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Por toda a região de Setúbal as 
populações e as autarquias 
lutam pela reposição das 
freguesias extintas contra a 

sua vontade.
Passaram quase 8 anos desde que 

as freguesias extintas, mas a reivin-
dicação da sua devolução está mui-
to presente. As populações sentem 
que perderam identidade, perderam 
proximidade, perderam participação 
popular, perderam capacidade rei-
vindicativa e há mais dificuldades 
na capacidade de intervenção e na 
resolução dos problemas. A realidade 
confirmou que a extinção de fregue-
sias só iria agravar as desigualdades 
territoriais existentes, para além de 
constituir um ataque ao regime de-
mocrático que resultou da Revolução 
de Abril.

Nesta semana está agendada para 
discussão na Assembleia da Repú-
blica, no próximo dia 29 de janeiro, 
uma iniciativa legislativa do PCP que 
propõe a reposição das freguesias 
onde seja essa a vontade da popu-
lação. Relembro que as freguesias 
ainda não foram respostas por falta 
de vontade política de PS, PSD e CDS 
que em dezembro de 2016 rejeitaram 
a proposta do PCP. Agora as forças 
políticas terão a oportunidade de 
se pronunciar novamente sobre 
uma proposta séria, exequível e que 
vai ao encontro das reivindicações 
das populações e que estabelece o 
procedimento para a devolução das 
freguesias às populações onde seja 
essa a vontade das populações e dos 
órgãos autárquicos.

Apesar de o Governo ter assumi-
do o compromisso em janeiro de 
2018 de avançar com uma iniciativa 
de criação de freguesias, só em de-
zembro de 2020 essa proposta deu 
entrada na Assembleia da República. 
Estes atrasos do Governo vêm criar 
dificuldades acrescidas ou mesmo 

Devolver as freguesias às populações

OPINIÃO

Paula Santos

inviabilizar a reposição das fregue-
sias a tempo do próximo ato eleitoral 
para as autarquias locais. O Governo é 
responsável por ter adiado sucessiva-
mente a aprovação de legislação que 
permitisse a criação das freguesias.

A proposta que o Governo apre-
senta não é uma proposta de repo-
sição de freguesias extintas, mas uma 
proposta que estabelece critérios pa-
ra a criação de freguesias. Estabelece 
critérios restritivos e cumulativos, 
nos quais se inclui a existência de um 
equipamento de saúde ( e que não 
depende da freguesia); a avaliação 
de viabilidade económico-financeira 
e a participação mínima de 30% do 
Fundo de Financiamento de Fregue-
sias do valor atribuído à freguesia 
ou freguesias que lhe dão origem; 
o número de eleitores não pode ser 
inferior a 900 e nos casos das fregue-
sias do interior não pode ser inferior 
a 300; a área não pode ser inferior a 
2% nem superior a 20% da área do 
municípios;  e a exigência de maioria 
qualificada nas deliberações dos ór-
gãos autárquicos. A aplicação destes 
critérios impede a reposição de cen-
tenas de freguesias, defraudando as 
expectativas das populações. 

Cai por terra a afirmação que o Go-
verno pretenderia corrigir erros, pois 
com esta proposta esses erros não 
serão corrigidos. 

Daqui fica evidente que a proposta 
do Governo não é a resposta à exi-
gência da devolução das freguesias. 
Podemos discutir legislação para a 
criação de freguesias, mas o que se 
impõe neste momento é a necessida-
de de aprovação de uma lei específica 
que permita solucionar os problemas 
criados pela extinção de freguesias, 
e que permita repor as freguesias de 
acordo com a vontade das popula-
ções, como o PCP propõe. 

Deputada do PCP

Rogério Matos

Foram realizadas 
buscas em residências 
de Setúbal, Palmela 
e Alcácer do Sal

Três indivíduos de nacionalidade chine-
sa residentes em Setúbal e Lisboa es-
tão em prisão preventiva por tráfico de 
meixão. Esta é a primeira vez em Por-
tugal que um tribunal aplica a medida 
de coacção mais pesada por tráfico da 
enguia juvenil, espécie protegida cuja 
apanha é proibida.  

As detenções ocorreram na semana 
passada pelo Ministério Público de Lis-
boa que realizou buscas em residências 
nas áreas de Setúbal, Palmela, Alcácer 
do Sal, Lisboa e Vila do Conde. 

