção da componente 
imobiliária”.

O projecto da futura Cidade do 
Conhecimento, a ser desenvolvi-
do pelo The Pitroda Group LLC, 
do empresário indiano Sam Pitro-
da, pretende atrair investimentos 
vocacionados para a inovação, o 
ensino e a investigação, e promo-
ver a troca de conhecimento entre 
diferentes agentes económicos, 
de forma a constituir um polo de 
desenvolvimento tecnológico e 
sustentabilidade.

“O objectivo do promotor “não 
é um negócio imobiliário, como 

também não seria permitido pela 
Câmara de Setúbal”, acrescenta o 
consultor de Urbanismo.  

Prevê-se a edificação de infra-es-
truturas numa área de 180 hectares 
na zona do Vale da Rosa, próxima 
de um importante polo industrial e 
de serviços do concelho, bem como 
do campus do Instituto Politécni-
co de Setúbal, com o objectivo de 
transformar aquele espaço num 
território qualificado.

Está igualmente prevista a cons-
trução de escritórios, área resi-
dencial, um hotel, centro de con-
ferências, um hospital, escolas e 
universidades, zonas comerciais e 

parques de estacionamento, assim 
como polos de lazer, arte e cultura, 
que dão forma ao novo conceito de 
espaço para viver, para trabalhar e 
para o lazer.

A autarquia admite que, neste 
momento, não tem ainda qualquer 
garantia de concretização dos in-
vestimentos previstos no âmbito 
do projecto de Sam Pitroda, mas 
considera que se trata de uma si-
tuação normal e que essas garantias 
financeiras vão surgir naturalmente 
e no momento oportuno, uma vez 
que se trata de um projecto para de-
senvolver de forma faseada.  GR // 
ROC - Lusa

Município garante que 
só viabiliza componente 
imobiliária quando 
estiverem instalados os 
polos dinamizadores 
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Setúbal

Seis dezenas de 
equipamentos estão 
a ser instalados nos 
bairros Afonso Costa, 
Monte Belo, Nova 
Azeda e Vale do Cobro

RESÍDUOS URBANOS BIODEGRADÁVEIS

Câmara Municipal dá início à recolha selectiva 
com colocação dos primeiros contentores

A Câmara Municipal de Setúbal deu 
início à recolha selectiva de resíduos 
urbanos biodegradáveis no conce-
lho, com a colocação dos primeiros 
61 contentores nos bairros Afonso 
Costa, Monte Belo (Norte e Sul), No-
va Azeda e Vale do Cobro, situados na 
freguesia de São Sebastião.

Os equipamentos, a ser instala-
dos “junto dos contentores de lixo 
comum, são acessíveis com cartão 
electrónico próprio”, esclareceu a au-
tarquia em nota de Imprensa. Esta 
operação surge “no âmbito do projec-
to “Setúbal Composto”, que antecipa 
a obrigatoriedade de Portugal asse-
gurar, a partir de 2024, a separação 
e reciclagem na origem ou na recolha 
selectiva deste tipo de lixo”.

Os contentores acomodados nesta 
segunda fase ficam, assim, “disponí-
veis para utilização dentro de poucos 
meses, e abrangem cerca de onze mil 
munícipes, residentes naquelas qua-
tro zonas da cidade”. De acordo com a 
mesma nota, “os moloks apresentam 
uma capacidade para armazenamento 
de três mil litros de lixo e possibilitam 
recolher as cerca de duas mil tonela-
das de resíduos urbanos biodegradá-
veis que esta área residencial produz 
anualmente, os quais serão reaprovei-
tados posteriormente para produzir 

Os moloks têm uma capacidade de armazenamento  de três mil litros de lixo 

DR

composto e energia”.
Os cidadãos que aderirem nesta 

etapa inicial “recebem um conten-
tor de 20 litros, para servir de apoio 
à confecção das refeições, para que 
a separação seja feita em casa e os 
resíduos depositados no contentor 
de orgânicos”. Até ao momento, a au-
tarquia conta já com “cerca de dois 
mil inscritos”.

Também os “resíduos biodegradá-
veis produzidos em escolas, cantinas, 
mercados, restaurantes, pastelarias, 
hotéis, hospitais e cemitérios do mu-

nicípio”, serão agora recolhidos. 
Esta é a segunda de duas fases do 

projecto, sendo que a primeira co-
meçou em Janeiro, com a “recolha 
selectiva de resíduos porta-a-porta 
em 9 600 fogos” localizados na fre-
guesia de Azeitão. 

Também com vista à sua concre-
tização, a autarquia “investiu em 
Fevereiro quase 500 mil euros na 
aquisição de quatro camiões, com 16 
metros cúbicos de capacidade, des-
tinados a reforçar a recolha selectiva 
de resíduos orgânicos no concelho”. 

Primeira fase 
do projecto 
começou em 
Janeiro com 
a recolha 
selectiva de 
resíduos 
porta-a-porta

O Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) prepara-se para voltar a orga-
nizar o projecto “Ciência à Conversa”, 
com a edição deste mês a ser trans-
mitida online esta quarta-feira, pelas 
13h00, “depois de um ano de inter-
rupção devido ao contexto pandé-
mico”, explicou a instituição em nota 
de Imprensa. 

A iniciativa, desenvolvida “na pri-
meira quarta-feira de cada mês”, tem 

FORMATO ONLINE
IPS volta a organizar ciclo mensal sobre ciência a partir de quarta-feira

como objectivo juntar “a comunidade 
académica e o pública em geral” para 
“debater, agora, a actividade dos no-
ve Centros de Investigação e Presta-
ção de Serviços do IPS (CIPS2), mais 
concretamente três dos seus projec-
tos actualmente em curso”.

Vão ser, assim, apresentados via 
Zoom “o SCORES, na área da eficiên-
cia energética e com financiamento 
europeu do programa H2020, o OS-

TRAQUAL, que aposta na valorização 
e promoção das ostras de Aquacultura 
nas regiões do Sado e Mira, e o GI4SA-
DO, que propõe um modelo de gestão 
integrado como ferramenta de apoio 
à governança do Estuário do Sado”.

A sessão “terá como principais ora-
dores os docentes e investigadores 
Luís Coelho (coordenador do CINEA-
-IPS), Ana Mata e Ricardo Salgado, 
reservando a sua segunda parte para 

divulgação de informação científica 
por parte dos restantes centros de 
investigação, em apresentações cur-
tas de três minutos”.

“Com este ciclo mensal de en-
contros, o IPS pretende contrariar a 
imagem elitista que tantas vezes se 
associa ao meio científico, demons-
trando que a ciência está presente 
em tudo o que fazemos e nas várias 
dimensões da vida em sociedade”.

IDOSOS

Sado Acolhe 
mais perto de 
concretizar 
desejo de 
construir 
centro de dia

A associação Sado Acolhe está cada 
vez mais perto de concretizar o seu 
desejo de construir “um centro de dia 
dirigido à população sénior”, estando 
a aguardar “com toda a expectativa” 
os resultados da candidatura ao Pro-
grama PARES 3.0, revelou a institui-
ção em comunicado.

A informação foi revelada no dia 
em que a Associação de Apoio às 
Crianças, Jovens e Idosos da Fre-
guesia do Sado comemorou o seu 
12.º aniversário, explicando que a 
candidatura ao programa da Seguran-
ça Social foi submetida “no dia 23 de 
Dezembro de 2020, para construção 
de um centro de dia para 40 utentes 
e apoio domiciliário para 100 utentes, 
num investimento global estimado 
em cerca de 525 mil euros, com co-
-financiamento público de 75%”.

Anteriormente, já a Sado Acolhe 
havia assinado com a Câmara Muni-
cipal de Setúbal, a 12 de Novembro 
de 2020, “no cartório notarial, a 
escritura do direito de superfície da 
parcela de terreno para construção 
do equipamento”. Foi no dia 26 de 
Novembro do passado ano, por sua 
vez, depois de uma reunião com o 
município sadino, que ficou estabe-
lecido “o compromisso de celebração 
de um protocolo de cooperação para 
a construção do centro de dia ao abri-
go de uma candidatura a apresentar 
ao Programa PARES 3.0, assegurando 
a autarquia a componente de inves-
timento privado exigido”.

Maria Carolina Coelho

DR
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Vitória garante o primeiro lugar e já sonha com a subida à II Liga p30

Humberto Lameiras

Começou no Ginásio 
em Almada, jogou no 
Benfica, no Porto na 
secção de Lisboa e 
agora está no Eborense.
Integra o top 10 
nacional

À ESPERA QUE A COMETIÇÃO RECOMECE 

Sadino Fernando Silva é top em bilhar 
carambola e deseja um centro de alto 
rendimento na zona sul

Hoje, segunda-feira, começa a segun-
da fase de desconfinamento e, para o 
setubalense Fernando Silva, jogador 
na 1.ª Divisão Nacional de bilhar na 
vertente de carambola, a esperança é 
que agora a Federação Portuguesa de 
Bilhar relance a competição na moda-
lidade depois desta ter sido ‘travada’ 
devido à pandemia da covid-19.

No top 10 da categoria a nível na-
cional, onde são 206 os federados, e 
já convidado para representar a Se-
lecção Nacional - como suplente há 
dois anos  -, o atleta diz que “há um 
ano que não existem competições”, e 
o mesmo acontece a nível internacio-
nal, na Europa, “onde também estão 
paradas”. A solução seria competir no 
mundo asiático, caso da Coreia - on-
de a modalidade não parou e é mui-
to acarinhada - mas a imposição dos 
custos financeiros com a deslocação, 
entre outras, não permite esses voos.

Mais ainda quando em Portugal o 
que ganha um profissional de bilhar 
de carambola “não dá para viver da 
modalidade”, afirma e acrescenta: 
“Somos atletas praticamente por 
carolice”, é que “aqui, só uma meia 
dúzia de jogadores têm alguma re-
muneração, mas mesmo assim muito 
pequena”.

Com onze anos de prática compe-
titiva e posicionado no 186.º lugar a 
nível mundial, Fernando Silva lamen-
ta ainda que sejam poucos os diri-
gentes associativos e desportivos a 
apostar na modalidade. A sul do Tejo, 
diz existirem apenas três concelhos 
onde o bilhar carambola a 3 tabelas 
tem representatividade: Almada atra-
vés do Ginásio Clube do Sul, onde a 
modalidade tem maior expressão, e 
onde começou a praticar, em Évora 
no Eborense – que actualmente re-

Fernando Silva concentrado para mais uma tacada em prova disputada ao serviço das águias

Dinis Costa e Afonso Costa

DR
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sua “condição profissional o permite”, 
afirma. Ou seja, competir em nome 
de clubes, só mesmo dentro do ter-
ritório nacional.  

Aliás, a estabilidade pessoal, a 
vários níveis, é um dos factores im-
portantes na prática do bilhar caram-
bola. “Para além da necessária boa 
preparação física - chegamos a ter 
jogos em que estamos na mesa 8 a 
10 horas seguidas -, é fundamental 
a boa capacidade de concentração; 
temos de deixar de lado tudo o que 
está para lá da mesa”, explica.

“Este é um jogo que emprega muita 
matemática, cada losango [encrusta-
do] na tabela tem o seu valor mate-
mático a ser avaliado segundo a ve-
locidade da bola. Temos de nos focar 
no jogo e não permitir que algo nos 
venha destabilizar”.

Este pode ser um dos segredos 
que separa os bons, dos menos bons, 
atletas de bilhar carambola. “Há jo-
gadores que jogam muito bem nos 
treinos, mas em competição falham 
por completo”, comenta.

Actualmente, aos 60 anos, Fer-
nando Silva representa o Clube Bilhar 

Eborense. “Saí do Benfica porque em 
Évora recebi melhores condições”, 
revela. O clube de Évora “fez contra-
tações interessantes, tem boas con-
dições e um bom projecto”, assinala. 
Agora o atleta sadino aguarda que a 
Federação Portuguesa de Bilhar dê 
luz verde para que sejam retomadas 
as competições. “Tenho treinado em 
Évora, e em Setúbal - onde há poucas 
mesas-; é essencial voltarmos à com-
petição”, comenta.

E enfatiza que apesar de Portugal 
não apostar na modalidade bilhar na 
vertente carambola “como acontece 
em Espanha”, os melhores do mun-
do vêm participar em competições 
no terreno nacional. “Clubes como o 
Porto conseguem trazer os melhores 
da modalidade nas competições que 
organiza”, lembra.

Enquanto atletas de bilhar caram-
bola de outros países vêm competir 
em Portugal, Fernando Silva diz que, 
ele, já tentou reunir apoios para parti-
cipar em competições internacionais 
levando ao peito o nome de Setúbal, 
mas “ainda não me foi possível”, la-
menta.

