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Abertura

No dia 8 de Março, ainda 
sem Covid-19, decorreu a 
Caminhada evocativa do 
Dia da Mulher, que cons-

tituiu um passeio pedestre, com 
início e epílogo no Parque Urbano 
de Albarquel, num total de oito qui-
lómetros.

Esta marcha foi organizada pela 
prestigiada associação setubalense 
Tãlentos Team (leram bem,Tãlentos 
com til), uma  abreviatura humorís-
tica de “tão lentos”.

Em 2017, um grupo de amigos 
organizava caminhadas sob o no-
me Passeios Pedestres de Setúbal 
e participava em corridas de estra-
da e serra, com a equipa Tãlentos 
Team. A coesão e a dimensão do 
grupo começaram a ter uma notável 
expressão, surgindo então a criação 
da Associação Desportiva Tãlentos 
Team (ADTT).

Constituem objectivos da ADTT, 
participar activamente no desporto 
e lazer, proporcionando aos sócios 
e não-sócios eventos locais, parti-
cipando em corridas, quer ao nível 
nacional e nalguns casos internacio-
nal, divulgando o nome da equipa e 
da cidade de Setúbal. 

Em todos os eventos a boa dispo-
sição, união, e espírito de equipa são 
assinalados constantemente.  

A ADTT tem um plano de activi-
dades anual que concretiza sob a 
orientação dos seus dirigentes, a sa-
ber: Nuno Lucas, Paulo Nunes, Luis 
Rasteiro, Elisabete Azougado, José 
Raposo, Fernando Faria, Rui Brites, 
Luis Silva, Rita Pires, Patrícia Santos, 
Hélder Constantino, Isabel Nunes. 
A ADTT reflecte-se no sucesso dos 
eventos. 

Regressando à nossa caminhada, 
foi um grupo animado e bem-dispos-

A Associação Tãlentos Team e a 
Caminhada do Dia da Mulher

OPINIÃO

Giovanni Licciardello

to que iniciou o percurso. Subimos 
até aos moinhos, por trás do Castelo 
de S. Filipe, numa subida íngreme, 
a que se seguiu uma descida até ao 
Grelhal, com a Serra de S. Luís, sem-
pre bela e imponente a erguer-se à 
nossa frente.  

Percorremos a Estrada Romana, 
contornámos a Escola Lima de Frei-
tas e serpenteámos por montes, 
veredas, trilhos, vales.

Durante todo o passeio, embora 
conhecedores dos locais, não pode-
mos deixar de ficar maravilhados e 
deslumbrados pela extraordinária 
beleza de toda esta nossa magní-
fica região de Setúbal, que deixa o 
forasteiro maravilhado e o local em-
bevecido com tanta diversidade de 
paisagem natural e humanizada, em 
perfeita simbiose e harmonia.

Regressando à nossa caminhada, 
afigura-se-me da mais elementar 
justiça, salientar que todos os mem-
bros que compõem a Tãlento Team 
evidenciaram sempre, em todas as 
circunstâncias e ao longo de todo 
o trajecto, uma extrema simpatia, 
informalidade, camaradagem, boa 
disposição, humor permanente e si-
multaneamente um extremo rigor e 
profissionalismo, consubstanciado 
no apoio logístico, moral e psicológi-
co, nomeadamente o cuidado extre-
mo em não deixar ninguém para trás.

De salientar que vinte por cento 
da receita obtida, foi entregue à Liga 
Portuguesa Contra o Cancro-Núcleo 
de Setúbal. 

Fica aqui publicamente registada 
uma palavra de muito apreço, reco-
nhecimento e um especial agrade-
cimento a todos quantos nos pro-
porcionaram uma manhã magnífica.
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Professor

Mário Rui Sobral 

Casos cresceram em 8 
concelhos da região. 
Sines entrou nas contas 
e Setúbal acusou mais 5

COVID-19

Distrito já tem 225 infectados com 
Seixal e Almada na linha da frente

São 217 os casos confirmados de Co-
vid-19 pela Direcção-Geral da Saúde 
(DGS) no Distrito de Setúbal. Um au-
mento de 32 casos e sem contabilizar 
os seis positivos que o presidente da 
Câmara Municipal de Santiago do Ca-
cém, Álvaro Beijinha, anunciou do-
mingo, nem os números de Alcácer 
do Sal, o que perfaz um total de 225 
infectados na região.

De acordo com a actualização 
diária da DGS, com dados publi-
cados ontem, que reportam até à 
meia-noite de sábado, os casos po-
sitivos aumentaram em oito dos 13 
concelhos do distrito sadino, com a 
curiosidade de em dois deles ter sido 
registada uma diminuição (Grândola 
e Barreiro), para a qual fonte da DGS 
diz não haver ainda explicação. “Já 
sabíamos que situações destas iam 
ocorrer, mas os dados são transmiti-
dos pelas administrações regionais 
de saúde”, admitiu a mesma fonte a 
O SETUBALENSE.

O Seixal, com 66 casos confirma-
dos, continua a ser o concelho com 
maior número de infectados (+7 do 
que na véspera), logo seguido de Al-
mada com 64 (+11). 

Setúbal apresenta agora 20 casos 
(+5), Barreiro surge na lista com me-
nos um do que o revelado na véspera 
(17 infectados). Logo atrás vem Moi-
ta com 12 (+2), Montijo com 11 (+2), 
Sesimbra com 10 (+3), Palmela com 
7 (+2) e Sines (que entra na listagem 
pela primeira vez com 4 casos). Alco-
chete mantém 3 casos, o mesmo nú-
mero que Grândola apresenta agora 
(-3 do que na véspera).

A este total de 217 casos divulgados 
no relatório de ontem pela DGS, há 
ainda a juntar os seis positivos em 
Santiago do Cacém (+3 do que os 
revelados na véspera também pelo 
presidente da autarquia), além de 2 

São agora 20 os infectados em Setúbal. Um aumento de cinco casos

ALEX GASPAR

outros que terão sido confirmados 
em Alcácer do Sal (a DGS não reve-
la menos de 3 casos). Odemira, no 
litoral alentejano, também terá já 
referenciado um caso positivo, mas 
não entra nas contas do Distrito de 
Setúbal. 

O total na região ascenderá assim 
a 225 casos. No mínimo, até porque 
os dados apurados pela DGS por con-
celho reportam somente a 75% dos 
casos confirmados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, 
com 28 mortos (+1) e 17 recuperados, 
apresenta 1 478 casos positivos (+191) 
e continua a ser a segunda do país 
com mais infectados, sendo que o 

distrito de Setúbal representa 15,2% 
deste total. 

Mais 19 mortos
Em termos globais, ainda segundo 

a DGS, Portugal registou 119 mortos 
(+19 do que na véspera). O número 
de casos confirmados cresceu para 
5 962 (+792). Destes estão hospita-
lizados 486 (+68), 138 dos quais nos 
cuidados intensivos (+49). Mantêm-
-se ainda os 43 casos já recuperados. 
Em vigilância médica estão 17 785 (-2 
142) pessoas, sendo que 5 508 espe-
ram o resultado do teste. 

Os casos suspeitos aumentaram 
para 38 042.

O combate à Covid-19 foi 
reforçado na região. Maria 
das Dores Meira, enquanto 
presidente da Comissão Distrital 
de Protecção Civil, propôs 
ontem à secretária de Estado da 
Administração Interna, Patrícia 
Gaspar, o accionamento do 
Plano Distrital de Emergência de 
Protecção Civil de Setúbal. 

As medidas restritivas de 
reforço entraram em vigor à 
meia-noite deste domingo, 
na sequência de uma reunião 

Mais medidas Plano Distrital de 
Emergência foi activado

do Centro de Coordenação 
Operacional Distrital realizada 
na manhã de ontem.