Sete suspeitos, cinco chineses e dois 
portugueses foram detidos pelos crimes 
de associação criminosa, branqueamen-
to de capitais e dano contra a natureza. 
Três deles, os cabecilhas da organização, 
residentes em Setúbal e Lisboa ficaram 
em prisão preventiva após serem pre-
sentes ao Tribunal de Lisboa.

Nas buscas foram apreendidas seis 
viaturas, três delas de alta cilindrada, 78 
mil euros, dez redes de meixão, nove 
tanques de conservação de meixão 
com equipamentos de refrigeração, 
material destinado à preservação e 

CRIME

Prisão preventiva
para traficantes 
de enguia-bebé 

tráfico da espécie por via aérea ou ter-
restre, bem como telemóveis e blo-
queadores de sinal. Foram também 
apreendidos exemplares de meixão, 
diversas armas de fogo, cartuchos e 
armas brancas.

O crime que até agora compensava, 
com penas de multa por dano contra a 
natureza pela proibição da captura des-
ta enguia juvenil, deixou de o ser devido 
a uma pioneira equipa de investigação 
contra crimes ambientais montada pe-
lo DIAP de Lisboa. A equipa é composta 
pela Polícia Marítima, PSP, ASAE e Au-
toridade Tributária, com a colaboração 
do Instituto de Conservação da Nature-
za e Florestas e da EUROPOL.

A investigação começou em Feverei-
ro de 2020 com a apreensão de meixão 
no aeroporto de Lisboa. Nessa altura, 
sete pessoas de Gondomar, Porto e 
Braga foram interceptadas com 70 
quilos de meixão em oito malas espe-
cialmente preparadas para manter a 
enguia viva. No país asiático de destino, 
onde o meixão é considera uma iguaria 
gastronómica, valeriam 450 mil euros.

A enguia europeia (espécie anguilla 
anguilla), cujo termo "meixão" designa 
o seu estado final da fase larvar, consta 
como espécie protegida na Conven-
ção sobre o Comércio Internacional de 
Espécies de Fauna e Flora Selvagens 
Ameaçadas de Extinção e a sua captu-
ra pode ser qualificada como crime de 
"Danos contra a natureza".

Foi apreendido diverso material e 78 mil euros
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Edital
N.º 5/DAU/2021

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Palmela, FAZ PÚBLICO QUE, por deliberação desta Câmara Municipal de 16/12/2020, foi 
aprovado o prolongamento da extensão do topónimo Rua Duque de Palmela, para o arruamento 
representado na planta infra, pertencente à freguesia de Quinta do Anjo e concelho de Palmela:

                 Rua Duque de Palmela (prolongamento)

Para constar se lavrou o presente Edital, que vai ser afixado nos lugares públicos do costume e 
no jornal local de maior expansão.

E eu, Carlos Dias, Diretor de Departamento de Administração Urbanística, da Câmara Munici-
pal do Concelho de Palmela, o subscrevi. 

Palmela, 11 de janeiro de 2021
O Presidente da Câmara

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

O Diretor de Departamento de Administração Urbanística
Carlos Dias

(despacho n.º 49/2020 de 07 de janeiro)

Edital
N.º 6/DAU/2021

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Palmela, FAZ PÚBLICO QUE, por deliberação desta Câmara Municipal de 16/12/2020, 
foi aprovada a anulação do topónimo Rua José Joaquim Loureiro Júnior, para o arruamento 
representado na planta infra, pertencente à União das Freguesias de Poceirão e Marateca e 
concelho de Palmela:

                 Rua José Joaquim Loureiro Júnior

Para constar se lavrou o presente Edital, que vai ser afixado nos lugares públicos do costume e 
no jornal local de maior expansão.

E eu, Carlos Dias, Diretor de Departamento de Administração Urbanística, da Câmara Munici-
pal do Concelho de Palmela, o subscrevi. 

Palmela, 11 de janeiro de 2021
O Presidente da Câmara

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

O Diretor de Departamento de Administração Urbanística
Carlos Dias

(despacho n.º 49/2020 de 07 de janeiro)

atingida, com os disparos a 
acertarem no carro em que 
se encontrava.
A GNR e a Polícia Judiciária 
tentam agora localizar o 
indivíduo, que fugiu e estará 
armado com uma caçadeira.
Ainda segundo o diário 

nacional, a GNR foi chamado 
ao local devido ao facto 
de o homem ter fugido, 
tendo inclusivamente 
aconselhado os moradores 
da zona a ficarem em casa, 
prevenindo assim um 
possível perigo.