CLUBE NAVAL

Atletas de 
remo viajam 
até Itália para 
apuramento 
olímpico

Os irmãos Afonso Costa e Dinis Costa, 
atletas de remo do Clube Naval Se-
tubalense, viajaram até Itália, mais 
precisamente até à cidade de Vare-
se, a 55 quilómetros de Milão, para 
representarem a Selecção Nacional 
de Remo na regata de apuramento 
olímpico.

A competição arranca hoje, sendo 
que Afonso Costa será o “primeiro a 
competir na embarcação 2X Double-
-Scull Lightweight, acompanhado pe-
lo atleta Pedro Fraga, da Académica 
de Coimbra”, esclareceu o clube em 
comunicado. A dupla vai, assim, “ten-
tar alcançar um dos lugares disponí-
veis de apuramento para os Jogos 
Olímpicos, que se vão realizar em 
Tóquio”. 

O seu irmão, por sua vez, “vai com-
petir na embarcação 1X Single-Scull, 
também na categoria Lightweight”. 
“Após o fim desta Taça do Mundo, o 
atleta Dinis Costa vai, ainda, competir 
no Campeonato Europeu de Remo, 
na mesma embarcação, na regata que 
vai decorrer no mesmo local, com iní-
cio agendado para sexta-feira”. 

Hoje têm igualmente início as 
provas eliminatórias, as designadas 
“heats”. “O Clube Naval Setubalense 
deseja aos seus atletas, e aos restan-
tes da Selecção Nacional, as maiores 
felicidades e que consigam o tão de-
sejado apuramento olímpico”.

presenta – e em Setúbal onde “existe 
uma equipa pequena ao nível da 2.ª 
Divisão” ligada à Casa do Futebol Clu-
be do Porto.

Para dar élan à modalidade em Se-
túbal, diz que era necessário ser cria-
do um “centro de alto rendimento”, 
e também existirem “dirigentes para 
fazerem trabalho junto dos jovens pa-
ra captar novos praticantes”. Mas o 
grande entrave está mesmo na falta 
de instalações, sem isso, “nada se 
consegue fazer”. Diz Fernando Silva 
que ele próprio já tentou contactos, 
inclusivamente “junto da Câmara de 
Setúbal”, para encontrar um espaço 
dedicado à prática de bilhar, “mas 
não houve abertura”. Por outro la-
do, como atleta de alto rendimento, 
não pode perder a concentração com 
outras questões a não ser competir.

“Ultimamente estou a dedicar-me 
mais às competições internacionais, 
como taças do mundo”, diz o atleta 
que também já representou o Benfica 
e o Futebol Clube do Porto, através 
da secção de Lisboa, e tem consegui-
do apoios de três marcas.  De resto, 
mantém-se em competição porque a 
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PUBLICIDADE

Opinião

Tendo em consideração o 
muito que ainda há por fa-
zer ao nível da promoção 
dos direitos humanos das 

pessoas autistas, no ano de 2007 a 
Assembleia Geral da Nações Unidas 
(ONU) instituiu o dia 2 de abril como 
o Dia Mundial da Consciencialização 
do Autismo. 

Nos últimos anos, vários movimen-
tos internacionais e agora também 
nacionais de autistas, têm vindo a 
chamar a atenção para a necessidade 
de mudanças na abordagem ao dia de 
2 de abril, propondo a alteração da 
sua designação do “Abril” para o “Mês 
da Aceitação do Autismo” (enquanto 
uma neurodiversidade da condição 
humana). 

E aceitação porquê? 
Porque o estigma, o paternalismo, 

o preconceito e o “olhar medicaliza-
do do eterno alegado paciente”, em 
detrimento do “olhar pela via da di-
versidade cidadã”, limita os direitos, 
liberdades e garantias das pessoas 
autistas. 

Porque esse “olhar medicali-
zado”, de visão assistencialista, 
focado sobretudo nas limitações 
das pessoas autistas, encontra-

O que 
importa dizer 

sobre o 
“Dia/Mês 

do autismo”

OPINIÃO

José Miguel Nogueira

Sociólogo, PhD em Políticas 
públicas e investigador 
no ISCTE-IUL

-se ainda muito presente, com-
prometendo a sua autorrepre-
sentação, autodeterminação e o 
empoderamento. 

Porque em nome da alegada 
proteção das pessoas autistas, 
separamo-las da sociedade insti-
tucionalizando-as, confinando-as 
a viver numa “sociedade de som-
bras”, numa comunidade parale-
la, onde segregadas, convivem 
sobretudo com outras pessoas 
com deficiência e com técnicos 
especializados, tão especializa-
dos que até tomam quase todas 
as decisões por elas.

E porque continuamos a agir 
desta maneira? Porque fomos 
educados e socializados na lógica 
da normalização.

A aceitação, pelo contrário, visa 
reconhecer como “normal” a diver-
sidade humana, valorizando o papel 
das pessoas autistas na sociedade, 
acreditando nas suas potencialida-
des e construindo modelos e res-
postas para que permitam efetivar 
os seus direitos. Desta forma, os 
movimentos de pessoas autistas 
pedem-nos que as aceitemos como 
PESSOAS e como pessoas que são, 

lhes sejam reconhecidos TODOS os 
seus elementares direitos e deveres 
de cidadania.

Durante este mês de abril, para 
além dos discursos de circuns-
tância, proponho que oiçamos o 
que nos têm para dizer as pessoas 
autistas. Aprendamos com isso, e 
com humildade, alteremos as res-
postas e paradigmas excludentes 
que ainda subsistem em relação a 
estas pessoas e ... em conjunto, 
promovamos os seus direitos hu-
manos e sociais. 

"Para aqueles que nos chamam 
de 'Anjo Azul', nós somos seres 
humanos tal como vocês. Tam-
bém erramos, mentimos, temos 
opiniões, temos direitos e deveres. 
Se analisarmos bem a expressão, 
anjo não é humano, não é cidadão, 
e a cor azul é associada ao Autismo 
por ser mais diagnosticado em ra-
pazes, mas agora já sabemos que 
existem também muitas raparigas 
com autismo por isso a cor azul já 
não faz muito sentido. É uma neu-
rodiversidade, cheia de cor. Por 
isso peço que nos tratem como 
pessoas. Não como seres espe-
ciais." (Maria do Mar)

Neste mês de abril apelo ao dig-
níssimo leitor/leitora, pois a mu-
dança que urge operar depende 
sobretudo da ação e reflexão indi-
vidual e coletiva de cada um nós!

O estigma, 
o paternalismo 
e o preconceito 

limitam os 
direitos, 

liberdades e 
garantias das 

pessoas
autistas
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Saúde

Debate envolve comunidade sobre problemas 
da saúde no concelho e revela soluções  

“Setúbal a Pensar em Si” é o tema da 
primeira edição do Fórum Saúde que 
se realiza na próxima quinta-feira, 8 
de Abril, que assinala o Dia Mundial 
da Saúde (7 de Abril), mas, essencial-
mente, vem abrir o debate sobre os 
grandes temas sobre esta área, tanto 
a nível social como técnico, e apre-
sentar um diagnóstico da situação no 
concelho de Setúbal, incluído a iden-
tificação de problemas e estratégias 
de resolução.

O debate vai decorrer no Fórum 
Luísa Todi, no centro da cidade, mas 
sem público presente por motivos da 
pandemia da covid-19. No entanto, o 
mesmo pode ser acompanhado em 
videoconferência através de inscrição 
como participante feita em https://
tinyurl.com/inscricoesForumSaude, 
ou simplesmente assistir por strea-
ming, em directo nos canais de Face-
book e Youtube do município.

Até se chegar a este debate foram 
realizados seis debates prévios, o pri-
meiro a 2 de Fevereiro e o último a 25 
de Março, que envolveram várias ins-
tituições como ensino, profissionais 
de saúde, técnicos das autarquias, 
eleitos locais, organismos de soli-
dariedade social particulares entre 
outras.

O programa da conferência tem 
início 09h30, com a sessão de aber-
tura, que conta com o contributo da 
presidente da Câmara Municipal de 
Setúbal, Maria das Dores Meira, do 
presidente do conselho de adminis-
tração do Centro Hospitalar de Setú-
bal, Manuel Roque, e do presidente 
do Instituto Politécnico de Setúbal, 
Pedro Dominguinhos.

Humberto Lameiras

Discussão dos 
grandes temas da 
saúde apresenta um 
diagnóstico da situação 
em Setúbal. Encontro 
no Fórum Luísa Todi e 
online   

FÓRUM SAÚDE “SETÚBAL A PENSAR EM SI”, A 8 DE ABRIL

DR

Segue-se, às 10h00, uma saudação 
pelo presidente da Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis, Joaquim 
Santos, também presidente da Câ-
mara Municipal do Seixal.

O Fórum de Saúde prossegue às 
10h05 com o tema fulcral: “Setúbal 
a Pensar em Si”. Altura em que será 
feita a apresentação e divulgação 
do Perfil de Saúde e do Plano de De-

senvolvimento de Saúde do Municí-
pio de Setúbal, um momento a ser 
conduzido pelo vereador da Saúde e 
Educação da autarquia, Ricardo Oli-
veira. Em cima da mesa vão estar os 
documentos que fazem o diagnóstico 
das situações que têm influenciado 
na saúde da população e apresentam 
soluções.

Para as 10h30 está marcada uma 

intervenção da responsabilidade de 
Ramon Ruano, vogal do ACES - Con-
selho Clínico do Agrupamento de 
Centros de Saúde Arrábida, que irá 
apresentar o grupo de trabalho da pu-
blicação Perfil de Saúde do município.

Pelas 10h40 o fórum vai dar des-
taque à apresentação do resumo dos 
debates promovidos pelo grupo de 
trabalho do Perfil de Saúde, numa 

alocução de Ana Gato, professora da 
Escola Superior de Saúde do Instituto 
Politécnico de Setúbal.

Segue-se, às 11h00, um debate 
moderado pela jornalista da Antena 
1 Marta Pacheco.

O Fórum de Saúde “Setúbal a Pen-
sar em Si” é retomado às 14h00 com 
a apresentação do Grupo de Trabalho 
do Plano Local de Desenvolvimento 
em Saúde, um espaço da responsa-
bilidade de Miguel Carpinteiro, vogal 
executivo do conselho de administra-
ção do Centro Hospitalar de Setúbal.

Cerca de dez minutos depois se-
rá dado a conhecer um resumo dos 
debates promovidos pelo grupo de 
trabalho do Plano Local de Desenvol-
vimento em Saúde, o qual vai estar a 
cargo da directora do Departamento 
de Educação e Saúde da Câmara Mu-
nicipal de Setúbal, Celeste Paulino.

Segue-se, às 14h30, um debate 
moderado pelo director do jornal 
diário O SETUBALENSE, Francisco 
Alves Rito. Às 16h00, será feita uma 
síntese do encontro pelo director-ad-
junto do Diário de Notícias, Leonídio 
Paulo Ferreira.

A sessão de encerramento do Fó-
rum de Saúde está agendada para 
as 16h30 com intervenções do pre-
sidente da Assembleia Municipal de 
Setúbal, André Valente Martins, e do 
director executivo do ACES Arrábida, 
Luís Pombo.

A comissão organizadora do even-
to é composta, além da Câmara Muni-
cipal de Setúbal, pelo ACES Arrábida, 
Associação da Indústria da Península 
de Setúbal, Associação Nacional de 
Farmácias, Centro Hospitalar de Se-
túbal, Confederação Portuguesa das 
Micro, Pequenas e Médias Empresas 
e pelo Hospital da Luz Setúbal.

O Instituto para a Conservação da 
Natureza e das Florestas, o Instituto 
Politécnico de Setúbal e as juntas de 
freguesia do concelho, bem como 
personalidades ligadas à comunidade 
educativa, ao movimento associativo 
popular, às instituições particulares 
de solidariedade social e à Comissão 
Municipal de Protecção Civil também 
fazem parte da comissão organiza-
dora.

O Forum Saúde vem abrir o mega debate sobre os grandes temas relacionados com esta área

A preparação do Fórum Saúde 
“SETÚBAL A PENSAR EM 
SI” envolveu seis debates, 
todos eles em plataforma 
online, participados por vários 
organismos representantes 
de sectores fundamentais e 
transversais à vida da população 
do município    

O primeiro tema do debate 
prévio para preparação do 
Fórum Saúde decorreu a 2 de 
Fevereiro, e foi dedicado ao 
“Estado de Saúde e Promoção de 

Webinar prévios  Seis temas ‘afinaram’ encontro 
partilharam experiências sobre 
os “Recursos da Comunidade 
enquanto Determinantes da 
Saúde”.

No último e sexto encontro 
online deste ciclo “Setúbal a 
Pensar em Si”, foram também 
cinco os oradores convidados 
a partilharem experiências e 
conhecimentos sobre temáticas 
relacionadas com “Participação 
– Experiências de Cidadania 
Ativa enquanto promotora da 
Saúde Física e Mental”. 