"Considerando as situações 
que têm sido reportadas em 
todo o distrito, que colocam 
em causa as medidas referidas 
no Estado de Emergência, a 
comissão distrital deliberou 
que passa a coordenar e 
dirigir o controlo e o comando 
operacional de toda a situação 
no distrito"  pode ler-se em 
comunicado.

eucarística foi de pronto fechada 
ao público que estava presente.
“Estavam no local entre 15 a 20 
pessoas que foram instruídas 
a voltar para casa. Apesar de 
não terem gostado, acataram as 
instruções”, revelou a mesma 
fonte.

GNR pára missa 
em Alcochete

Militares do posto territorial de 
Alcochete da GNR deslocaram-
se na manhã de ontem à Igreja 
Matriz na vila ribeirinha para 
suspenderem uma Missa que 
decorria aberta ao público. 
Fonte da GNR confirmou a O 
SETUBALENSE que a celebração 



A Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal decidiu começar 
a oferecer as refeições 
principais aos dez bombeiros 
da Corporação de Bombeiros 
Mistos do município. A iniciativa, 

Autarquia de Alcácer 
do Sal oferece refeições 
a Bombeiros

colocada em vigor na passada 
segunda-feira, garante à equipa 
o almoço e o jantar.
Numa altura em que estes 
profissionais se dedicam ao 
combate do vírus Covid-19, a 
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autarquia colocou cozinheiros 
a confeccionar a refeição do 
almoço no refeitório do Centro 
de Educação Pré-Escolar. O 
jantar é garantido pelo Centro 
Social de Santa Susana. 

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 520 716

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

FALECEU A 28/03/2020

MANUEL ANTÓNIO GAMITO       
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus filhos, nora, genro, netos, restante família e amigos 
cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu 
ente querido cujo funeral se realizou no dia 29-03-2020 para 
o Crematório de Setúbal. Na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, vêm por este meio agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram acompanhar ou que de outra 
forma manifestaram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF: 265 718 605 | 934 782 861 | 966 479 242

PUBLICIDADE

O meio cultual da região, e do país, 
acabou de perder dois nomes de re-
ferência, Mário Moreau, biógrafo de 
Luísa Todi e Rui Guerreiro, homem 
de teatro e activista cívico no Pinhal 
Novo.

Mário Moreau, autor de uma das 
mais conceituadas biografias de 
Luísa Todi, faleceu na noite de ter-
ça para quarta-feira, em Lisboa, aos 
94 anos.

Médico conhecido pela sua ligação 
à investigação na área do canto lírico, 
a sua formação musical adveio-lhe 
do Curso Superior de Canto, na Aca-
demia dos Amadores de Música. De-
dicou grande parte da sua investiga-
ção aos cantores líricos portugueses, 
tendo publicado, entre outras obras, 
“Cantores de Ópera Portugueses” 
(1981), “O Teatro de S. Carlos – Dois 
Séculos de História” (1999).

A obra que o liga a Setúbal é “Luísa 
Todi” (2002), que poderá ter sido a 
primeira a ser publicada para assina-
lar o 250.º aniversário do nascimen-
to da cantora setubalense, ocorrido 
em 1753.

No final dessa obra, Moreau re-
conhece que “esta extraordinária 
figura da nossa arte lírica ainda não 
teve a consagração merecida, muito 
embora seja, de todos os cantores 
portugueses e só a par de Tomás 
Alcaide, quem menos ficou no es-
quecimento.” 

Registava, no entanto, que em Se-
túbal a cantora é lembrada de várias 

DOIS NOMES DA CULTURA
Mário Moreau e Rui Guerreiro 
morreram na passada semana

maneiras (toponímia, inscrição na 
casa onde terá nascido, monumento, 
pintura, nome dado a edifícios e a 
organizações), apesar de “tudo isto, 
parecendo muito, talvez não ser tan-
to quanto merece a memória desta 
figura rara da arte lírica portuguesa”.

Activista cívico e cultural
O cenário cultural ficou também  

mais pobre com a morte de Rui 
Guerreio, presidente da Mesa da 
Assembleia Geral da Acção Teatral 
Artimanha (ATA), do Pinhal Novo, 
na passada quarta-feira. A Câmara 
Municipal de Palmela já veio mani-
festar pesar pelo falecimento do “im-
portante activista cívico e cultural 
do concelho”, que foi co-fundador e 
presidente da direcção da ATA.

“O Pinhal Novo, o concelho de 
Palmela, a comunidade teatral, a 
cultura e o associativismo sofreram 
uma enorme perda”, pode ler-se no 
comunicado da autarquia, que lem-
bra que Rui Guerreiro “sucumbiu a 
doença prolongada, aos 62 anos”.

O município realça o trajecto do 
ex-dirigente da ATA. “Fortemente 
activo e participativo na vida da 
comunidade, frequentou, em 1981, 
com um grupo de jovens do Pinhal 
Novo, o Curso de Aperfeiçoamen-
to Técnico de Teatro de Amadores, 
ministrado por Same Lutfi (Teatro 
Arena de S. Paulo) e supervisão de 
Alexandre Sousa”. Recebeu a Meda-
lha de Mérito do município.

Mário Rui Sobral 

Câmara explica, Junta 
critica e Comissão de 
Utentes insatisfeita. 
Petição lançada

OUTROS SERVIÇOS PASSAM PARA ALCOCHETE

Centro de Saúde do Samouco 
começa hoje a funcionar 
só para Covid-19

O Centro de Saúde do Samouco co-
meçou hoje a funcionar apenas como 
Área Dedicada à Covid-19 (ADC).

“Tudo o que tem a ver com os 
sintomas de Covid-19, constipação, 
tosse, febre é centralizado na Exten-
são de Saúde do Samouco. Todas as 
restantes questões são tratadas no 
Centro de Saúde de Alcochete”, 
disse Fernando Pinto, presidente 
da Câmara Municipal de Alcochete, 
a O SETUBALENSE.

Samouco passa a ser uma unidade 
única e exclusivamente vocacionada 
para atendimento e despiste a ca-
sos suspeitos de infecção do novo 
coronavírus, aberta à população do 
concelho e também de concelhos 
limítrofes, nesta fase de mitigação.

A decisão tomada na passada 
quinta-feira pelo ACES Arco Ribei-
rinho foi comunicada ao autarca, 
acompanhada de justificação. 

“Em primeiro lugar para proteger 
a população mais idosa do Samou-
co. Estão mais vulneráveis e, por 
conseguinte, mais próximos de um 
atendimento eficaz [no contexto de 
Covid-19]”, revelou o edil, adiantan-
do: "Como em Alcochete também 
existem muitas baixas médicas e 
vacinas [para administrar] optaram 
pelo Samouco.” 

Quem não viu com bons olhos a 
decisão do ACES Arco Ribeirinho foi 
a Junta de Freguesia do Samouco, 
que reagiu em comunicado.

“O Centro de Saúde do Samouco 
encerra para os cuidados de saúde à 
população, algo que muito lamenta-
mos e nos deixa apreensivos”, pode 
ler-se na mensagem. “Não esquece-
mos que a população do Samouco 
tem uma grande percentagem de 
pessoas incluídas no chamado grupo 

ACES Arco Ribeirinho justifica Samouco para estar mais perto dos idosos

DR

de risco que, além de necessitarem 
de cuidados básicos de saúde, não 
têm também, muitas delas, capaci-
dade para fazer deslocações àquele 
que passa a ser o Centro de Saúde de 
referência, em Alcochete”, acrescen-
ta a junta referindo-se à maioria da 
população idosa, sublinhando que já 
contactou com o ACES Arco Ribeiri-
nho “para apurar quais os motivos 
para esta decisão”.

A Comissão de Utentes do Samou-
co também já veio pedir explicações 
e questiona: “De que forma irão aju-
dar a nossa população quando preci-
sar de se dirigir a um centro de saúde 
para qualquer outro efeito que não 
a Covid-19?”