Homem 
disparou sobre 
ex-companheira 
no Poceirão

Um homem de 56 anos 
disparou duas vezes sobre 
a ex-companheira, esta 
segunda-feira, na Lagoa 
do Calvo, em Poceirão, 
concelho de Palmela, 
noticia o Correio da 
Manhã. A vítima não foi 

Rebentamento 
de um tanque de 
armazenamento 
das areias dragadas 
provocou inundação
de lama

SETÚBAL

SOS Sado denuncia poluição de dragagens 
em pradaria marinha na zona da Eurominas

A associação SOS Sado anunciou 
ontem que vai apresentar queixa 
na Inspeção-Geral da Agricultura, do 
Mar, do Ambiente e Ordenamento 
do Território (IGAMAOT), devido à 
poluição provocada pelas dragagens 
do Terminal Teporset, numa pradaria 
marinha do Sado, em Setúbal.

Contactada pela Lusa, o con-
cessionário do Terminal Teporset, 
responsável pelas dragagens de 
manutenção daquela infraestrutu-
ra portuária, assegurou que tudo 
fará para reparar a situação naque-
la pradaria marinha do estuário do 
Sado, garantindo, contudo, que os 
sedimentos depositados na praia da 
Eurominas “são compostos apenas 
por areias e argilas provenientes do 
próprio leito do rio Sado, retirados 
da zona de dragagem”.

Em declarações à Lusa, David 
Nascimento, da SOS Sado, rejeitou 
que se trate de “uma mini descarga”, 
salientando que são “umas lamas 
cinzentas que estão a soterrar toda 
a zona junto à praia da Eurominas 
e que, inclusivamente, já atingiram 
algumas das produções de ostras”.

Esta praia junto dos Terminais do 
Porto de Setúbal, na fronteira com o 
território delimitado pela Convenção 
Internacional Ramsar, e que integra a 
Reserva Natural do Estuário do Sado, 
é precisamente onde começa a zona 
de produção de ostras e de apanha 
de bivalves”, acrescentou.

Face ao que já considera ser “mais 
uma catástrofe ambiental”, a SOS 
Sado, além da queixa na IGAMAOT, 
promete também denunciar a situa-
ção na Capitania do Porto de Setú-
bal, no SEPNA (Serviço de Proteção 
da Natureza e Ambiente) e pondera 

ainda apresentar uma queixa-crime 
junto do DIAP (Departamento de In-
vestigação e Ação Penal) de Setúbal.

A Ocean Alive, uma Organização 
Não Governamental (ONG), também 
já se manifestou contra a alegada po-
luição da pradaria marinha na zona 
da Eurominas, no estuário do Sado, 
que diz estar soterrada, pelo menos 
desde o dia 09 de janeiro.

De acordo com a Ocean Alive, a po-
luição terá tido origem no “rebenta-
mento de uma parede do tanque de 
contenção de águas das dragagens”, 
junto ao Terminal Teporset, conces-
sionado às empresas Secil e Cimpor 
para transporte de granéis sólidos.

“A pradaria marinha localizada 
na zona da Eurominas, no estuário 
do Sado, está soterrada. Soubemos 
que, no dia 09 de janeiro, o reben-
tamento de uma parede do tanque 
de contenção de águas de dragagem 
provocou uma escorrência de sedi-
mentos sobre a praia onde se encon-
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tra a pradaria”, refere a Ocean Alive 
na página oficial daquela ONG numa 
rede social.

Confrontada pela agência Lusa 
com a alegada poluição do rio Sado, 
que estará a ser provocada pelas dra-
gagens na zona da Eurominas desde 
o dia 09 de janeiro, a Administração 
dos Portos de Setúbal e Sesimbra 
(APSS), entidade que tem jurisdição 
sobre a área em causa, disse desco-
nhecer qualquer problema.

De acordo com a administração 
portuária de Setúbal, a obra em cau-
sa previa a colocação de sedimentos, 
caracterizados como classe 1 e 2 (não 
poluentes), no terrapleno da área 
concessionada à Teporset.

A APSS informou ainda que as re-
feridas dragagens se destinavam a 
melhorar o acesso e a bacia de ma-
nobra de estacionamento do cais e 
que tinham sido sujeitas ao proce-
dimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA), tendo sido emitida 

a respetiva Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) favorável.