Estilos de Vida Saudáveis”.
O segundo webinar teve 

em análise a “Comunicação 
em Saúde”. O ciclo de debates 
continuou com o terceiro tema a 
debater  as “Desigualdades 
no acesso à Saúde”. Ainda em 
Fevereiro, realizou-se o quarto 
debate sobre “Território e 
Planeamento Urbano: O Potencial 
Salutogénico do Património 
Natural e Construído”.

Já em Março, dia 18, no quinto 
debate, cinco participantes 
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foi escolhida por coincidir 
com o dia da criação da 
Organização Mundial de 
Saúde em 1948. O leitor vai 
assim encontrar ao longo 
destas 32 páginas várias 
matérias que retratam a 
saúde na região. 

O Setubalense 
dedica edição 
de hoje ao 
Dia Mundial 
da Saúde

A edição de hoje de O 
SETUBALENSE é dedicada 
ao Dia Mundial da Saúde, 
que se comemora na 
próxima quarta-feira (7 
de Abril). Desta forma, O 
SETUBALENSE associa-se 
às celebrações da data que 

PUBLIREPORTAGEMENTREVISTA

Inês Antunes Malta

O vereador da Saúde 
da Câmara de Setúbal e 
presidente da comissão 
organizadora do fórum 
de 8 de Abril, fala sobre 
o evento que celebra 
também o Dia Mundial 
da Saúde

TRÊS PERGUNTAS A RICARDO OLIVEIRA

"Construir uma cidade
mais saudável e feliz" 

Como surgiu a ideia de um 
fórum sobre a saúde e qual é o 
objectivo?
A cidade de Setúbal é membro da 
Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis, associação parceira da 
Organização Mundial de Saúde 
[OMS], que se pauta por uma filosofia 
em que o território, as cidades, 
os municípios, vilas e aldeias, são 
espaços que determinam estados de 
saúde e que podem até, como refere 
a OMS, serem espaços de construção 
de felicidade. 
Esta proposta, que partiu da 
Câmara Municipal de Setúbal, é a 
concretização de que a construção 
da cidade não se faz apenas com 
uma entidade da cidade, faz-se com 
a cidade. Temos vindo a defender, 
já nos mandatos anteriores, e 
neste prosseguimos esse trabalho, 
que esta construção da cidade, 
saudável e mais feliz, onde o bem-
estar é uma ambição que está 
presente constantemente, tem de 
ser feita com um conjunto alargado 
de parceiros.
É nesse sentido que, depois de um 
trabalho que se foi amadurecendo 
com os parceiros e também 
internamente na autarquia, vimos 
dar este passo de reunir o conjunto 
de entidades que participa neste 
fórum. Para além da nossa comissão 
organizadora, temos ainda a 

Ricardo Oliveira
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intenção, o gosto e o objectivo de 
envolver várias IPSS que trabalham 
em Setúbal, de organizações, 
empresas, associações e 
colectividades que desenvolvem o 
seu trabalho na cidade, e que são 
construtores da cidade nas suas 
diferentes dimensões e nas suas 
diferentes perspectivas. O Fórum de 
Saúde é isto: é com este objectivo 
que surge e que pretende fazer a 
reflexão sobre o contributo de cada 
um para a construção da cidade 
nesta lógica de construir uma cidade 
mais saudável, mais feliz.
Como se organiza a 
programação desta iniciativa?
O Fórum Saúde é algo que 
pretendemos permanente, com 
trabalho permanente, regular, e 
que tem grupos de trabalho, uma 
comissão científica e uma comissão 
organizadora. Pretende-se que 
seja aberto e não limitado a estas 
entidades que nele participam agora, 
e que terá um espaço alargado de 
reflexão no dia 8 de Abril. Houve, 
entretanto, um conjunto de debates 
que o antecederam e que abriram 
caminho para a apresentação 
do perfil de saúde e do plano de 

desenvolvimento local da área 
da saúde, a acontecer no fórum. 
Estes são documentos de análise, 
de caracterização do concelho, de 
planeamento e de proposta de acção 
para a promoção de um município 
mais saudável, e são documentos 
que não são estáticos. Estão em 
constante transformação e serão, 
entretanto, enriquecidos por cada 
um dos participantes.
Qual é a fotografia de Setúbal na 
área da saúde?
Estamos num concelho em que 
cerca de 40% da população não 
tem médico de família e isso 
significa que há um problema 
estrutural no acesso à saúde. Há 
ainda outras questões, como o 
isolamento da população mais 
idosa, a violência doméstica – 
temática muito importante – que 
grupos sociais têm acesso aos 
cuidados de saúde, como por 
exemplo, a população migrante de 
Setúbal. Somos um concelho que 
recebe muita gente e que tem uma 
lógica profundamente multicultural 
e diversificada e é preciso fazer essa 
análise também.
Iremos ainda discutir o Plano 
Director Municipal de Setúbal 
e o contributo que tem para a 
promoção da saúde, mas também 
que contributos poderão dar os 
nossos recursos naturais, que 
são de uma riqueza profunda: a 
Reserva Natural do Estuário do 
Sado, o Parque Natural da Arrábida, 
o Parque Marinho Luiz Saldanha.
A importância da vizinhança será 
outro dos temas em destaque. A 
cidade é um território do ponto 
de vista físico, mas é também um 
território do ponto de vista das 
relações sociais e vamos falar da 
importância das relações sociais 
na promoção de saúde. Sem 
esquecer os recursos que existem 
no concelho, como a rede de saúde 
de cuidados primários, o papel das 
escolas, o tecido empresarial e o 
movimento associativo e solidário. 

A localidade de Brejos de Azeitão 
conta a partir de hoje com um Es-
túdio de Pilates. Na semana em 
que se comemora o Dia Mundial 
da Saúde, e em que cada vez 
mais há uma maior consciência 
para a prática de exercício físico, 
o Pilates assume-se como uma 
prática com diversos benefícios 
para quem o pratica, principal-
mente ao nível da flexibilidade. 
A concentração, o controlo, a 
respiração, a precisão, os movi-
mentos fluidos, a centralização e 
estabilização do tronco, o isola-
mento e a rotina são os princípios 
básicos da modalidade. Sandra 
Silva, a proprietária do estúdio, 
sublinha que com os exercícios 
de Pilates “o corpo é estimulado 
de forma global o que aumenta 
a mobilidade, a flexibilidade, a 
força e o tónus muscular” 

ESTÚDIO DE PILATES AZEITÃO

Bem estar físico e 
mental de mãos dadas

Outros dos benefícios desta 
técnica são o alívio de tensões, 
melhoria na respiração e uma 
evolução na marcha e corrida.

No novo estúdio de Pilates,  
onde para Sandra Silva “o fun-
damental é o bem estar físico e 
mental”, os exercícios podem ser 
realizados por pessoas de todas 
as idades. As aulas, agendadas 
previamente, são monitorizadas 
por um professor e praticadas em 
equipamentos exclusivos.

Neste novo espaço, inaugura-
do hoje, para além das aulas de 
Pilates, existem ainda as espe-
cialidades de Acompanhamento 
Nutricional, Psicologia Despor-
tiva, Iridologia e Massagem Te-
rapêutica.

O Estúdio de Pilates fica situa-
do na Rua João Vaz, lote 84, em 
Brejos de Azeitão.

O novo Estúdio de Pilates é inaugurado hoje em Brejos de Azeitão

DR
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“Cada vez tratamos 
mais doentes, 
da melhor forma”
Oncologista do Hospital da Luz Setúbal diz que serviço
já recebeu mais de dois mil doentes 

Desde que foi criada, no formato 
actual, há quatro anos, a Unidade 
de Oncologia do Hospital da Luz 
Setúbal já recebeu mais de dois mil 
doentes. E este número continua 
a aumentar mesmo em tempo de 
pandemia, revela o Dr. João Rato, 
que integra a equipa clínica daquela 
unidade. O profissional destaca a 
“diferenciação” cada vez maior dos 
cuidados prestados no hospital, e 
como esta valência continuou a dar 
a resposta necessária e adequada, 
apesar dos constrangimentos da 
covid-19. “Os padrões de qualidade 
estão a aumentar, a exigência dos 
doentes também, por isso tem 
havido um esforço global”. 
Que trabalho têm vindo 
a desenvolver na unidade 
de Oncologia?
Já existia Oncologia no Hospital 
da Luz Setúbal, mas a unidade 
propriamente dita começou a 
ser desenvolvida, no formato 
actual, em 2016, com a entrada 
da Dr.ª Isabel Duarte. Na minha 
perspectiva, a Oncologia tem 
sido uma das áreas de maior 
desenvolvimento no Hospital 
da Luz Setúbal, porque é, por si 
só, um motor de funcionamento 
hospitalar, uma vez que exige, para 
o funcionamento correcto e devido, 
o desenvolvimento de outras 
áreas. Por exemplo, do ponto de 
vista cirúrgico, de diagnóstico e 
terapêuticas complementares. 
Tem-se verificado, obviamente 
mais numas áreas do que outras, o 
desenvolvimento de outras áreas 
de intervenção, como por exemplo 
a senologia, o cancro digestivo, 
o urológico. Temos também 

uma unidade de melanoma já 
diferenciada. Tem sido um processo 
dinâmico e de crescimento 
sobretudo nos últimos dois anos, 
bastante interessante, mas muito 
englobado no crescimento do 
hospital em geral. Isto muito 
justificado também pela procura 
crescente da comunidade pelo 
hospital. A exigência do doente 
faz com que tenhamos de ter 
suportes, e tratando-se de um 
trabalho multidisciplinar, exige uma 
colaboração muito estreita entre 
especialidades. 
Como é o vosso trabalho diário 
e como funciona?
O trabalho assistencial oncológico 
é muito variado e presta um apoio 
directo ao doente, desde o início 
do diagnóstico até ao tratamento, 
e muitas vezes a prestação de 
cuidados de fim de vida. Consiste, 
sobretudo, na prestação de 
consulta, administração de 
tratamentos oncológicos e em 

reuniões multidisciplinares. 
Felizmente, o Hospital da Luz 
Setúbal é neste momento uma 
unidade capaz de prestar este 
cuidado integrado, desde o início de 
um diagnóstico até ao fim de linha, 
infelizmente, nalguns doentes. 
Temos áreas de desenvolvimento 
que já estão uma fase completa 
e integrada de cuidados, sendo 
que, como em qualquer hospital, 
há áreas que por norma não 
tratamos, mas diagnosticamos. 
Algumas patologias fazem com que 
trabalhamos em sintonia, entre 
o grupo, com uma inter-relação 
com o Hospital da Luz Lisboa. 
O Hospital da Luz Setúbal, por 
exemplo, recebe alguns doentes 
de melanoma que não são tratados 
na valência do de Lisboa. Existe 
um tratamento contínuo, através 
da radioterapia e da colaboração 
estreia nalgumas patologias. O 
tratamento adequado de algumas 
patologias existe alguns requisitos, 
em que a cirurgia pode ser um 
factor diferenciador, e um certo 
número de tratamentos anuais. No 
grupo Luz Saúde, em Lisboa, por 
exemplo, a patologia rectal exige 
cirurgia com alguma diferenciação. 
Os doentes fazem uma parte do 
tratamento connosco [em Setúbal] 
e depois são operados na Luz 
Lisboa. É a definição da própria 
política do grupo. Há patologias 
que, pela exigência que têm e pelo 
seu número reduzido – e isto existe 
nas próprias instituições públicas 
-, têm centros de referência para 
uma melhor prestação de serviços. 
Mas Setúbal, cada vez mais até pelo 
crescimento que temos tido, tem 
ganhado unidades de referência e 
que já permitem - sobretudo nos 
cancros de mama, urológicos e 
cancro digestivo - tratar na íntegra 

ENTREVISTA JOÃO RATO

os doentes e com uma qualidade 
equiparável, ou superior, a grande 
parte das instituições.
Quantos doentes acompanham  
por ano?
Nesta fase estamos a fazer o 
levantamento dos doentes 
seguidos e tratados no ano de 
2020, mas já temos – inscritos 
na unidade ou já avaliados – um 
número superior a mil doentes. Nos 
últimos dois anos, o crescimento 
tem sido exponencial e estamos 
a ter, em média, a entrada de 
cerca de 200 doentes por ano, 
um número que é relativamente 
interessante. Temos cada vez 
mais doentes em tratamento no 
hospital, e são, por mês, em média, 
um número a rondar os 60 a 70 
doentes, quer em terapêuticas 
orais, quer em terapêutica 
endovenosa. Este número tem 
crescido quase exponencialmente, 
dado o último contexto pandémico. 
Tem-se verificado uma procura 
crescente, até pela segurança que 
temos conseguido dar no hospital.  
Como está estruturada 
a unidade e que áreas de 
intervenção têm?
Nós funcionamos divididos entre 

equipas, ou áreas de intervenção, 
que são senologia, tumores do 
pulmão, tumores digestivos, 
urologia oncológica; tumores 
ginecológicos; melanoma (cancro 
de pele). Acabamos por ver as 
patologias todas, e tratamos os 
docentes em colaboração com 
o grupo e áreas de referência 
nacionais. No Hospital da Luz 
Setúbal temos elementos de 
ginecologia com formação em 
cirurgia; temos elementos de 
urologia mais diferenciados no 
tratamento de tumores urológicos 
como a próstata, cirurgiões 
dedicados aos tumores digestivos. 
A Oncologia está dependente 
de um trabalho de equipa, que é 
o pilar base da prestação de um 
cuidado de excelência. Tem sido 
um desafio e bastante gratificante 
ver o Hospital da Luz Setúbal 
com elementos cada vez mais 
diferenciados. 
Que são as doenças mais comuns 
com que se deparam?
Temos sobretudo, pelo historial e 
por serem unidades que já estão 
desenvolvidas há mais tempo, 
doentes na urologia oncológica, 
com tumores da próstata; na 