Paralelamente, um grupo de 
quatro fregueses lançou uma peti-
ção na Internet contra a instalação 
desta ADC na unidade do Samouco. 
O documento é dirigido à Adminis-
tração Regional de Saúde e Vale do 
Tejo (ARSLVT) e ao ACES Arco Ribei-
rinho, contando já com cerca de duas 
centenas de assinaturas.

ARSLVT reduz ADC na região 
As cinco ADC previstas inicial-

mente para a Península de Setúbal 
foram reduzidas a quatro e duas de-
las só entraram em funcionamento 
hoje.

A alteração foi feita no ACES Arco 
Ribeirinho, onde se mantêm como 
ADC os centros de saúde de Samou-
co e a unidade de saúde de Coina 
(Barreiro), que só hoje começaram 
a operar como tal. 

O Centro de Saúde de Alcochete 
saiu das escolhas iniciais.

Do ACES Arrábida permanece o 
Centro Hospitalar de Setúbal, que 
iniciou a actividade no referido âm-
bito no passado dia 23.

Do ACES Almada-Seixal começa-
ram a funcionar como ADC desde 
quinta-feira passada a Unidade de 
Saúde do Pragal (Almada) e a Uni-
dade de Saúde Familiar da Torre da 
Marinha (Seixal).

Estas unidades vão funcionar 
todos os dias entre as 8h00 e as 
20h00.
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Setúbal

Chaminés da central Termoelétrica 
das Praias do Sado já foram derrubadas

A EDP concluiu este domingo com 
êxito o derrube das duas chaminés 
de 200 metros de altura da central 
termoelétrica de Setúbal, depois do 
adiamento da operação no passado 
dia 6 de março, devido a um proble-
ma num detonador.

Poucos segundos depois das 13 
horas, a detonação dos explosivos 
fez cair as duas torres. A primeira 
desmoronou-se numa implosão mais 
perfeita mas a segunda caiu inteira 
para o lado.

A empresa informou que a opera-
ção de derrube das duas chaminés 
insere-se na estratégia da empresa 
de promover uma aposta crescente 
em energias renováveis através da 
descarbonização e da eletrificação 
do consumo.

“Com este desmantelamento, 
estamos a criar as condições no 
terreno para viabilizar um espaço 
que possa receber um projeto sus-
tentável no futuro, um projeto que 
faça parte da transição energética”, 
refere, no comunicado, o presidente 
da EDP Produção, Rui Teixeira.

“Não temos ainda um projeto de-
finido, mas gostaríamos muito que 
pudesse ser, por exemplo, um par-
que solar”, acrescenta o responsável 

Torres de 200 metros 
de altura foram 
demolidas por 
implosão

DEPOIS DO ADIAMENTO DA OPERAÇÃO NO DIA 6

A primeira torre desmoronou-se 
na vertical mas a segunda caiu para 
o lado

da EDP.
Na operação de demolição das 

duas chaminés, que foi efetuada 
pela empresa Maxam, especialista 
na utilização de explosivos para este 
tipo de actividades, foram utilizados 
entre 150 e 200 quilogramas de 
explosivos em cada uma das duas 
chaminés.

Construída no final da década 
de 70 do século passado, a Central 
Termoelétrica de Setúbal, localizada 
na zona industrial península da Mi-
trena, esteve mais de 30 anos em 
funcionamento, desde 1978 a 2013, 
estava equipada com quatro grupos 
de geradores e chegou a abastecer 
25% da população portuguesa em 
território continental.

A transmissão da demolição 
das chaminés, que O 
SETUBALENSE tinha anunciado 
e tencionava fazer em directo, 
através do Facebook, falhou. 
Um minuto antes da explosão, 
percebemos que o equipamento 
não estava na posição correcta 
e, ao tentarmos corrigir, não 

Falha  O Setubalense não 
conseguiu directo 

conseguimos estar online no 
momento que interessava.

Pedimos desculpa a quem 
pretendia acompanhar 
connosco e agradecemos as 
mensagens de compreensão 
que nos foram enviadas. 

Ajudaram a aliviar um pouco a 
frustração.

ALEX GASPAR

ALEX GASPAR
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fazer o que está certo, a mover 
os autocarros e a contribuir para 
a sustentabilidade do setor”, 
disse a rodoviária da Península 
de Setúbal, que, segundo uma 
resposta escrita enviada à Lusa, 
regista uma redução de cerca de 
80% no número de passageiros, 

desde que foi declarada a pandemia 
da covid-19.  Para combater a 
propagação da doença, deixou 
de ser possível validar os passes 
e comprar títulos a bordo, o que, 
na visão da TST, “instalou na 
população um sentimento errado 
de que viajar de autocarro é grátis”.

TST apela para 
compra de 
passes para 
assegurar 
trabalho

A Transportes Sul do Tejo (TST) 
lançou uma campanha para 
lembrar aos clientes a necessidade 
de continuarem a comprar os 
passes mensais, por forma a 
que a empresa possa assegurar 
todos os postos de trabalho. 
“Ao comprar o seu passe está a 

Autarquia ataca vírus nas ruas 
com limpeza e desinfecção

A Câmara de Setúbal não abranda no 
combate ao Covid-19, inclusivamente, 
nas ruas do concelho. São quilóme-
tros de artérias e áreas mais tocadas 
manualmente que continuam a ser 
“lavadas e desinfectadas ao porme-
nor”, afirma a autarquia sobre esta 
operação “intensa” para travar a pro-
pagação do vírus mais mortal do início 
deste século.

“Freguesia a freguesia, bairro a 
bairro, rua a rua”, durante toda a úl-
tima semana, vários operacionais 
percorreram o concelho numa acção 
de limpeza e desinfecção que, asse-
gura comunicado da Câmara, “está a 
ser desenvolvida em permanência e 
com garantias de segurança individual 
e colectiva dos trabalhadores”.

Este é uma medida de ataque ao 
novo coronavírus desenvolvida no 
município, “inserida na operação de 
larga escala desencadeada pela Câ-
mara de Setúbal no âmbito do plano 
de contingência criado para lidar, no 
concelho, com a crise de saúde públi-
ca”, e com “especial atenção às áreas 
de maior contacto humano, como os 
multibancos, pistolas de bombas de 
gasolina, mobiliário urbano e pavi-
mentos”, realçam os serviços muni-
cipais em comunicado.

Logo no início da passada semana, o 
concelho passou a contar com quatro 
tractores agrícolas, com depósitos de 
dois mil litros e que têm “assegurado 
a desinfecção de cerca de sete quiló-
metros de rua por hora”, veículos que 
“permitem reforçar a campanha de hi-
gienização na União das Freguesias de 
Setúbal e nas freguesias de Azeitão, 
São Sebastião, Sado e Gâmbia-Pontes-
-Alto da Guerra”.

Humberto Lameiras

Freguesia a freguesia, 
bairro a bairro, rua 
a rua são, muitos os 
operacionais que 
zelam pela saúde da 
população

SEM DESCANSO CONTRA A PANDEMIA
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Vários operacionais estão a desinfectar as ruas para proteger a população   

Esta operação tem especial incidên-
cia nas áreas com maior concentração 
populacional, como Hospital São Ber-
nardo, Estação de Setúbal, na Praça do 
Brasil, Estação de Praça do Quebedo, 
Terminal Rodoviário, na Avenida 5 
de Outubro, mercados municipais, e 
junto de farmácias e supermercados.

Freguesias estão na luta                 
em defesa da população 

Também as juntas de freguesia do 
município têm participado nestas ope-
rações de desinfecção de locais públi-
cos, caso da de S. Sebastião que, a par 
das outras, está a actuar na limpeza 
de contentores de resíduos sólidos 

APOIO
IPS organiza 
campanha de 
angariação de 
equipamentos 
informáticos  

O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) 
tem em prática uma campanha de an-
gariação de equipamentos informáti-
cos para os estudantes que não pos-
suam meios próprios de acesso às ac-
tividades lectivas, que neste período 
decorrem através da internet. A me-
dida, criada no âmbito da suspensão 
das actividades lectivas e não lectivas 
presenciais devido à proliferação do 
vírus Covid-19, destina-se à comuni-
dade académica e a todos os docentes 
e não docentes que “tenham consigo 
algum equipamento que não esteja a 
ser utilizado e que possa ser cedido a 
quem dele precise para prosseguir os 
seus estudos a partir de casa”, divulga 
o IPS em comunicado. 