Tem havido, por parte da 
administração, uma política de 
investimento e aposta grande 
no hospital, do ponto de vista 
tecnológico e em funcionários 
de excelência. A preocupação foi 
manter a actividade assistencial da 
melhor forma possível, manter as 
linhas de diagnóstico a funcionar, 
do ponto de vista oncológico. 
Na Imagiologia têm sido feitos 
também investimentos, na 
aquisição de novas máquinas e de 
novos aparelhos de última linha, e 
julgo que a linha se manterá nesses 
investimentos. O mesmo tem 
acontecido no Bloco Operatório, 
através da aquisição de algum 
material. Agora começamos a ter 
muitos doentes para o espaço 
físico que temos, está cada vez 
mais difícil gerir essa procura e 
esperamos que haja projectos 
para podermos aumentar também 
do ponto de vista físico a nossa 
capacidade de resposta. Os 
padrões de qualidade estão a 
aumentar, a exigência dos doentes 
também, por isso tem havido um 
esforço global não só de material, 
mas também de colaboradores 
para cada vez mais termos cuidados 
de excelência. 

senologia (tumor da mama); 
patologia colo-retal (cancro do 
intestino), que tem aumentado 
bastante; e melanoma, não só pela 
prevalência que há na Península 
[nos distritos de Setúbal, Beja 
e Évora], mas também pela 
diferenciação que há na unidade. 
Próstata, mama e cancro colo-retal 
são dos tumores mais prevalentes 
e porque têm unidades que têm 
equipa desenvolvida há mais 
tempo. Estes números estão em 
linha com a incidência nacional, 
mas temos mais doentes a procurar 
a instituição. A única um pouco 
diferente da tendência nacional 
é provavelmente o melanoma. 
Há aqui uma clara relação com 
a península e com o Alentejo 
neste tipo de tumor. Tem a ver 
com a existência da equipa 
multidisciplinar e com a prevalência 
aparentemente superior, motivada 
pelos factores de risco, como a 
idade, a exposição solar, o historial 
de trabalhadores rurais que 
trabalham ao ar livre e expostos ao 
sol [muitas horas].  
Neste cenário, confirma-se a 
importância da prevenção… 
A prevenção primária é 

vigilância, a par daquilo que já é 
feito a nível nacional. Segundo as 
equipas multidisciplinares, tem 
sido feito um esforço e em todas 
as campanhas em que o Hospital 
da Luz Setúbal tem tentado 
associar-se à comunidade, esse 
esforço é sobretudo na transmissão 
da mensagem da prevenção e 
da [importância da percepção] 
dos sinais de alarme e dos 
comportamentos a ter. A idade é 
um factor de risco para quase todos 
os tumores, e com o aumento da 
esperança média de vida, espera-
se que em 2030 uma em cada três 
pessoas tenha ou vá ter cancro. 
Mas, felizmente, em quase todas 
as áreas, o desenvolvimento 
científico nos últimos 10 anos tem 
sido assustadoramente grande 
e exigente e por isso oferece já 
respostas de tratamento que eram 
impensáveis há 15 anos. Cada vez 
mais tratamos mais doentes, da 
melhor forma, e temos algumas 
doenças que vão quase ficando 
crónicas. Temos cada vez mais 
doentes a viver mais tempo. A 
prevenção primária é, assim, 
decisiva não só para a prevenção 
do cancro, mas sobretudo para 
apanhar doentes num estadio 

fundamental e tem de ser uma 
das linhas de investimento, não 
só do hospital, mas também a 
nível nacional. Isso está a ser feito, 
através do grupo e do hospital, 
com o crescimento da equipa 
de Medicina Geral e Familiar 
e com a criação de algumas 
recomendações de medidas de 

precoce [da doença] em que a cura 
é um objectivo e, em grande parte 
dos casos, alcançável. Grande parte 
dos cancros seria mais tratável 
se as pessoas estivessem mais 
atentas, sendo que alguns tumores 
poderiam ser evitáveis. 
Que investimentos têm sido 
feitos no Hospital da Luz 
Setúbal?

André Rosa

João Rato, médico da Unidade 
de Oncologia do Hospital da Luz 
Setúbal, diz que a “optimização” 
dos circuitos dentro do hospital 
deu segurança e conforto aos 
doentes, e permitiu atenuar o 
impacto da pandemia. 
Como é que a pandemia 
impactou o funcionamento 
da unidade de Oncologia?
Como em todas as situações 
difíceis, a pandemia pôs à prova 
instituições quer públicas, quer 
privadas, e foi uma oportunidade 
para nós optimizarmos circuitos 
de forma ainda mais segura. Sendo 
a Oncologia uma especialidade 
apenas equiparável a um Serviço 
de Urgência, foi possível criar um 
circuito seguro e individualizado 
para os doentes oncológicos, 
em todo o processo da doença 
no Hospital da Luz Setúbal, que 
tem vindo a sofrer sucessivas 
alterações ao longo do ano. 
Aquilo que se verificou foi um 
crescimento do número de 
doentes, se calhar pelo receio 
da própria população, mas pela 

“Tivemos um crescimento do número 
de doentes durante a pandemia”

optimização desse processo. 
Sabemos também da dificuldade 
que tem havido, a título público, 
em obter diagnósticos. E já 
estamos a começar a sentir as 
repercussões do que foi este 
último ano.
Que consequências trouxe?
Parece que os doentes estão agora, 
finalmente, a realizar mais exames 
complementares e a chegarem-nos 
em estadios mais avançados de 
doenças do que era padrão. Isto vai 
ter, obviamente, consequências 
nesse sentido, infelizmente. O 
medo da comunidade nota-se. 
Nós tivemos um número sempre 
constante de aumento de doentes, 
exactamente, porque julgo que 
conseguimos garantir esse tipo de 
segurança que se calhar não foi tão 
estanque noutras instituições, e 
manter as técnicas e os serviços de 
diagnóstico a funcionar de forma 
segura – o que se repercutiu na 
Oncologia. Do ponto de vista global 
parece-nos – e se calhar daqui a 
algum tempo conseguiremos ter 
dados mais concretos – que isto 

teve consequências no diagnóstico 
muito mais tardio da maior parte 
dos casos. 
Mas a unidade manteve sempre 
o normal funcionamento… 
Nós mantivemos uma actividade 
funcional ainda mais exigente do 
que tínhamos, mais presencial. 
Não deixámos, sequer, de fazer 
vigilância, com a optimização das 
consultas por videochamada, 
que foi um upgrade de 
desenvolvimento bastante rápido. 
Mantivemos uma actividade 
assistencial a 100% porque 
andámos a colmatar algumas 
falhas do sistema nacional, por 
assim dizer, porque houve uma 
procura maior. Nunca parámos, 
os tratamentos oncológicos são 
uma urgência e não podem ser 
interrompidos com o risco de 
comprometer a vida de alguém. 
Conseguimos também proteger a 
nossa equipa e os funcionários de 
forma a garantirmos que teríamos 
sempre elementos disponíveis e 
saudáveis para prestar o melhor 
tratamento aos doentes. 

O número de 
doentes que 
procuram o hospital 
tem crescido quase
exponencialmente, 
dado o último 
contexto 
pandémico 
 João Rato

Os números 
[em Setúbal] 
estão em linha 
com a incidência 
nacional.
O único um pouco 
diferente é 
provavelmente 
o melanoma 
João Rato

A idade é um factor 
de risco para quase 
todos os tumores. 
Mas, em quase 
todas as áreas, o
desenvolvimento 
científico tem sido 
grande 
João Rato

Pandemia veio demonstrar importância do exercício físico p18 e 19Saúde
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Saúde

“A pandemia veio 
demonstrar a 
importância do 
exercício físico”
Médico do Centro de Medicina Desportiva 
e do Exercício do Hospital da Luz Setúbal

Se é verdade que os confinamentos 
fizeram com que uma franja de 
portugueses deixasse de praticar 
exercício físico com regularidade, 
também é verdade que os que 
praticavam conseguiram manter 
a actividade, individualmente, 
dentro ou fora de casa. O Centro de 
Medicina Desportiva e do Exercício 
do Hospital da Luz Setúbal, que 
acompanha atletas profissionais e 
amadores, diz que a “pandemia veio 
demonstrar a grande importância 
da prática de exercício físico” como 
instrumento de prevenção de outras 
doenças. 
Quando e com que objectivos 
foi criado o Centro de Medicina 
Desportiva e do Exercício?
O centro é um projecto de 
implementação recente e foi 
iniciado durante Outubro de 2020.  
O objectivo foi dar resposta a uma 
necessidade identificada na área em 

que o hospital se integra. Dar um 
serviço de excelência e diferenciador 
de todos os outros serviços ligados 
à medicina desportiva que existem 
na Margem Sul do Tejo. Não existe 
nada semelhante, nem nos serviços 
privados, nem nos públicos, que 
possa dar resposta aos atletas, da 
forma como o fazemos.  
Como está organizado e como 
funciona o centro?
Somos uma equipa multidisciplinar 
centrada na medicina desportiva 
e que tem o apoio de outras 
áreas, como a Ortopedia, a 
Cardiologia, a Pneumologia, a 
Nutrição, Psicologia, e além disso 
utilizamos tudo o que é a infra-
estrutura do hospital, se houver 
necessidade, para a realização de 
todos os exames complementares 
de diagnóstico. Estamos a falar 
de electrocardiogramas, provas 
de esforço, análises ao sangue e 
urina, ecografias e ressonâncias 
magnéticas. Quem nos procura 
neste centro tem um atendimento 

ENTREVISTA RICARDO LOPES André Rosa 
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Montijo e Alcochete ficaram a perder com a criação do Centro Hospitalar p22 e 23

prioritário na realização dos 
exames, ou seja, fazemos sempre a 
marcação, e damos os resultados, da 
forma mais célere possível. 
Que trabalho diário 
desenvolvem?
O objectivo do centro é dar um 
acompanhamento aos atletas, quer 
sejam profissionais ou amadores. 
Não só para o tratamento de 
lesões, mas também em questões 
como a prevenção de lesões, a 
optimização da performance, a 
nutrição, relativamente a doping… 
Ou seja, não queremos ser um 
centro que realiza apenas o exame 
médico-desportivo – obrigatório 
para qualquer atleta que se queira 
federar, e que também o fazemos, 
identificando qualquer patologia 
e encaminhando para a devida 
especialidade –, mas um centro em 
que fazemos o acompanhamento 
ao longo da época, para aumentar 
a performance dos nossos utentes 
e para o tratamento e prevenção 
de lesões. É sempre feito um 
plano individual e adaptado à 
modalidade, e depois é feito um 
plano de prevenção de lesões que 
tem a ver com o nível competitivo, 
a idade e o período da época em 
que o atleta se encontra, e que 
é ajustado ao longo da época. 
Além disso, estamos integrados, 
e a dar apoio, a outros centros do 
hospital, através da prescrição de 
exercício físico, nomeadamente a 
doentes diabéticos (onde a dieta 
e o exercício físico são a primeira 
linha de tratamento), e ainda mais 
recentemente integrados na equipa 
que faz o acompanhamento dos 
doentes pós-infecção por covid-19. 
Eles são acompanhados por nós 
para fazerem essa retoma da forma 
mais segura possível. 