A campanha, intitulada de “Empres-
ta ao teu colega”, conta com a parceria 
da Associação Académica do Instituto 
Politécnico de Setúbal. A instituição, 
“fazendo uso do seu parque infor-
mático de apoio aos estudantes, que 
neste período se encontra sem utiliza-
ção tem disponíveis para empréstimo 
cerca de uma centena de computado-
res”, lê-se em nota de imprensa. Este 
número, considerado insuficiente pelo 
IPS, “terá que ser reforçado com a con-
tribuição da comunidade interna e das 
organizações parceiras que queiram 
juntar-se a este esforço de garantir 
que ninguém fica excluído no acesso 
ao ensino superior”, acrescentam.

O levantamento dos equipamentos 
informáticos já se encontra a decorrer, 
no qual cada uma das escolas superio-
res pertencentes ao estabelecimento 
de ensino contactou as respectivas co-
munidades estudantis no sentido de 
“apelar ao espírito solidário” de cada 
aluno. A atribuição dos equipamentos 
acontece conforme requerimento por 
parte do estudante a manifestar a falta 
de meios informáticos para aceder às 
aulas que acontecem agora à distân-
cia. Primeiramente vão ser atribuídos 
aos alunos bolseiros dos Serviços de 
Acção Social e aos estudantes abrangi-
dos pelo programa interno de atribui-
ção de apoios sociais (PAAS), seguin-
do-se, através do estabelecimento de 
uma ordem de prioridades, a restante 
comunidade estudantil.

urbanos e áreas de aglomeração de 
pessoas.

Assim sendo, reforçou a higieni-
zação e a desinfecção dos espaços 
públicos, de forma a minimizar as 
condições de propagação do vírus em 
diversos locais do território. Nas ruas, 
tem estado uma equipa de trabalha-
dores da Junta de Freguesia, munida 
de agulhetas com ligação a depósitos 
atestados de água e desinfectante.

Os principais locais a higienizar são 
os contentores de resíduos sólidos 
urbanos e os locais que têm a ten-
dência de aglomerar um maior nú-
mero de pessoas, como as paragens 
de transportes públicos, passadeiras, 

farmácias e superfícies comerciais. 
Estas medidas estão a ser implemen-
tadas em colaboração com a Câmara 
Municipal de Setúbal, que dispensou 
duas equipas para colaborarem com a 
“Freguesia du Bocage”, estando a ser 
utilizar um dos tractores colocados em 
acção pela Câmara. 

“Garantir condições de seguran-
ça da população e interromper com 
maior eficácia a propagação do Co-
vid-19 são os objectivos destas ope-
rações, combinadas de limpeza que 
devem ser acompanhadas pela adop-
ção de boas práticas de deposição dos 
resíduos”, refere a Junta de Freguesia 
de São Sebastião, em comunicado.
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Ana Martins Ventura

Pesquisas arqueológicas 
na gruta da Figueira 
Brava revelam que 
neandertais tinham 
grande ligação ao mar

ESTUDO PUBLICADO NA REVISTA SCIENCE

Homem de Neandertal 
já comia dourada na Arrábida 
há cem mil anos

O Parque Natural da Arrábida encerra 
uma descoberta arqueológica “úni-
ca em todo o mundo, sobre o modo 
de vida do Homem de Neandertal, 
que já teria uma grande ligação ao 
mar e à pesca”, afirma o professor 
João Zilhão, investigador do Centro 
de Arqueologia da Universidade de 
Lisboa (UNIARQ) e coordenador da 
equipa que iniciou esta viagem a um 
passado com cerca 100 mil anos, na 
gruta da Figueira Brava situada entre 
Alpertuche e o Portinho da Arrábida, 
e apenas agora a concluiu.

Na jazida descoberta neste local 
foram encontradas cinzas, carvões 
e outras provas de uma utilização 
intensiva do fogo, utensílios em 
quartzo e sílex e restos alimentares 
tendo marisco e peixe na sua base.

“Embora as comunidades nean-
dertais fossem nómadas, esta gruta 
encerrou durante 83 a 106 mil anos 
vestígios sobre períodos sazonais 
em que a comunidade neandertal 
da Arrábida ocupou o espaço”, diz 
João Zilhão em entrevista a O SETU-
BALENSE.

“E, pelos vestígios encontrados, 

Legenda
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pode-se considerar que esta co-
munidade já se dedicava à pesca, 
alimentando-se de mariscos como a 
santola e peixes como a dourada. Em 
terra prevalecia a carne de veado. 
Por isso podemos dizer que era um 
grupo bastante ‘gourmet’, se avaliar-
mos esta dieta no mundo de hoje”.

A presença desta comunidade na 
serra da Arrábida está comprovada 

desde a década de 80, quando co-
meçaram a ser realizadas pesquisas 
nesse território. Contudo, apenas na 
última década esta jazida foi identifi-
cada e começou a ser estudada.

“Os trabalhos decorreram entre 
2010 e 2013. Mas por cada mês de 
investigação, são necessários dois a 
três meses para analisar os vestígios. 
E, depois, outros tantos para catalo-

OBRAS 

Rua da Aldeia 
Grande recebe 
requalificação 
urbana

A Câmara Municipal de Setúbal tem 
em execução um conjunto de requali-
ficações a acontecer na Rua da Aldeia 
Grande, em Setúbal. A intervenção 
tem como objectivos renovar as 
bermas do local e melhorar a rede de 
drenagem de águas pluviais. A obra 
destina-se, também, a melhorar as 
condições de circulação e de seguran-
ça rodoviária, através do repavimen-
to da via. Este procedimento inclui a 
aplicação de novas massas asfálticas. 

A requalificação, que “se traduz 
na melhoria da qualidade de vida 
da comunidade de Aldeia Grande”, 
é executada “por administração di-
recta, ou seja, com recurso a meios e 
recursos próprios da autarquia”, re-
vela a Câmara Municipal de Setúbal 
em comunicado.

A medida “dá resposta directa a 
necessidades apontadas pela popu-
lação no âmbito do projecto “Ouvir a 
População, Construir o Futuro” e em 
reuniões da Associação de Morado-
res da Aldeia Grande com o executi-
vo municipal”, avança o município. A 
conclusão das obras “está agendada 
para o final do primeiro semestre, 
mas dependerá da evolução da 
crise pandémica do coronavírus 
Covid-19”, conclui a autarquia em 
nota de imprensa. 

Obras até ao primeiro semestre

Autarquia afirma que 
intervenção pretende 
“melhorar a qualidade 
de vida da comunidade”

Na região 
haveria ainda 
mais duas 
comunidades 
de neandertais, 
“uma no 
Escoural e 
outra próxima 
a Lisboa”

gar. Todos estes processos levam 
anos até às conclusões, que são agora 
apresentadas”.

A par desta comunidade neander-
tal, na região haveria ainda mais duas. 
“Uma no Escoural e outra próxima a 
Lisboa”.

Neandertais e Sapiens
Para o professor João Zilhão esta é 

“mais uma prova de que os neander-
tais tinham cultura e comportamento 
igual ao do Homo sapiens”.

Aliás à vestígios de arte rupestre e 
adornos produzidos por comunida-
des neandertais em outros pontos 
da península ibérica.

“A tecnologia que utilizavam para a 
arte da pesca ou para a caça, o modo 
como se deslocavam e organizavam 
os seus acampamentos em nada di-
ferem do raciocínio sapiens”. As di-
ferenças que até se assinalam, “são, 
se quisermos utilizar esse termo, rá-
cicas, com uma fisionomia diferente, 
assim como temos hoje por todo o 
mundo, entre povos”.