Como é feito o acompanhamento 
desses doentes?
Os doentes pós-covid iniciam o 
acompanhamento no hospital 
na consulta pós-infecção covid, 
que é coordenada pela unidade 
de Pneumologia, e depois os que 
pretendem retomar a actividade 
física normal são encaminhados 
para a consulta de prescrição de 
exercício físico. Aí é elaborado um 
plano de treino individual com 
vista ao que possam regressar 
à actividade física que tinham 
previamente. Por exemplo, as 
pessoas que antes de terem 
covid faziam corrida, andavam de 
bicicleta, jogavam paddle, jogavam 
futebol com os amigos, e que após 
a infecção desenvolveram sintomas 
de fadiga crónica ou que não se 
sentem em tão boa forma física, são 
acompanhadas por nós. 
Que tendências identificaram até 
agora?
Este ano, em função da pandemia, 
foi um ano bastante atípico no 
que diz respeito às modalidades 
praticadas por equipas. A grande 
maioria teve os seus campeonatos 
cancelados, o que fez com que 
existisse muito menos pessoas a 
praticar desportos federados. O que 
temos tido mais são os atletas de 
modalidades ao ar livre praticadas 
individualmente, como a corrida, 
trail, ciclismo… No fundo, as que 
se conseguiram manter apesar das 
medidas de confinamento. 
De que forma a pandemia 
impactou o vosso trabalho 
diário?
Houve maiores medidas de controlo 
do acesso, e de certa forma - apesar 
de se ter impedido que as pessoas 
praticassem desportos colectivos 
federados, pelo cancelamento das 
competições - a pandemia veio 
demonstrar a grande importância 
que existe na prática do exercício 
físico, não só pelo bem-estar físico, 
mas também psicológico das 
pessoas. Acredito que no período 
da pós-pandemia vamos notar 
um grande aumento da prática 
desportiva. Quem já praticava 
exercício vai manter, e quem não 
praticava tomou-lhe o gosto, 
reconhecendo os benefícios de daí 
advêm. 
Que impacto tem tido a 
pandemia na saúde física das 
pessoas?
Os impactos têm sido vários, como o 
aumento do sedentarismo, aumento 
do peso e aumento da prevalência 
de doenças crónicas. O próprio 
Governo tem essa sensibilidade, 
daí que uma das excepções para 
se poder sair de casa [durante o 
confinamento] seja a prática de 
exercício físico. 

Não queremos 
fazer apenas o 
exame médico-
desportivo 
obrigatório, 
mas 
acompanhar o 
atleta ao longo 
da época 
Ricardo Lopes

Projecto nasceu em 
tempo de pandemia 
para ajudar população 
a ter mais qualidade de 
vida, bem-estar e, acima 
de tudo, a ser feliz

SAÚDE MENTAL

Psicóloga Ana Farinha ‘descomplica’ 
problemas do dia-a-dia com 
acompanhamento clínico online

Com a pandemia chegaram também 
diversas alterações a nível da saúde 
mental, situação que a psicóloga Ana 
Farinha pretende solucionar, através 
do seu novo projecto “Descomplicar”. 
Guardado há muito tempo ‘numa ga-
veta’, a profissional viu no último ano 
a altura ideal para lançar o serviço, 
uma vez que a população começou 
a demonstrar emoções negativas, 
causadas pelos tempos atípicos que 
se fizeram sentir.

Depois de outros caminhos pro-
fissionais, como “orientação esco-
lar, profissional, violência doméstica 
ou uma área mais social”, decidiu 
aventurar-se no aconselhamento 
psicológico, por sentir que cabe aos 
psicólogos “começar a desmistificar 
a questão da psicologia”, esclareceu 
Ana Farinha a O SETUBALENSE.

Com consultas online, o também 
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reconhecido como ‘counseling’, pre-
tende “ajudar as pessoas a encontrar 
uma solução para os problemas do 
dia-a-dia e apoiar na tomada de de-
cisões importantes”, uma vez que 
as emoções podem fazer com que 
os contratempos pareçam maiores 
do que realmente são.

Ana Farinha explica que “a maio-
ria das pessoas associa a psicologia à 
psicoterapia e esquece-se que a sua 
área de intervenção é muito mais 
abrangente e pode ajudar a dar um 
passo importante em direcção ao 
bem-estar pessoal”.

No fundo, a psicóloga pretende 
que a sociedade tenha “mais quali-
dade de vida, bem-estar e, acima de 
tudo, que seja feliz”. “Tendo em conta 
as circunstâncias que vivemos e que 
mexeu tanto com as pessoas, a vários 
níveis, é fundamental que se encon-
trem estratégias inovadoras para ultra-
passar este momento e que ajudem a 
simplificar a vida, os relacionamentos 
e os problemas”. Através deste pensa-
mento nasceu o “Descomplicar”.

O acompanhamento feito através 
deste serviço tem, esclareceu, “por 
base a psicologia positiva, focando-se 
nas emoções positivas para ajudar a 
resolver problemas do dia-a-dia, se-
jam individuais, pedagógicos, fami-
liares ou parentais”.

O que difere o projecto de tantos 
outros “é a possibilidade do acompa-
nhamento ser realizado através de 
videoconferência por WhatsApp, 
Skype ou FaceTime, ou simplesmen-
te por telefone”. “A maior vantagem 
desta metodologia é [a pessoa] não 
precisar de se deslocar ou sair de casa 
para obter ajuda. Escolhe o momento 
mais conveniente, sem deslocação 
a um consultório, ultrapassando 
distâncias e evitando dificuldades 
relacionadas com horários”, revela.

Já o número de consultas “é diferen-
te de pessoa para pessoa, consoante 
a situação que apresente”. “Normal-
mente em cinco ou seis sessões, ou 
até menos, o problema fica resolvido, 
sendo que depois existe um acompa-
nhamento para se verificar se a situa-
ção ficou efectivamente resolvida”.

O feedback “tem sido positivo”, 
também porque “as pessoas estão a co-
meçar a perceber que a psicologia tem 
outras áreas que ajudam a sua saúde 
mental”. Da sua experiência, sabe que 
“o caminho para melhorar a qualidade 
de vida” passa por “reconhecer e mudar 
padrões comportamentais ineficazes, 
para tomar decisões que mudam a vida 
de cada um, e optimizar as potenciali-
dades, ajudando a alcançar objectivos, 
tais como o crescimento pessoal e o 
sucesso”. 

Maria Carolina Coelho
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Montijo e Alcochete 
ficaram a perder 
com a criação do 
Centro Hospitalar
Tutela nunca cumpriu na íntegra o protocolo rubricado 
com o município montijense

Vai para 14 anos desde que a tutela 
assinou com o município montijense 
o protocolo para a criação do Centro 
Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM), 
efectivada depois por decreto-lei em 
Novembro de 2009. Mas, até hoje, 
o acordo nunca foi cumprido na ín-
tegra. E os concelhos de Montijo e 
Alcochete têm saído a perder.

A decisão, que integrou o Hospital 
Nossa Senhora do Rosário e o Hospi-
tal do Montijo, veio a revelar-se muito 
menos benéfica para as populações 
dos concelhos de Montijo (mais de 
57 mil habitantes) e Alcochete (mais 
de 17 mil), que cresceram nos últimos 
tempos. A proximidade aos cuidados 
hospitalares destes utentes foi afec-
tada, já que as principais valências – 
para não dizer a esmagadora maioria 
dos serviços – ficaram concentradas 
na unidade hospitalar do Barreiro. A 
título de exemplo, um utente com 
um corte, por mais pequeno que 
seja, tem sempre de se deslocar ao 
hospital do Barreiro caso necessite 
de ser suturado. 

Os habitantes das freguesias da 
zona Este do concelho – Canha e Pe-
gões – são dos mais prejudicados. A 
deficiente cobertura de transportes 
públicos a que estão sujeitos na liga-
ção à cidade montijense já constituía 
obstáculo difícil de superar – sobretu-
do para os mais idosos –, dificuldade 
que cresce significativamente com 
o aumento da distância necessária 
percorrer até ao Barreiro.

O incumprimento do protocolo 
rubricado entre a Administração Re-
gional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo (ARSLVT) e a Câmara Municipal 
do Montijo, em 2007, verifica-se 
desde a primeira hora. O ponto 7 do 
documento que determina que “o 
transporte de doentes, em situação 
aguda, referenciados às urgências 
médico-cirúrgicas e/ou polivalente”, 
seja “reforçado com uma ambulância 
SIV [Suporte Imediato de Vida] sedia-
da no município do Montijo” é disso 
exemplo. Até à data, a tutela nunca 
sediou o referido meio de socorro no 
território montijense, o qual se reves-
te de capital importância.

Segundo o Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), as ambulâncias SIV 
“têm por missão garantir cuidados 
de saúde diferenciados, tais como 
manobras de reanimação”, até que 
esteja disponível uma equipa com 

capacidade de prestação de “Supor-
te Avançado de Vida”. Estas viaturas 
apresentam uma tripulação “com-
posta por um enfermeiro e um téc-
nico de emergência pré-hospitalar” 
e são equipadas “com a carga de 
uma Ambulância de Suporte Básico 
de Vida, acrescida de um monitor-
-desfibrilhador e diversos fármacos”, 
além de permitirem “a transmissão de 
electrocardiograma e sinais vitais”.

Aspecto positivo a resultar da cons-
tituição do CHBM para as populações 
de Montijo e Alcochete, sobretudo, 
foi a instalação da unidade de cirurgia 
de ambulatório, no hospital montijen-
se, que representou um investimento 
na ordem dos dois milhões de euros. 
A excelência da resposta desta valên-
cia já foi, de resto, reconhecida a nível 
nacional.

Unidade de Saúde Familiar
O Hospital do Montijo tinha capacida-
de física instalada para poder receber 
e reforçar valências hospitalares. A 
mais recente aposta da tutela acabou 
por recair no aproveitamento de uma 
parte do espaço daquela unidade pa-
ra instalação de uma Unidade de Saú-
de Familiar (USF), que por cima irá ter  
o Hospital de Dia de Psiquiatria (nova 
valência que representa um investi-
mento de cerca de 200 mil euros).

A ARSLVT, o CHBM e a Santa Casa 
da Misericórdia do Montijo (SCMM) 
assinaram, em 20 de Abril de 2018, 
um protocolo para a criação da USF 
Aldegalega no hospital montijense. 
O acordo visou, por um lado, que a 
Santa Casa da Misericórdia do Mon-
tijo, enquanto proprietária do imó-
vel, concordasse com “a cedência, a 
título gratuito, de parte do edifício 

Ala que albergava o serviço de Medicina Interna, onde está a ser 
construída a Unidade de Saúde Familiar Aldegalega 

Mário Rui Sobral 

Até à data, a 
tutela nunca 
sediou no 
território 
montijense a 
ambulância 
de Suporte 
Imediato de 
Vida, conforme 
consta no ponto 
7 do protocolo da 
criação do Centro 
Hospitalar

Saúde

VALÊNCIAS CONCENTRADAS NO BARREIRO

Edifício da Cirurgia de Ambulatório, cuja implementação representou um 
investimento de cerca de dois milhões de euros
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onde funcionou o serviço de Medi-
cina Interna do Hospital do Montijo” 
para instalação da nova unidade. Por 
outro lado, o CHBM, arrendatário do 
complexo, cedia assim o espaço ac-
tualmente desactivado à ARSLVT. As 
obras têm vindo a avançar e a USF Al-
degalega, que deveria estar concluída 
em 2019, poderá vir a ser inaugurada 
ainda no decorrer deste ano.

Na altura, a ARSLVT revelou que a 
USF Aldegalega viria “dar médico de 
família a cerca de 5 700 utentes que 
actualmente não o possuem, num 
total de 13 300 pessoas abrangidas 
pela unidade”. Previsto ficou ainda 
que a unidade funcionasse com uma 
equipa “composta por sete médicos, 
sete enfermeiros e cinco assistentes 
técnicos”. O investimento inicialmen-
te estimado rondaria o meio milhão 
de euros.

A instalação da USF no espaço hos-
pitalar tem suscitado, porém, duras 
críticas. Autarcas da CDU e do PSD 
criticaram a opção. A concelhia co-
munista chegou mesmo a considerar 
que a decisão constitui “o princípio do 
fim” do hospital e mais um passo na 
direcção da privatização da saúde.

O Hospital do Montijo foi 
inaugurado em 1947, cerca 
de quatro anos depois de ter 
sido lançada – em 2 de Maio de 
1943 – a primeira pedra da obra. 
Resultou de um projecto da 
Santa Casa da Misericórdia do 
Montijo. 

O resumo histórico está 
publicado na página oficial do 
Centro Hospitalar Barreiro 
Montijo na Internet. De acordo 
com esta fonte, em 1951 foi 
realizada uma intervenção para 
a ampliação do espaço, que seria 
concluída em 1954. Dois anos 
após a Revolução dos Cravos, 
em 1976, o hospital passou “a 
integrar o Serviço Nacional de 
Saúde”. Antes, "em 1 de Agosto 
de 1967, ganhou a designação de 
Hospital Concelhio do Montijo” e 
só depois, “em 16 de Fevereiro de 
1983, foi elevado à categoria de 
Hospital Distrital” e apetrechado 
“das respectivas valências 
básicas”. Valências que ao longo 
dos tempos tem vindo a perder.