Características que levam o grupo 
de investigadores desta investigação 
a considerarem que a grande maioria 
dos neandertais terá vivido como os 
de Figueira Brava.

“Os neandertais também eram 
Homo sapiens e a miscigenação dos 
dois levou ao Homem de hoje. As 
características físicas mais vincadas 
dos neandertais acabaram por ser 
absorvidas, do mesmo modo que 
aconteceu com outras comunidades, 
inclusive em momentos da nossa his-
tória mais recente”.

Até ao século XIX, uma grande 
parte da população de Lisboa tinha 
traços semelhantes aos dos povos 
da áfrica equatorial, devido à pre-
sença de escravos em Portugal e à 
miscigenação entre estes povos e 
os europeus. 

“No entanto, em dois séculos, 
prevaleceram os traços europeus”, 
explica João Zilhão. Uma absorção 
natural, devido aos genes dominan-
tes, “idêntica ao que aconteceu com 
os neandertais”, tendo as suas carac-
terísticas desaparecido da fisionomia 
humana entre 35 a 40 mil anos atrás, 
“data das últimas jazidas de vestígios 
encontradas”.

Gruta da Figueira Brava guarda jazida com cerca de 100 mil anos

DR

Por um mês de investigação, é preciso três para analisar vestígios
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TRANSPORTES

Títulos 
continuam 
obrigatórios

Apesar de durante o Estado de Emer-
gência, e agora na Fase de Mitigação, 
os transportes públicos não estarem 
a cobrar bilhética nem a exigir a vali-
dação de passes, “mantem-se a obri-
gatoriedade de todos os passageiros 
viajarem com títulos de transporte vá-
lido”, dá a saber a Área Metropolitana 
de Lisboa (AML), que acrescenta ser 
esta uma “condição indispensável à 
boa continuidade do serviço de trans-
porte público de passageiros”.

Com esta condição “obrigatória” pa-
ra quem viaja na região metropolitana 
de Lisboa, a AML lembra que “o ser-
viço de transporte público de passa-
geiros é fundamental para que todos 
os que precisam de fazer deslocações 
indispensáveis as possam fazer”.

Para que seja garantida a segurança 
de utentes e trabalhadores, as empre-
sas estão a adoptar um “importante” 
conjunto de medidas como o reforço 
da limpeza e higienização de veículos 
e estações”.

Neste quadro de combate à proli-
feração do Covide-19, está também 
a ser “limitado o número máximo de 
passageiros a um terço da lotação dos 
veículos”.

No caso dos transportes rodoviários 
foi alterada a entrada de passageiros 
que “passou a fazer-se pela porta 
traseira”, e a “não venda de títulos de 
transporte a bordo”, assim como dei-
xou de existir a obrigação de validação 
dos títulos de transporte, para “reduzir 
o risco decorrente do contacto entre 
passageiros, motoristas e outros 
trabalhadores”. No caso do Metro, 
Transtejo e Soflusa, foram abertos 
os canais de acesso para “minimizar 
a necessidade de contacto frequente 
de passageiros e trabalhadores com os 
validadores”. H.L.

O acesso ao motorista foi vedado

Humberto Lameiras

PREOCUPAÇÃO COM CONTÁGIO 

PCP questiona Governo sobre corte de carreiras 
e higienização de navios e comboios

O PCP afirma que os transportes públi-
cos não estão a corresponder às neces-
sidades dos utentes, isto por “falta de 
oferta”, o que acaba por implicar “gran-
de concentração” de pessoas. Assim, 
para além das “maiores dificuldades 
diárias nas deslocações” pendulares, 
há agora um perigo de saúde pública.

Uma matéria que os deputados co-
munistas Paula Santos e Bruno Dias, 
eleitos pelo distrito de Setúbal, vão 
colocar ao Governo.

Em comunicado, o PCP avalia que 

“com a crise epidemiológica de Co-
vid-19, o funcionamento regular e fiá-
vel do serviço público de transportes 
assume uma maior importância no con-
junto de medidas tomadas, visando o 
seu combate e a protecção da saúde 
pública”, e aponta como exemplos pa-
ra este alerta o serviço prestado pela 
Soflusa no Tejo e CP na linha do Sado.

“Foi com preocupação que tomámos 
conhecimento de que várias empresas 
de transportes, estão a proceder a cor-
tes na oferta, o que em si é gerador de 
mais e desnecessários factores de risco 
para aqueles que têm que se deslocar 
por razões de trabalho ou outras”.

Humberto Lameiras

A falha de carreiras 
de Setúbal para Lisboa 
levou ao protesto 
de utentes e uma 
queixa da Câmara  

DENÚNCIA DA CÂMARA DE SETÚBAL À ÁREA METROPOLITANA

Autarquia diz que TST não cumpre capitação 
para a pandemia Covid-19 mas empresa nega

Utentes dos Transportes Sul do Tejo 
(TST), em Setúbal, queixaram-se que 
há carreiras a não cumprir as regras 
de capitação obrigatórias pela pan-
demia Covid-19. A Câmara Municipal 
ficou a par da situação e apresentou 
queixa junto da autoridade de trans-
portes da Área Metropolitana de Lis-
boa (AML). Mas a empresa nega que 
esteja a ser ultrapassada a lotação 
permitida neste momento.

Em “dois ou três dias”, da passada 
semana, a carreira dos TST das 7h00 
de Setúbal para Lisboa “não cumpriu 
os horários” e, com isto, de acordo 
com o que foi reportado à Câmara 
Municipal por utentes, “não foram 
respeitadas as regras de capitação 
que estão em vigor devido à pande-

Em alguns dias a carreira das 7h00 de Setúbal para Lisboa falhou

DR

mia Covid-19”, ou seja, um terço da 
lotação dos autocarros.

Entretanto, a autarquia divulgou 
em comunicado enviado a O SE-
TUBALENSE que “tomou conheci-
mento de que a empresa não está 
a garantir uma oferta suficiente de 
transporte público rodoviário no 
concelho, nem a cumprir os horá-
rios estabelecidos para a circulação 
de algumas carreiras”, e acrescen-

ta que, “com base nesta situação, 
diligenciou junto da autoridade de 
transportes da Área Metropolitana 
de Lisboa a exigência do funciona-
mento do serviço nos termos legais 
previstos”.

TST lamenta queixa da Câmara
Perante os acontecimentos, a em-
presa TST nega que tenha sido ul-
trapassada a lotação prevista neste 

momento para os autocarros, mas 
admite que alguns passageiros pos-
sam ter sido forçados a aguardar al-
gum tempo pelo desdobramento, 
ressalvando, no entanto, que foram 
situações pontuais e que já estão a 
ser resolvidas.

“Algumas pessoas podem ter tido 
de esperar algum tempo pelo desdo-
bramento, mas já estamos a preparar 
reservas para os desdobramentos, 
para que estas situações não se re-
pitam”, disse à agência Lusa fonte 
oficial da empresa.

Já quanto à queixa da Câmara de 
Setúbal à autoridade de transportes 
da AML, a mesma fonte diz que a TST 
ficou “surpreendida” em função de 
duas ou três situações pontuais em 
que foi necessário fazer desdobra-
mentos, mas em que não houve uma 
falha de serviço”.

Os TST esclareceram ainda que 
a quebra no transporte de passa-
geiros devido à pandemia Covid-19 
foi de 80% no concelho de Setúbal, 
mas que a redução da oferta foi de 
apenas 40%, precisamente para ga-
rantir que não se ultrapassa o limite 
da lotação dos autocarros.
Com Lusa

RegiãoEm pleno combate à pandemia 
do Covid-19 o Intermarché 
da Moita procedeu no dia de 
ontem a uma desinfecção das 
suas instalações e estruturas, 
tanto interiores como exteriores, 
e no posto de abastecimento 
combustível.  