Histórico 
Hospital 
inaugurado em 
1947 e elevado 
a distrital 
em 1983

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

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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Região

O encerramento das 
escolas por causa da 
pandemia contribuiu 
para que os casos de 
ilícitos neste ambiente 
tivessem diminuído  

RELATÓRIO ANUAL DE SEGURANÇA INTERNA

Setúbal é o segundo distrito do País 
com mais casos de ‘criminalidade’ 
em ambiente escolar 

O Distrito de Setúbal é o segundo ter-
ritório do País onde se verificou maior 
número de casos de ilícitos em am-
biente escolar no ano lectivo 2019-
2020, ao registar 813 ocorrências. O 
primeiro distrito nesta distribuição 
geográfica é o de Lisboa com 1 832 
casos, e o terceiro é o do Porto com 
661 registos.

São dados do Relatório Anual de 
Segurança Interna (RASI), divulgado 
a 31 de Março último, onde é indica-
do que este tipo de ilícitos entre os 
jovens diminuiu 8,1% no anterior 
ano lectivo, isto num ano em que as 
escolas, devido à pandemia covid-19, 
estiveram sem aulas presenciais du-
rante cerca de três meses.

De acordo com o relatório entre-
gue no parlamento, o total global de 
ocorrências registadas pela Polícia de 
Segurança Pública e Guarda Nacional 
Republicana, no âmbito do programa 
Escola Segura, voltou a cair, desta vez 
em 8,1%, de 5 250 em 2018-2019, pa-
ra 4 823 em 2019-2020.

A maioria das ocorrências foi de 
natureza criminal, tendo-se regis-
tado 2 647 em 2019-2020, menos 
646 do que no ano lectivo anterior, 
com 3 293.

Em termos percentuais, a que-
bra entre os dois anos lectivos é de 
19,6%, mas o relatório ressalva que 
se registaram “períodos escolares não 
presenciais”, devido à pandemia de 
covid-19, que obrigou ao encerra-
mento de todos os estabelecimen-
tos de ensino, sendo que a maioria 
se manteve fechada durante cerca 
de três meses.

Por outro lado, o RASI 2020 aponta 
um aumento de 11,2% nas ocorrên-
cias de natureza não criminal, com 

O Distrito de Setúbal registou 813 ocorrências em 2019-2020
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2 176 no ano lectivo passado, mais 
219 do que no ano anterior, em que 
se contabilizaram 1 957 ocorrências.

No tipo de ilícitos, não se registam 
alterações significativas comparativa-
mente aos anos anteriores: Ofensas à 
integridade física foram 1 111; injúrias 
e ameaças 678 casos e furtos 428, 
sendo que estes voltam a representar 
a maioria das ocorrências registadas 
dentro e fora das escolas.

A nível nacional houve ainda 148 
casos de vandalismo, 84 ofensas 
sexuais, 81 roubos, 77 registos por 
posse ou uso de arma e três amea-
ças de bomba.

“A delinquência juvenil e a segu-
rança escolar encontram-se pro-
fundamente relacionadas por via 
do bullying, da subtracção, por meio 
de ameaça ou mesmo do recurso à 
violência física, de roubos e pequeno 
tráfico de drogas, junto às escolas e 
mesmo no seu interior”, lê-se no do-
cumento.

A seguir aos distritos de Lisboa, 
Setúbal e Porto, que registam maior 
concentração de ocorrências, vêm 
os de Braga, Faro, Aveiro, Leiria, Aço-
res e Coimbra com mais ocorrências 
registadas, entre 100 e 200 ilícitos.

Évora, Madeira, Santarém, Viana 
do Castelo, Viseu, Vila Real, Portale-
gre, Guarda, Castelo Branco, Bragan-
ça e Beja são os distritos com menor 
número de ocorrências, cada um 
com um total abaixo da centena de 
ocorrências.

O relatório refere ainda que duran-
te ao ano lectivo 2019-2020 foram 
conduzidas 26 910 acções e sensibi-
lização no âmbito da Escola Segura, 
tendo sido afectos em exclusivo ao 
programa 750 elementos da GNR e 
da PSP.

Essas acções, refere ainda o do-
cumento, incluíram “policiamento e 
sensibilização junto de escolas”, as 
quais foram “complementadas com 
a distribuição de panfletos alusivos 
a matérias como a prevenção rodo-
viária, o 'bullying', os maus tractos, 
os abusos sexuais e os direitos das 
crianças”.

Foram ainda desenvolvidas 108 de-
monstrações de meios e 322 visitas a 
instalações das forças de segurança, e 
foram abrangidos aproximadamente 
8 054 estabelecimentos de ensino 
em todo o território nacional envol-
vendo 1 825.767 alunos.
 MYCA // JMR - Lusa

BREVES

O Centro de Acção Social e Cultural 
das Faias vai beneficiar de um 
apoio de €12.860 atribuído pela 
Câmara Municipal do Montijo, 
para substituição de portas e 
janelas, pequenas reparações e 
pintura das salas a executar no 
edifício onde funciona a creche e 
jardim-de-infância da instituição. 
O apoio foi aprovado pelo 
executivo, por unanimidade, na 
reunião de câmara realizada na 
última quarta-feira.

Um navio mercante com bandeira 
das Ilhas Marshall embateu, 
durante a tarde de quarta-feira 
passada, no pilar sul da Ponte 25 
de Abril, informou a Autoridade 
Marítima Nacional (AMN). O 
incidente, adiantou a AMN, “não 
causou vítimas nem aparentes 
danos estruturais na ponte”. O 
navio fundeou junto da ponte e foi 
alvo de uma vistoria técnica pela 
Capitania do Porto de Lisboa. As 
causas estão a ser apuradas pelo 
Comando da Polícia Marítima.

Mercado da Bagageira é a 
iniciativa de comércio, promovida 
pela Câmara de Palmela, que 
será estreada no próximo dia 18 
e que decorrerá até Setembro, 
sempre ao terceiro domingo de 
cada mês (das 8h30 às 17h30) 
no parque de estacionamento 
junto ao Mercado Municipal de 
Pinhal Novo. Os interessados 
devem inscrever-se até dia 10 do 
respectivo mês.

MONTIJO
Centro das Faias 
recebe apoio 
para obras

ACIDENTE
Navio embate 
na Ponte 
25 de Abril

PINHAL NOVO
Mercado da 
Bagageira 
arranca dia 18

SESIMBRA

ACES Arrábida 
ignora apelo 
urgente 
da Câmara

O apelo lançado pela Câmara Muni-
cipal para que o centro de vacinação 
contra a covid-19 em Sesimbra possa 
já abrir portas está a ser ignorado pelo 
Agrupamento dos Centros de Saúde 
(ACES) Arrábida.

No concelho está a funcionar um 
centro de vacinação em massa na 
Quinta do Conde, mas a autarquia 
lembra que os munícipes das fre-
guesias de Castelo e Santiago têm 
dificuldades em percorrer os cerca 
de 20 quilómetros até esse local para 
serem vacinados. Muitos são idosos, 
pertencem a grupos de risco e não 
conseguem garantir transporte em 
segurança, defende o município, que 
considera urgente a abertura do novo 
espaço instalado na sala de desporto 
da Piscina Municipal de Sesimbra.

O ACES Arrábida, porém, não 
apresenta uma previsão de data 
para a abertura deste segundo polo 
de vacinação em massa. Aos escla-
recimentos solicitados por O SETU-
BALENSE, o ACES Arrábida apenas 
responde com uma informação que 
já é do conhecimento público. “Ten-
do em linha de conta o número de 
utentes elegíveis para vacinação 
nesta primeira fase, na zona de in-
fluência do ACES Arrábida existem 
três centros de vacinação (abertos a 
1 de Março), um por concelho. Cen-
tro de vacinação Pavilhão Municipal 
Quinta do Conde; centro de vacina-
ção Pavilhão Municipal Pinhal Novo; 
e centro de vacinação Cais 3 – Porto 
de Setúbal”, indicou.

Já a autarquia diz que tem sido alvo 
de protestos de munícipes e sublinha 
que propôs “um planeamento sema-
nal da equipa de vacinação entre os 
dois centros [Quinta do Conde e Se-
simbra], de acordo com a quantidade 
de vacinas disponíveis”. Além disso, 
mostrou-se disponível “para assegu-
rar o equipamento informático que 
eventualmente venha a ser necessá-
rio”, bem como “para qualquer apoio 
em termos logísticos e de recursos 
humanos, inclusive de enfermeiros 
que se disponibilizaram voluntaria-
mente”. M.R.S.
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fase de candidaturas decorre até 
ao dia 30 de abril. Existem ainda 
medidas extraordinárias para 
apoiar sector cultural, sendo 
que irá ser contratualizado, 
junto dos artistas e do meio 
criativo local, uma bolsa de 
espectáculos a realizar no 

âmbito de programação 
municipal até ao final do ano, 
até ao valor global de 100 mil 
euros.  As candidaturas devem 
ser concretizadas através 
de formulário disponível em 
https://www.cm-odemira.pt/p/
apoioagentesculturais.

Odemira 
disponibiliza 
fundo de 50 mil 
euros para agentes 
culturais

A autarquia de Odemira criou o 
Fundo de Apoio Extraordinário 
aos Agentes Culturais, no valor 
total de 50 mil euros, com o 
objectivo de minimizar o impacto 
da suspensão da atividade 
dos artistas e associações do 
concelho devido à covid-19. A 

PUBLICIDADE

Festejar o 25 de Abril e a Revolução 
dos Cravos não é tradição e aconteci-
mento que se deixe abanar pelo con-
texto em que vivemos. Está obrigado 
a modificações, alterações e criativi-
dade, mas não deixa de festejar-se o 
47.º aniversário da revolução em todo 
o País. Dois exemplos disso são Grân-
dola e Alcácer do Sal.

Na “Vila Morena” de Grândola, co-
mo cantava Zeca Afonso, a programa-
ção é dedicada à cultura, “essencial na 
identidade de um povo e na educação 
das gerações futuras”, lê-se numa nota 
da autarquia.

Proclamando-se como “símbolo da 
revolução”, Grândola não poderia “dei-
xar de partilhar uma série de testemu-
nhos em texto, vídeo ou o ilustração, 
sobre o significado do 25 de Abril”. 

COMEMORAR O 25 DE ABRIL

Carlão anima a “Vila Morena” e Paulo de Carvalho canta para Alcácer do Sal

Assim, a iniciativa “Sinais de Abril” vai 
para o ar nas redes sociais do município 
no dia 18 de Abril pelas 16h00.

Na “Noite da Liberdade”, a 24 de 
Abril, e antes do fogo de artifício que 
acontece às 24h00 de dia 25, aconte-
ce um showcase exclusivo do artista 
Carlão, a partir do Cine Granadeiro Au-
ditório Municipal, que será transmitido 
na página de Facebook da autarquia.

O dia que marca a revolução começa 
com o hastear da bandeira nos Paços 
do Concelho, seguindo-se uma Sessão 
Solene que comemora a data.

Outro dos principais destaques é a 
iniciativa “Sonhar com a Liberdade”, 
protagonizado por uma “nova gera-
ção de músicos” da Sociedade Musical 
Fraternidade Operária Grandolense, 
que preparou para o dia 25 de Abril 

um medley das canções “Eu vi este 
povo a lutar”, de José Mário Branco, 
e ainda “Canção de Embalar”, “Índios 
da Meia Praia”, “Os Vampiros”, “Mu-
lher da Erva” e “Maria Faia”, temas de 
Zeca Afonso.

Paulo de Carvalho canta para Al-
cácer do Sal
Já em Alcácer do Sal a programação 
varia entre as animações de rua e as 
iniciativas na página de Facebook do 
município.

“A covid-19 muda, pelo segundo 
ano consecutivo, o modo como as 
comemorações ocorrem, mas jamais 
deixaremos de assinalar esta data 
quando os valores da liberdade e da 
democracia são tão importantes, nun-
ca devendo ser esquecidos”, refere 

Vítor Proença, presidente da Câmara 
Municipal.

As iniciativas arrancaram no sábado 
e vão até 1 de Maio, com uma “aposta 
na animação de rua presencial, que vai 
percorrer todo o concelho e animar os 
dias da população, levando-lhes cor e 
alegria”, refere o município.

O grande destaque das come-
morações vai para a noite de 24 de 
Abril, com um concerto de Paulo de 
Carvalho, às 22h40, transmitido no 
Facebook da autarquia de Alcácer do 
Sal. Dias tocam ainda a 10, 17 e 23 de 
Abril, sempre pelas 21h30, os artistas 
Susana Pedro, Os Germes e a dupla 
Pedro Jóia e João Salgueiro.