Intermarché da Moita 
aposta na segurança e 
desinfecta instalações

O mesmo documento conclui que a 
situação é “ainda de maior gravidade no 
serviço prestado nas horas de ponta, pe-
los riscos acrescidos que gera a concen-
tração de utentes. No caso da Soflusa 
nos terminais e durante o transporte 
fluvial, e na CP pela aglomeração de pes-
soas nas estações e apeadeiros e depois 
na lotação das carruagens. Situação que 
“contraria claramente as orientações da 
Direcção-Geral de Saúde”.

Perante isto, os deputados comu-
nistas vão interpelar o Governo sobre 
“que medidas vai tomar para repor o 
serviço público entretanto cortado e 
garantir que os utentes dos transportes 

públicos se transportam em condições 
de segurança”.

Do mesmo modo, e relativamente à 
Soflusa e CP, vai questionar sobre “qual 
o ponto de situação na implementação 
das medidas de higienização dos na-
vios e comboios, terminais, estações 
e apeadeiros”.

Ainda quanto à Soflusa, o PCP quer 
saber como está o Governo a acompa-
nhar a “criação de condições de espaço 
nos terminais de embarque de modo 
a garantir que os passageiros não se 
encontram amontoados no terminal 
fluvial e, que indicações existem a esse 
respeito”. 
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Região

Legenda

O fascínio das fotografias a 
preto e branco advém de, 
imediatamente, sermos 
transportados ao passado, 

numa viagem pelo tempo que suscita 
a comparação das épocas, das pai-
sagens, das vidas, das pessoas. “Me-
mória de Portugal - Dois séculos de 
fotografia” (Atlântico Press, 2020) é 
colecção de trinta títulos que tem 
como parceiros a Torre do Tombo, 
o Centro Português de Fotografia e 
a Visapress e acompanha as publi-
cações “Correio da Manhã” e “Sába-
do”. Organizada tematicamente, é 
caucionada pelos trabalhos dos mais 
conhecidos fotógrafos portugueses, 
como Américo Ribeiro (1906-1992), 
António Passaporte (1901-1983), Ar-
tur Pastor (1922-1999), Augusto Ca-
brita (1923-1993), Aurélio Paz dos Reis 
(1862-1931), Emílio Biel (1838-1915), 
Joshua Benoliel (1873-1932), entre 
outros, ou marcas como a Fotografia 
Alvão ou Estúdio Horácio Novais, por 
exemplo. As fotografias apresentadas 
nos vários volumes vivem pelo que 
mostram, sendo acompanhadas de 
legenda que tem como função princi-
pal completar a informação prestada 
no corpo de texto do livro.

Publicados os primeiros dez volu-
mes, Setúbal surge em quatro deles. 
No título inaugurador, “Grandes Tradi-
ções”, com texto de Helena Viegas, a 
mostra incide sobre festas religiosas ou 
cíclicas, costumes ou rituais, havendo 
lugar para uma fotografia da colecção 
de Américo Ribeiro sobre a procissão 
do “Enterro do Senhor”, em Sexta-
-Feira Santa, em Setúbal. 

No volume “Praias e Turismo”, de 
Filipe Garcia, há referência às praias 

Fotografias para viajar no passado

500 PALAVRAS 

João Reis Ribeiro

da Arrábida e de Tróia, que tiveram 
crescimento, respectivamente, a par-
tir das décadas de 1930 (pela criação 
de uma estalagem no forte, devida ao 
pai do poeta Sebastião da Gama) e 
de 1950 (pela facilidade crescente na 
travessia do Sado e pela influência do 
complexo turístico instalado em Tróia a 
partir de final dos anos 60). A Costa da 
Caparica merece também alusão como 
alternativa de praia para os lisboetas, 
sobretudo a partir de 1925, quando foi 
considerada estância turística. Do mes-
mo autor é o título “Vida familiar”, que 
apresenta a evolução das casas e dos 
bairros familiares no país, mostrando 
que, em 1911, Setúbal e mais sete distri-
tos do litoral concentravam já 53% da 
população portuguesa e que, a partir 
de 1930, o programa de Casas Econó-
micas foi alargado a várias cidades “on-
de a indústria conserveira era mais ex-
pressiva”, como, por exemplo, Setúbal. 
Neste volume, há ainda uma fotografia 
do depósito setubalense da CUF, “ao 
estilo das chamadas drogarias”, devida 
ao Estúdio Horácio Novais.

“Desporto”, assinado por Francisco 
Pinheiro, relata uma história da prá-
tica desportiva em Portugal. O cres-
cimento da popularidade das várias 
modalidades permite também ver 
que, durante décadas, o desporto foi 
dominado pela figura masculina, re-
gistando-se como uma das excepções 
o caso da setubalense Oceana Zarco 
(1911-2008), “famosa desportista” 
e “pioneira do ciclismo feminino em 
Portugal”. É evidente que quase todos 
os outros volumes poderiam ter refe-
rências a Setúbal. No entanto, tendo 
em vista os propósitos da colecção - 
evidenciar o testemunho fotográfico 
-, mesmo nos títulos em que a região 
está ausente cabe ao leitor ver que 
relações temos com os outros ou que 
marcas existem por cá daquilo que é 
mostrado. O retrato final é bom, pelo 
contributo para a arte fotográfica, pe-
las marcas de identidade que revelam 
muito daquilo que temos sido. Ficamos 
a conhecer-nos um pouco melhor!

Professor

Luís Geirinhas

Deputados comunistas 
pedem esclarecimentos 
ao Governo e acusam 
firma de Alhos Vedros 
por actuar de forma 
“ilegal”

PARQUE INDUSTRIAL DA MOITA

PCP critica RARI por 
suspender contrato 
com 100 trabalhadores

Os deputados eleitos pelo PCP no 
distrito de Setúbal, Paula Santos e 
Bruno Dias, questionaram o Gover-
no sobre “a situação vivida por uma 
centena de trabalhadores com vín-
culo precário” na empresa RARI (que 
faz parte do Grupo R&C – Ramos e 
Caçador), situada nas Arroteias, em 
Alhos Vedros, na zona industrial da 
Moita, que se dedica, entre outros, às 
construções metálicas. “A maior par-
te destes trabalhadores, excepto os 
da FIFED, têm contrato de trabalho, 
mas o seu salário é pago à hora e o 
registo na Segurança Social”, alertam, 
é feito “com base no salário mínimo 
nacional, embora também recebam 
ajudas de custo e quilómetros em 
carro próprio”.

Entretanto, alegando a “suspen-
são de um dos vários trabalhos que 
têm, nomeadamente com o sector 
aeronáutico, a empresa, em vez de 
recorrer às medidas anunciadas pe-
lo Governo, preferiu pôr termo aos 
contratos de trabalho de forma ile-
gal, com comunicação na hora e via 
SMS”, denunciam, e consideram que 
deste modo “fica mais barato à em-
presa, uma vez que os custos ficam 
todos por conta do trabalhador e da 
Segurança Social”, situação que os 
eleitos comunistas consideram que 
“não é aceitável”.

Em comunicado, a DORS do PCP 
afirma que sabe que a empresa “não 
presta somente este serviço” e que é 
detentora de um conjunto de outros 
trabalhos contratados por outras en-
tidades, facto que no seu entender 
“permitiria manter os contratos de 
trabalho”. A concretizar-se esta in-
tenção, o partido estima que o des-
pedimento “possa abranger cerca 
de cem trabalhadores com vínculos 

Trabalhadores podem ser penalizados no subsídio de desemprego

DR

precários, que serão prejudicados no 
valor do subsídio de desemprego”. 
O PCP adianta que neste grupo de 
empresas “a precariedade e a ex-
ploração têm sido uma realidade na 
vida e nas condições de trabalho” dos 
funcionários, dando como exemplos 
o facto de não ser feito o pagamento 
do subsídio de férias e de Natal na ín-
tegra, recordando ainda que “não é 
assegurado o gozo efectivo de férias 
pagas”.