À semelhança de Grândola aconte-
ce fogo de artifício em diversos locais 
do concelho na entrada do 25 de Abril, 

havendo ainda, entre outras activida-
des, o hastear da bandeira logo pelas 
9h00.
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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

Bloco
Clínico

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

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

1 OPERADOR DE VTS (M/F)

A APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. admite
vir a reforçar o seu quadro de pessoal com 1 Operador de VTS

Requisitos obrigatórios 
• Ter nacionalidade portuguesa, de um dos Estados-membros da Comunidade Europeia ou Espaço Económico Europeu ou ainda dos países 

que consagram a igualdade de tratamento com os cidadãos/ãs nacionais, em matéria de livre exercício de atividades profissionais;
• Ter conhecimentos da língua portuguesa, falada e escrita, comprovados, no caso de candidatos/as estrangeiros, por exame prestado por júri 

a nomear pela APSS, SA; 
• Possuir bons conhecimentos de inglês escrito e falado;
• Ser titular de um Certificado válido de Operador de Controlo de Tráfego Marítimo emitido pela Autoridade Nacional de Controlo de Tráfego 

Marítimo;
• Inexistência de impedimento legal comprovado por certificado de registo criminal;
• Idade não inferior a 18 anos (aferida à data de 31.12.2020);

A falta de requisitos obrigatórios implica a exclusão do procedimento concursal.

Requisitos preferenciais: 
• Experiência anterior no exercício de funções de Operador de Controlo de Tráfego Marítimo em VTS costeiros e portuários.
• Conhecimentos em tecnologias de informação e comunicação (Microsoft Office em sistema operativo Microsoft Windows);
• Curso de Operador MRCC/VTS;
• Curso de operação do sistema VTS Wartsila Navi-Harbour;
• Residência no Concelho de Setúbal ou na Margem Sul do Rio Tejo;
• Disponibilidade para trabalhar em regime de turnos permanente total, em horário de trabalho com 40 horas semanais.

Em caso de empate, será dada preferência ao género menos representado na carreira e à menor idade;

Métodos de Seleção
• Avaliação curricular com caráter eliminatório e sujeito a shortlist das/os primeiras/os 10 candidatas/os e
• Entrevista profissional

Os/As candidatos/as selecionados/as para eventual contratação serão submetidos/as a Exames Médicos de Aptidão Física e Psíquica e a Testes de 
Avaliação Psicotécnica, ambos com carácter eliminatório.

Remuneração
Valor correspondente ao grau de ingresso da carreira de Oficial da Marinha Mercante I no valor de €1.720,20, ou da carreira de Oficial da 
Marinha Mercante II no valor de €1.460,70, conforme tabela salarial aplicável aos/às trabalhadores/as das Administrações portuárias. Haverá 
ainda lugar ao abono de subsídio de turno, no valor correspondente a 35% daquela remuneração e a subsídio de alimentação por cada dia efetivo 
de trabalho, no valor de €11,00. 

A integração numa ou noutra das carreiras dependerá do grau académico possuído pelo candidato:
• Mestrado pós-Bolonha ou licenciatura pré-Bolonha ou tratando-se de candidato estrangeiro com grau académico superior a que tenha sido 

conferida equivalência àquele grau, ou que tenha sido reconhecido com esse nível – Oficial da Marinha Mercante I;
• Licenciatura pós-Bolonha ou bacharelato pré-Bolonha ou tratando-se de candidato estrangeiro com grau académico superior a que tenha 

sido conferida equivalência àquele grau, ou que tenha sido reconhecido com esse nível.

Resposta até às 17:00h do 15º dia útil, a contar da data de divulgação do presente anúncio, para APSS, S.A., Praça da República, 2904-508 
Setúbal, ou geral@portodesetubal.pt, com a referência “Candidatura a Operador de VTS”, contendo:

A. Carta de apresentação
B. Curriculum Vitae detalhado e assinado
C. Certificado de registo criminal
D. Certificado de habilitações Literárias
E. Certificado válido de Operador de Controlo de Tráfego Marítimo emitido pela Autoridade Nacional de Controlo de Tráfego Marítimo 
F.  Demais elementos tidos por relevantes

A falta de qualquer um dos documentos indicados nas alíneas B), D) e E) determina a exclusão da candidatura
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Em caso de ...

Serviço disponível todos 
os dias, a qualquer hora!

PUBLICIDADE

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 é possivel fazer a cremação 
das ossadas resultantes do levan-
tamento dos restos mortais do seu 

ente querido?
Para mais informações e garantia de 
melhores preços dirija-se à funerária 

Armindo ou telefone para...

Você sabia?

Necrologia

FALECEU A 24/03/2021
ANTONIO JOÃO  

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, genro, restante família e amigos 
cumprem o doloroso dever de participar o falecimento 
do seu ente querido cujo o funeral se realizou 
dia 01-04-2021para o Crematório de Setúbal. Na 
impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vem 
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

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

N.11-08-1946     F.31-03-2021        
ANTÓNIO JOSÉ PINTO 

D`ALMEIDA TERLIM (TÓNICA)            
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o fale-
cimento do seu ente querido. O funeral realizou-se dia 01-04-2021 
pelas 16h00 para o Cemitério de Nª Srª da Piedade. Agradecendo 
a todos quanto se dignaram e participaram em tão piedoso acto, 
bem como a todos que de qualquer outra forma manifestaram o seu 
pesar. A Gerência e colaboradores agradecem a compreensão dos 
familiares por não se efectuar uma despedida digna resultante das 
regras que temos que respeitar devido ao estado de calamidade a 
que todos estamos sujeitos. BEM HAJAM.  

FUNERÁRIA  SETUBALENSE -  265 550 045  /  265 238 528 
(SERVIÇO PERMANENTE)
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PUBLICIDADE

A recente resolução do 
Conselho de Ministros, 
que aprovou o Projeto 
de Promoção da Coges-

tão em Áreas Protegidas de Âm-
bito Nacional, vem trazer novas 
oportunidades às autarquias, 
mas também a outras entidades 
locais empenhadas em preservar 
e promover o potencial natural 
dos territórios em que se enqua-
dram. Na nossa região, são nove 
os concelhos em condições de 
tirar partido de mais este passo 
no âmbito da descentralização 
de competências, que poderá 
abrir  portas para uma gestão 
mais atenta, conhecedora e de 
proximidade às áreas protegidas 
e dos monumentos naturais.

Os municípios poderão dei-
xar passar esta ocasião ou, pe-
lo contrário, numa perspetiva 

Cogestão das áreas naturais: oportunidade de fazer 
diferente e melhor

OPINIÃO

Clarisse Campos 

Deputada do PS

trabalhosa, mas, certamente, 
frutuosa, poderão agarrar esta 
extraordinária chance de ter uma 
palavra a dizer na estratégia a se-
guir para a gestão destes locais 
de grande interesse do ponto de 
vista paisagístico e da biodiver-
sidade, zelando pela sua prote-
ção, mas também valorizando-
-os como elementos-chave de 
atratividade aos concelhos em 
causa, enfim,  peças fulcrais da 
promoção turística responsável 
e da defesa dos valores ambien-
tais. 

As câmaras municipais, como 
poucas outras instituições, são 
detentoras de um capital  de 
saber e apreço quanto às suas 
populações,  mas igualmente 
quanto às especif icidades na-
turais dos territórios em que se 
integram. Estão, por isso, numa 

posição privilegiada para, de for-
ma construtiva e criativa, tirar o 
melhor partido desta cogestão 
das áreas protegidas.

Até 2024, a nível nacional, o 
Governo dispõe de 2.9 milhões 
de euros para que as entidades 
aderentes deem início ao proces-
so de cogestão, o consolidem e 
invistam em formação e capaci-
tação de recursos humanos afe-
tos à dinamização deste novo 
modelo organizativo.

A administração central par-
tilha, assim, a gestão das áreas 
naturais com as entidades locais 
que tenham a competência e a 
coragem de aceitar este desa-
f io,  que pode ser gerador de 
todo um conjunto de sinergias 
benéficas para os territórios, os 
seus recursos naturais e as suas 
populações.

No distrito de Setúbal são seis 
as áreas abrangidas - parques 
naturais da Arrábida, Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina; 
reservas naturais do estuário do 
Tejo; Sado; das Lagoas de Santo 
André e Sancha; Paisagem Prote-
gida da Arriba Fóssil da Costa de 
Caparica – a que se juntam três 
monumentos naturais:  Pedra 
Mua, Lagosteiros e Pedreira do 
Avelino. Territorialmente, estão 
envolvidos os concelhos de Al-
cácer do Sal, Alcochete, Alma-
da, Grândola, Palmela, Setúbal, 
Santiago do Cacém, Sesimbra e 
Sines, cujos municípios podem 
chamar a si este desafio.

Opinião
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Vitória garante o primeiro lugar 
e já sonha com a subida à II Liga

A uma jornada do final da série H do 
Campeonato de Portugal, o Vitória 
Futebol Clube cumpriu o objectivo 
de terminar em primeiro lugar e o 
respectivo acesso à fase de play-off 
em que vai lutar pela subida à II Liga. 
A missão foi cumprida no sábado de-
pois do empate, 1-1, obtido no reduto 
do Louletano em partida da 21.ª jor-
nada, a penúltima, da competição.

A igualdade foi suficiente para os 
setubalenses celebrarem no Algarve, 
uma vez que o Amora, 2.º classifica-
do da série, foi derrotado, por 2-1, no 
Estádio da Medideira, pelo Juventude 
de Évora. Com uma jornada ainda por 
realizar, o Vitória lidera com 47 pon-
tos, enquanto os amorenses seguem 
no segundo lugar, com 43.

Em relação à partida realizada 
no Estádio do Algarve, o Louletano 
adiantou-se no marcador por Hugo 
Neto, aos 76 minutos, mas os vito-
rianos nunca viraram a cara à luta 
e viram essa atitude ser premiada 
quando, aos 90+4 minutos, Rodri-
go Pereira, avançado de 18 anos, fez 
o golo que deu o 1-1 ao emblema se-
tubalense.

Após o apito inicial, os comandados 
de Alexandre Santana demonstraram 
que não iriam jogar na expectactiva, 
conseguindo nos primeiros 10 minu-
tos ameaçar a baliza contrária por três 
vezes. Primeiro foi Daniel Carvalho, 
jovem de 17 anos que substitituiu 
no onze o castigado Zequinha a re-
matar forte para defesa incompleta 
de Kauan, guardião que viu Bruno 
Ventura falhar o alvo por pouco na 
recarga.

Depois do primeiro aviso, os vito-

Ricardo Lopes Pereira

Rodrigo Pereira, 
avançado de 18 anos, 
marcou o golo da 
igualdade aos 90+4 
minutos

EMPATE (1-1) COM O LOULETANTO E DERROTA DO AMORA PERMITE FESTEJAR

DR

rianos voltaram a ficar perto de inau-
gurar o marcador em lances de bola 
parada. O lateral-esquerdo Nuno Pin-
to, na cobrança de dois pontapés de 
canto consecutivos, obrigou o guar-
da-redes do Louletano a aplicar-se 
novamente para evitar que o as bolas 
vindas dos pés do defesa entrassem 
directamente na baliza.

Os algarvios, que seguem na 4.ª 
posição da prova, responderam ao 
bom início do Vitória, começando a 
acercar-se da área da baliza defendi-
da por João Valido. Aos 23 minutos, 
o médio brasileiro Sander rematou 
forte e cruzado à baliza os sadinos, 
obrigando o guarda-redes a aplicar-se 
para evitar o golo.

Numa fase em que o Louletano 

tinha o ascendente do jogo, Bruno 
Silva, aos 29 minutos, rematou de 
forma acrobática para defesa segura 
de João Valido. Com a partida nova-
mente equilibrada, os setubalenses 
foram mais perigosos nos últimos 
15 minutos do primeiro tempo. A 
prová-lo estão as três jogadas que 
deixaram em sobressalto a defesa 
dos anfitriões.

Aos 31 minutos, o jovem Daniel 
Carvalho voltou a visar a baliza num 
remate forte de meia distância que 
saiu ao lado do poste esquerdo da ba-
liza de Kauan. Aos 38, após uma boa 
jogada colectiva, o avançado Mendy 
chegou atrasado a um cruzamento 
da direita de Bruno Ventura, médio 
que esteve sempre muito activo e, 

aos 45, cobrou um livre directo que 
foi desviado para canto por Kauan.

Tal como tinha feito no primeiro 
tempo, o Vitória, que regressou dos 
balneários a saber que o Amora esta-
va a perder por 1-0 ao intervalo com 
o Juventude de Évora, entrou melhor 
que o adversário após o reatamen-
to. O primeiro sinal desse domínio 
foi dado num contra-ataque, aos 55 
minutos, em que Bruno Luz desferiu 
um remate forte sobre a trave, após 
combinar com Bruno Ventura.

Depois do bom começo o jogo en-
trou numa fase morna e equilibrada 
sem oportunidades flagrantes de 
golo para nenhuma das equipas. Até 
que, à entrada para o último quarto 
de hora do encontro, numa altura em 

que o Amora já perdia 2-0 na Medi-
deira com os eborenses e actuava 
com nove jogadores, o Louletano se 
colocou na frente do marcador.

Num lance em que os centrais João 
Serrão e François (senegalês que após 
o seu regresso a Setúbal fez a sua 
estreia pela equipa) deram espaço a 
Hugo Neto, avançado que, depois de 
receber um passe de ruptura, ficou 
na cara de João Valido e rematou ao 
poste direito, que lhe devolve a bola 
permitindo a recarga para o 1-0 do 
Louletano.

Com a equipa sadina em risco de 
perder a invencibilidade à 19.ª jor-
nada da competição, os jogadores 
fizeram das tripas coração para evi-
tar a todo o custo que tal sucedesse. 
Já depois de um lance em que Bruno 
Ventura cobrou um canto e três co-
legas falharam no interior da área a 
emenda, o esforço e atitude foram 
premiados, aos 90+4 minutos, altu-
ra em que Rodrigo Pereira rematou 
cruzado para o 1-1.

O jovem de 18 anos fez o empa-
te que colocou em festa a comitiva 
setubalense que viajou ao Algarve, 
após assistência de Bruno Ventura. 
Depois do apito final no encontro, a 
equipa, conhecedora da derrota (2-1) 
do Amora com o Juventude de Évora, 
festejou o primeiro lugar numa série 
em que foi indiscutivelmente a me-
lhor equipa. 

A prová-lo estão os números: 14 
triunfos e cinco empates em 19 jorna-
das e um total de 47 golos marcados 
e 20 sofridos. Na próxima jornada, a 
última desta fase, os comandados de 
Alexandre Santana defrontam o Al-
justrelense, no Estádio do Bonfim. Os 
alentejanos, que estão no 10.º lugar, 
chegam a Setúbal depois de terem 
vencido no sábado o Moura, último 
classificado, por 2-1.

Refira-se que à chegada da equipa 
a Setúbal as celebrações intensifica-
ram-se. Como forma de reconheci-
mento ao grupo de trabalho, deze-
nas de adeptos estiveram, já noite 
dentro,no Bonfim a saudar a equipa 
aquando da sua chegada ao estádio.

Vitória celebrou no Estádio do Algarve o primeiro lugar da série H do Campeonato de Portugal



organizado pelo Clube Loulé, que 
decorre na plataforma Lichess.
org que permite aos usuários 
jogar xadrez contra jogadores 
de todo o mundo. O torneio 
conta com a participação de 
112 equipas, 16 nacionais e 96 
estrangeiras, compostas por um 

total superior a 1000 jogadores. A 
participação do Grupo Desportivo 
do Cavadas Chess Club tem 
sido extremamente positiva, 
conseguindo mais um excelente 
resultado no último domingo do 
mês de Março, sendo a melhor 
equipa portuguesa do torneio.

Grupo Desportivo 
do Cavadas em 
destaque em 
torneio online de 
Xadrez

A equipa de xadrez do Grupo 
Desportivo do Cavadas, criou 
um clube de xadrez online, o 
Grupo Desportivo do Cavadas 
Chess Club, que se encontra 
presentemente a participar 
no Torneio Internacional de 
Blitz de Equipas (3 min + 3 seg), 
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Cova da 
Piedade chega 
ao empate 
com penalti 
nos descontos

Uma semana depois de ter ganho ao 
Benfica B, no Seixal, o Cova da Pieda-
de voltou a conquistar pontos fora 
de casa, desta vez em Santa Maria 
da Feira, onde empatou (1-1) com o 
Feirense, um dos candidatos à subida 
de divisão.

Para os piedenses, que se encon-
tram envolvidos na luta pela sobre-
vivência, o ponto conquistado foi 
deveras importante na sua caminha-
da, que decorre agora sob o coman-
do técnico de Miguel Leal que leva 
já quatro pontos conquistados em 
apenas dois jogos.

  O Feirense foi quem teve mais ini-
ciativa ofensiva na fase inicial, mas as 
primeiras situações de perigo foram 
criadas pelo Cova da Piedade, ambas 
por João Vieira. A primeira quando 
surgiu isolado na área, só com Bruno 
Brígido pela frente, e a segunda num 
lance em que apareceu novamente 
isolado na área a rematar para defesa 
apertada do guardião fogaceiro.

A resposta da equipa de Santa Ma-
ria da Feira, orientada por Rui Ferrei-
ra, foi dada aos 25 minutos, quando 
Fabrício ganhou um ressalto na área 
e rematou para uma defesa de Cléber 
junto ao poste.

Depois de um início de segunda 
parte mais acutilante, o Feirense 
acabou por se colocar em vantagem 
na sequência de um canto, com Gui 
Ramos a cabecear forte e colocado à 
entrada da pequena área (64’), sem 
hipóteses de defesa para Cléber.

O Cova da Piedade teve uma ligei-
ra reacção ao golo sofrido, mas foi 
o Feirense a ter nova oportunidade 
para marcar, num remate de Marcus 
à entrada da área (77’), que sofreu um 
desvio e quase traía Cléber. 

Depois de exercer alguma pressão, 
a equipa de Miguel Leal chegou ao 
empate já em período de compen-
sação (90+2’), quando Hugo Firmino 
converteu uma grande penalidade a 
castigar mão de Diga.

José Pina

José Pina

Despromovido está já 
o Olímpico do Montijo 
que foi goleado no 
Campo da Liberdade 
pelo Real

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Pinhalnovense e Fabril em luta pela 
manutenção mesmo até ao fim 

Para a conclusão da primeira fase do 
Campeonato de Portugal falta dispu-
tar apenas uma jornada mas nem tu-
do está ainda decidido, principalmen-
te no que respeita à manutenção.

Conhecido o destino do Olímpico 
do Montijo, resta agora saber o que 
vai acontecer ao Pinhalnovense (que 
joga em Moura) e ao Desportivo Fa-
bril que se desloca aos Açores para 
defrontar outro aflito, o Sp. Ideal, na 
última jornada. 

 Na ronda deste fim-de-semana há 
a registar a vitória do Pinhalnovense 
sobre o Olhanense (1-0), do Orien-
tal Dragon sobre o Praiense (3-0), a 
excelente réplica dada pelo Fabril ao 
Estrela da Amadora (1-2), a goleada 
sofrida pelo Olímpico com o Real (0-
4) e o surpreendente desaire sofrido 
em casa pelo Amora na recepção ao 
Juventude de Évora (1-2).  

Olímpico do Montijo  
caiu para o distrital 
A equipa montijense partiu para o 
jogo com o Real em situação bas-
tante delicada devido à sua posição 
na tabela classificativa e se as coisas 
estavam difíceis ainda mais complica-
das se tornaram com as ocorrências 
registadas. 

Aos dois minutos a equipa mon-
tijense foi obrigada a mexer na sua 
estrutura por lesão de Bruno Saraiva, 
que cedeu o seu lugar a Filipe Godinho. 
E, como se isto não bastasse, aos 10 
minutos ficou sem o seu guarda-redes, 
Tiago Santos, que foi expulso, ficando 
a equipa reduzida a 10 unidades.

Ao intervalo o resultado assinalava 
já 0-3, com golos marcados por Flávio 
Silva (18’), Marcos Barbeiro (33’), Da-
niel Almeida (39’), e, na segunda par-
te, Mateus Fonseca (77’) fez o quarto.

DR

Vitória tranquila    
do Oriental Dragon
O Oriental Dragon, que já havia ga-
rantido o terceiro lugar na tabela 
classificativa e o consequente apu-
ramento para a prova de acesso à 3.ª 
Liga, recebeu e venceu o Praiense no 
Juncal Desportos, por 3-0. 

A equipa açoriana, que se encontra 
em luta pelo mesmo objectivo, não 
teve qualquer hipótese porque a for-
mação orientada por Luís Manuel se 
exibiu em plano bastante aceitável em 
busca do regresso às vitórias que lhe 
fugiam há duas jornadas anteriores. 

João Guilherme (11’), David Calde-
rón (34’) e Sócrates (58’) marcaram 
os golos da vitória.

Pinhalnovense tem via verde  
para a manutenção
O Pinhalnovense venceu o Olhanen-
se por uma bola a zero, com um golo 
marcado aos 10 minutos, por inter-
médio de João Pendão, mantendo 
assim intactas as suas aspirações no 
que respeita à manutenção.

O adversário era de respeito e a ta-
refa não se apresentava fácil mas a 

equipa de Pinhal Novo apresentou-se 
bem, deu tudo o que tinha, e acabou 
por conquistar os três pontos.

A expulsão de Luís Cortez, aos 16 
minutos, deixou a equipa algarvia re-
duzida a 10 unidades, facto que limitou 
um pouco a estratégia trazida por Edgar 
Davids e ao mesmo tempo serviu de 
tónico para a formação do Pinhalno-
vense que aos 57 minutos voltou a estar 
perto do golo quando Pedro Paz atirou 
ao ferro da baliza adversária.

Amora perde em casa   
com o Juventude
O Amora foi surpreendido em pleno 
Estádio da Medideira pelo Juventude 
de Évora, sendo derrotado por 1-2, 
num jogo que ficou marcado pelas 
expulsões de Alex Sandro (45’) e 
Landinho (60’) e ainda pela lesão de 
Joca, que foi obrigado a sair, aos 26 
minutos.  Apesar de jogar com apenas 
nove jogadores durante muito tem-
po, o Amora nunca deixou de lutar 
por um resultado diferente mas o me-
lhor que conseguiu foi reduzir para 
1-2, com um golo marcado mesmo ao 
cair do pano (90+4’) por Gildo.

Fabril fez tudo para   
conquistar pontos
No Estádio Alfredo da Silva o jogo era 
aguardado com grande expectativa 
porque ambas as equipas precisavam 
de ganhar. 

O Fabril entrou bem e aos dois 
minutos atirou à barra. O Estrela da 
Amadora fez o mesmo pouco tempo 
depois e aos 10 minutos colocou-se 
em vantagem com um autogolo de 
Emerson. 

O Fabril reagiu, criou algumas opor-
tunidades e aos 33 minutos, João 
Araújo, voltou a levar a bola a bater no 
ferro da baliza da equipa da Amadora 
que, seis minutos depois, aumentou a 
vantagem para 2-0, resultado extre-
mamente injusto para aquilo que se 
havia passado em campo. 

No regresso dos balneários o Des-
portivo Fabril entrou disposto a as-
sumir o jogo e Tiago Simões, aos 68 
minutos, relançou a partida fazendo 
um golo de belo efeito que colocou 
o marcador em 1-2. 

Até ao final a equipa de João Nuno 
tentou a todo o custo chegar à igual-
dade mas não conseguiu.  



01:09 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
07:36 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:55 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
20:12 ~ 2.6 m ~ Preia-marSE
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07:16 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:41 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
19:58 ~ 2.5 m ~ Preia-mar

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

MARÉS

FICHA TÉCNICA REGISTO DE TÍTULO n.º 107552 | DEPÓSITO LEGAL n.º 8/84 PROPRIETÁRIO Outra Margem – Publicações e Publicidade, NIF 515 047 325 (detentores de mais de 10% do capital social: Gabriel Rito e Carlos Bordallo-Pinheiro) Sede 
do proprietário: Travessa Gaspar Agostinho, 1, 1.º, 2900-389 Setúbal EDITOR Primeira Hora – Editora e Comunicação, Lda, NIF 515 047 031 (Detentores de mais de 10% do capital social: Setupress Lda, Losango Mágico, Lda, Carla Rito e Gabriel Rito) Sede 
do Editor Travessa Gaspar Agostinho,1, 1.º, 2900-389 Setúbal Conselho de Gerência Carla Rito, Carlos Dinis Bordallo-Pinheiro, Gabriel Rito e Carlos Bordallo-Pinheiro REDACÇÃO Travessa Gaspar Agostinho, 1, 1.º, 2900-389 Setúbal DIRECTOR Francisco 
Alves Rito Redacção Mário Rui Sobral, Humberto Lameiras; Desporto Ricardo Lopes Pereira, José Pina Departamento Administrativo Teresa Inácio, Dulce Soeiro, Branca Belchior PUBLICIDADE Direcção Comercial Carla Sofia Rito, Carlos Dinis Bordallo-
-Pinheiro  Coordenação Ana Oliveira (Setúbal), Carla Santos (Moita e Barreiro) Publicidade Lina Rodrigues, Rosália Baptista, Célia Félix, Mauro Sérgio IMPRESSÃO Tipografia Rápida de Setúbal, Lda - Travessa Gaspar Agostinho, 1, 1.º, 2900-389 Setúbal 
geral@tipografiarapida.pt  DISTRIBUIÇÃO VASP - Venda Seca, Agualva - Cacém Tel. 214 337 000 Tiragem média diária  9000 exemplares Estatuto Editorial disponível em www.osetubalense.com