“Surto epidémico não pode ser 
pretexto de ataque a rendimentos”

Os comunistas destacam ainda 
que o surto epidémico da pandemia 
Covid-19 “não pode ser o pretexto 
para atacar direitos e os rendimen-
tos dos trabalhadores” e que é ina-
ceitável que o mesmo “esteja a ser 
utilizado para destruir postos de 
trabalho”. Foi com base neste caso 
que os deputados perguntaram ao 
actual Governo se tem conhecimento 
desta situação e que medidas pon-
dera tomar, nomeadamente, tendo 

presente os mecanismos existentes 
na lei no que respeita à salvaguarda 
dos empregos. A Direcção Regional 
de Setúbal do PCP acrescenta que 
os deputados questionaram a ad-
ministração central sobre as acções 
de fiscalização que foram realizadas 
pela Autoridade para as Condições 
de Trabalho, de forma a assegurar o 
cumprimento dos direitos de quem 
trabalha naquela empresa e que me-
didas pretende tomar sobre o assun-
to para garantir que não se verifique a 
perda de rendimentos naquela zona 
do distrito.

Apesar de várias tentativas, não 
foi possível a O SETUBALENSE ouvir 
quaisquer responsáveis pela adminis-
tração da RARI. Saliente-se que uma 
das missões da empresa, fundada em 
1988, passou desde o início da sua 
actividade por “abraçar novos desa-
fios” com base em soluções técnicas 
e tecnológicas, desempenhando a 
sua actividade em outros países tais 
como o Reino Unido, Espanha, França 
e Alemanha.
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Vivemos um momento inédi-
to na história de Portugal, 
também no que respeita a 
Educação e Ensino, com a 

suspenção das atividades presen-
ciais letivas e não letivas em todos os 
estabelecimentos de ensino, como 
medida (de entre outras) para con-
trolar a propagação do novo coro-
navírus, responsável pela pandemia 
de Covid-19. 

São diversos os fatores que con-
dicionam o sucesso deste desafio 
que se coloca à Escola, aos alunos, 
às famílias e aos professores:

 - A alteração das rotinas familia-
res. 

- Algumas crianças e jovens preci-
sam de apoio para realizar as ativi-
dades e, certamente, nem todas as 
famílias terão condições para o fazer 
(por falta de tempo, por estarem em 
teletrabalho, ou por não possuiram 
ferramentas, conhecimento e estra-
tégias adequados). 

- Os professores, estando em casa, 
trabalham de forma diferente, em-
bora a maioria utilize as tecnologias 
em sala de aula, mas sempre sob a 
sua supervisão presencial. 

- Na sala de aula é comum o pro-
fessor reformular estratégias, mui-
tas vezes por perceber, através de 
um simples olhar, as dificuldades 
dos alunos. Ensinar à distância não 
permite, no momento, ler nas entre-
linhas as necessidades dos alunos. 

- As escolas têm de utilizar diver-
sas estratégias e meios. Algumas 
com sistema próprio; outras, atra-
vés de aplicações, e-mails e até das 
redes sociais.  

- A garantia da equidade, tarefa 
difícil, devido às assimetrias sociais 
das comunidades educativas.

Com vista à adaptação ao ensino à 
distância, o Ministério da Educação 
(ME) criou uma equipa de profissio-
nais cujo objetivo é recolher e par-
tihar  boas práticas que estejam a ser 
adotadas pelas escolas, bem como 
reunir as principais dificuldades que 
os professores estejam a sentir.

Para os pais/encarregados de edu-
cação, o ME lançou um vídeo, dispo-
nível em https://www.dge.mec.pt/
noticias/covid-19-ministerio-da-edu-
cacao-lanca-video-com-conselhos-

Educação e ensino em tempo 
de Covid-19

OPINIÃO

Fernanda Velez

-para-os-pais, com 10 conselhos so-
bre o acompanhamento de aulas em 
casa, que passam por: cumprimento 
dos horários estabelecidos pela es-
cola, verificar se todos os trabalhos 
propostos são realizados, manter o 
contacto com os professores e dire-
tores de turma, ajudar a identificar 
as dúvidas que os seus educandos 
pretendam colocar aos professores 
e promover outras atividades que 
os alunos consigam desenvolver 
em casa, como o exercício físico ou 
a leitura.

Estou certa de que, embora com 
dificuldades de diversa ordem, as fa-
mílias e os professores serão capazes 
de levar à prática novas formas de 
ensino-aprendizagem conducentes 
à formação integral das nossas crian-
ças e jovens. 

Acredito que este tempo de iso-
lamento, pautado por medos e an-
seios, vai ensinar-nos muito, já que 
a pandemia proporciona-nos uma 
nova conjuntura de convívio, que 
vem revolucionar a forma como se 
estabelecem as relações familiares e 
sociais, permitindo-nos até repensar 
a nossa forma de vida.

Que cada um de nós faça o seu 
melhor e que consigamos ultrapas-
sar este período com serenidade e 
positivismo, a fim de sairmos ilesos 
e fortalecidos.

Estamos juntos! Por Portugal!

Deputada do PSD

Que cada um de 
nós faça o seu 
melhor e que 
consigamos 

ultrapassar este 
período com 
serenidade e 

positivismo, a 
fim de sairmos 

ilesos e 
fortalecidos

Evento que decorre 
anualmente no 
Pavilhão Municipal de 
Exposições regressa em 
2021

Agendada para o próximo mês de 
Maio, a realização da Feira de Projec-
tos Educativos da Moita foi cancelada 
devido às medidas extraordinárias 
e de carácter urgente de resposta à 
situação epidemiológica da doença 
Covid-19, com a suspensão das acti-
vidades lectivas e não lectivas pre-
senciais.

O evento anual, que decorre ha-

MOITA SUSPENDEU MOSTRA

Cancelada Feira de Projectos 
Educativos prevista para Maio

bitualmente no Pavilhão Municipal 
de Exposições, e que envolve toda 
a comunidade educativa na organi-
zação e na mostra e partilha de ex-
periências e projectos educativos, 
está desta forma “suspensa”, tendo a 
autarquia moitense revelado que até 
ao momento não se prevê “quando 
possam ser retomadas”.

A comissão organizadora da mos-
tra, composta pela câmara municipal 
local e juntas de freguesia do municí-
pio, e pelo Instituto das Comunidades 
Educativas e Comunidade Educativa 
do Concelho da Moita “acredita que, 
em 2021, esta iniciativa virá revigora-
da, ainda com mais cor, força e cheia 
de boas surpresas”, destaca.

DR

Autarquia de Setúbal ataca vírus nas ruas do concelho p4

A Câmara Municipal de Almada vai 
disponibilizar, em breve, a plataforma 
digital “Almada Estabelecimentos Co-
merciais”. Uma ferramenta desenvol-
vida para o actual quadro pandémico 
provocado pela Covid-19. 

Destinado a comerciantes com 
estabelecimentos em funcionamen-
to como meio de apoio à aquisição 
de bens essenciais à população, a 
plataforma digital “Almada Estabe-
lecimentos Comerciais” irá agregar 
e geolocalizar os vários espaços em 
funcionamento, assim como produ-
tos e serviços disponibilizados no 
concelho de Almada. 

A criação da plataforma tem como 

GEOLOCALIZAÇÃO
Almada cria directório para 
estabelecimentos de bens essenciais

objectivo “apoiar, tanto empresários, 
como a população em geral, através 
da agregação, geolocalização e divul-
gação dos estabelecimentos comer-
ciais abertos e que vendam e serviços 
essenciais à população”, refere a au-
tarquia e, comunicado. 

Os comerciantes abrangidos são 
aqueles que prestam, serviço de en-
trega ao domicílio e take away, como 
como restaurantes, mercearias ou 
lavandarias.

Os comerciantes que queiram re-
gistar o seu estabelecimento podem 
fazê-lo através do preenchimento de 
formulário online disponibilizado pela 
autarquia.  

DR
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          Farmácia
         Portugal

  DIRECTOR TÉCNICO
                           Fernando Gamito Rodrigues

Av. Jaime Cortesão, 77-B
Tel.  265 539 060 • Setúbal

Horário: 09h00 - 13h00; 14h00 - 20h00
  Sábado: 09h00 - 13h00

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

         Farmácia Marques
   DIRECÇÃO TÉCNICA

                Dr. Valter Manuel C. Gomes

Rua Arronches Junqueiro ,  109
Tel .  265 522 783 •  Setúbal

De Segunda a Sexta das 9h às 19h
Sábado das 9h às 13h

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)

Dra. Estefânia Campos - Tratamentos de Incontinência Urinária e Fecal
Dr. Norberto Gomes - Medicina Desportiva 

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

Dr. Carlos Góis - Psiquiatria 
Dr. Norberto Gomes e Dr. V. Pedro Correia - Tratamento de Obesidade

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

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

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 520 716

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

Necrologia

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. 
Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos de alguém 
que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar numa nova fase 
profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com muita 
vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer bem 
as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições familiares 
para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter a calma 
em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. Carta da 
semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas 
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de 
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define 
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu 
coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano profis-
sional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que estruturados e 
calculados darão bons resultados. Carta da semana – O IMPERADOR – está muito lúcido, 
objetivo e eficaz marcando pontos em todas as situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de 
vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de vida; 
pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas situações 
podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de tomar uma posição. 
Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite conduzir a sua vida de forma 
objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de dece-
ções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profissional – dê 
atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, procure novos 
apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo dos sonhos em que 
é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão ou 
fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão solitária e 
amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em proveito próprio 
e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da semana – A PAPISA – a 
semana promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição de 
sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão sofrer 
alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá compreender 
alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida financeira sujeita 
a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos acontecimentos. Carta da 
semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante pródiga em acontecimentos 
importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

Bloco Clínico

FALECEU A 25/03/2020

MANUEL DOS SANTOS
COSTA FERREIRA 

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Sua esposa, filha, genro, netos  e restante família, têm 
o doloroso dever de participar o falecimento do seu ente 
muito querido e de  agradecer reconhecidamente a todos 
os que se dignaram a acompanhá-lo até à sua última 
morada, bem como aos que das mais diversas formas, 
lhes manifestarem pesar. 

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 24/03/2020

ABRAÃO JOSÉ DA 
CONCEIÇÃO ESTRÓCIO 

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, nora, neto  e restante família, têm o 
doloroso dever de participar o falecimento do seu ente 
muito querido e de  agradecer reconhecidamente a todos 
os que se dignaram a acompanhá-lo até à sua última 
morada, bem como aos que das mais diversas formas, 
lhes manifestarem pesar.  

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496
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FALECEU A 26/03/2020

NUNO JOSÉ DA 
COSTA COUTO    

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, genro, noras, netos, restante familia e 
amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento 
do seu ente querido cujo o funeral se realizou dia 27-03-2020 
para o Cemitério da paz. Na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, vem por este meio agradece a todas as 
pessoas que se dignaram a acompanhar ou que de outra 
forma manifestaram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF: 265 718 605 | 934 782 861 | 966 479 242

FALECEU A 21/03/2020

JOAQUINA MARREIROS DE 
OLIVEIRA CARREGUEIRA  
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua filha, genro, netas, restante familia e amigos cumprem o 
doloroso dever de participar o falecimento do seu ente querido 
cujo o funeral se realizou dia  23-03-2020 para o Crematório 
de Setúbal. Na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 
vem por este meio agradece a todas as pessoas que se 
dignaram a acompanhar ou que de outra forma manifestaram 
o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF: 265 718 605 | 934 782 861 | 966 479 242

Classificados

INSTITUIÇÃO
DE PALMELA

PRECISA DE FIEL
DE ARMAZÉM 
HABILITADO 
A CONDUZIR 

VEÍCULOS PESADOS

OFERECEMOS

VENCIMENTO BASE 

COMPATIVEL

  COM A FUNÇÃO

SUBSIDIO DE REFEIÇÃO

TRABALHO 

DE 2ª A 6ª FEIRA, 

DESLOCAÇÕES APENAS 

NESTA REGIÃO

HORÁRIO DE ESCRITÓRIO

918 755 572

VENDO GARAGEM EM SETÚBAL SITUADO NAS COLINAS  DE SÃO FRANCISCO

CARACTERISTICAS:
• ÁREA UTIL DE 48M2; GARAGEM / BOX FECHADA; PORTÃO DE ACESSO ÀS GARAGEM COM 

COMANDO À DISTANCIA; QUADRO ELÉTRICO INDEPENDENTE; DUAS GRANDES JANELAS PA-
RA A RUA O QUE LHE PROPORCIONA MUITA LUZ NATURAL; ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS.

VALOR: 29.900€
CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

MARIA MANUELA 
PACHECO 

RODRIGUES PAPA 
RESENDE

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Maria Manuela Pacheco Rodri-
gues Papa Resende. A família vem por esta 
via agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram a acompanhar o funeral ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram as suas 
condolências.

(1947 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Georgina da Luz Rebelo Ribei-
ro. A família vem por esta via agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

(1932 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

MANUEL 
RITA MARTINS

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Manuel Rita Martins. A família 
vem por esta via agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram a acompanhar o fune-
ral ou que, de qualquer outra forma, manifes-
taram as suas condolências.

(1932 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

GEORGINA DA LUZ 
REBELO RIBEIRO

MARIA EMÍLIA 
DUARTE FERREIRA 

ESTEVÃO 
FERREIRA

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Maria Emília Duarte Ferreira 
Estevão Ferreira. A família vem por esta via 
agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram a acompanhar o funeral ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram as suas 
condolências.

(1927 – 2020)
Participação e 
Agradecimento
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SETÚBAL – TRÓIA
07:08 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:02~ 1.1 m ~Baixa-mar
19:26 ~ 2.9m ~ Preia-mar

SINES
06:44 ~ 2.8 m ~ Preia-mar
12:42 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
19:02 ~ 2.8 m ~ Preia-mar

SESIMBRA
06:45 ~ 2.8 m ~ Preia-mar
12:43 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
19:04 ~ 2.8 m ~ Preia-mar

ALMADA
00:48 ~ 1.1 m ~Baixa-mar
07:22 ~ 3.2 m ~Preia-mar
03:06 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
19:39 ~ 3.1 m ~ Preia-mar

MARÉS
PUBLICIDADE

ANUNCIE 
AQUI
LIGUE 
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Galp
Papelaria Urbisorte
Papelaria Anita
Jogo Forte - Tabacaria Papelaria
Letras e Estrelas - Papelaria Taba-
caria Aranguês
Papelaria Tabacaria SadoSorte
Café Rouxinol
Tabacaria Papelaria SulNorte
BP - Ciprestes
BP - Ageruz
Papelaria D Manuel I
Papelaria Alertafuturo
Papelaria António M. Jorge

Pontos de venda - Azeitão
Galerias Intermaché Azeitão
Papelaria Ardina de Azeitão
Galerias Pingo doce S Simão
Letras e Estrelas - Brejos Azeitão
Minimercado Geleia

Pontos de venda de Setúbal
Quiosque Esperança
Papelaria Mini Mundo
Tabacaria Mickey
Auchan
Papelaria Montalvão
Papelaria Barraquinho
Quiosque Atlantic Park
Papelaria Genius ao Quadrado
Galeria Intermaché - Voltabrinde
Quiosque Centro Comercial S. Julião
Galp Pontes
Repsol 
Tabacaria Cristina
Frescos E Cia - Pontes
Quiosque Estação Ferroviária P. Brasil
Papelaria Palma Bica
Papelaria Mil Folhas
Papelaria Digarpa
Quiosque Flor do Bonfim
Papelaria Mota
Papelaria Godinho

Pontos de venda do Concelho de  Setúbal