A SOS Sado sustenta, no entanto, 
que não foi realizada nenhuma ava-
liação de impacte ambiental recente e 
que a única que se conhece tem mais 
de 10 anos, defendendo que, por isso, 
já estaria fora do prazo de validade. A 
Ocean Alive também afirma que estas 
dragagens não foram objeto de um 
estudo de impacto ambiental.

Contactado pela agência Lusa, o 
concessionário do Terminal Tepor-
set (Secil e Cimpor) admitiu que 
“ocorreu uma cedência parcial na 
parede de contenção das águas de 
dragagem causando uma escorrên-
cia temporária de água e sedimentos 
dragados do rio, na zona contígua ao 
canal pré-existente”.

Em comunicado, a Teporset sa-
lientou ainda que as “consequências 
deste fenómeno pontual e limitado 
estão a ser monitorizadas, preven-
do-se que a ação das marés em con-

junto com condições atmosféricas 
favoráveis, promova a movimen-
tação natural destes sedimentos, 
regularizando progressivamente a 
situação”.

“Os sedimentos em causa são 
compostos apenas por areias e ar-
gilas provenientes do próprio leito 
do rio Sado, retirados da zona de 
dragagem. Desconhece-se qualquer 
impacto em viveiros de ostras, que 
não existem nas proximidades do 
local”, lê-se no comunicado.

A Teporset prometeu ainda mo-
nitorizar a situação nas próximas 
semanas, com a colaboração de 
biólogos marinhos, e tomar as me-
didas consideradas apropriadas para 
acelerar o processo de recuperação 
natural do ecossistema, se tal se re-
velar necessário.

O concessionário assegurou tam-
bém que irá colaborar com as auto-
ridades competentes.

GR // VAM // Lusa
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Setúbal Saúde Materna Infantil”, reconhece 
a mesma nota. Manuel de Matos Faia 
exerceu de 1964 a 1995 as funções 
de médico e director do Serviço 
de Pediatria do Hospital de São 
Bernardo, tendo sido, ainda, membro 
da Comissão Directiva da unidade 
hospitalar após o 25 de Abril.  

Centro Hospitalar 
lamenta 
falecimento do 
pediatra Manuel 
de Matos Faia

O Conselho Consultivo do Centro 
Hospitalar de Setúbal lamentou, 
através de comunicado, o 
falecimento de Manuel de Matos 
Faia, médico pediatra. 
“Além de todo o seu desempenho 
profissional, teve um mérito muito 
particular na área da valorização da 

NATUREZA

Webinar 
ensina mais 
sobre as aves 
do Sado

Para os curiosos da fauna do rio Sado, 
sejam eles mais ou menos interessa-
dos, acontece a 7 de Fevereiro, pe-
las 15h00, um Webinar de seu nome 
“Identificação de aves aquáticas do 
Estuário do Sado”.

Organizado pela Sociedade Portu-
guesa para o Estudo das Aves (SPEA), 
pela Câmara Municipal de Setúbal e, 
ainda, com a colaboração do Moinho 
de Maré da Mourisca, a iniciativa terá 
a duração de uma hora, sendo apre-
sentada pelo orador Jaime Sousa, da 
SPEA.

O objectivo do projecto é dar a “co-
nhecer as principais espécies de aves 
aquáticas que ocorrem no Estuário do 
Sado e saber mais sobre o seu estilo 
de vida”, lê-se no evento criado no 
Facebook e também no site da SPEA.

“O Estuário do Sado é um verda-
deiro Éden para as aves aquáticas, 
albergando mais de 40 mil durante 
o período de invernada. Aqui encon-
tram condições para sustentar o seu 
peculiar estilo de vida, abundância 
de alimento, abrigo, e para algumas, 
locais de nidificação. Patos, garças, 
limícolas e flamingos, são algumas 
das aves que fazem do estuário a 
sua casa, de forma permanente ou 
temporária”, diz a mesma publicação.

Com um mínimo de dez participan-
tes e um máximo de cem, o webinar 
tem inscrições abertas até dia 6 de 
Fevereiro, um dia antes da iniciativa.

Rui Salvador

Maria Carolina Coelho

Iniciativa chega 
igualmente aos 
estudantes do 
concelho beneficiários 
dos escalões A e B 
da acção social escolar

MEDIDA DE APOIO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Município garante refeições 
e acolhimento às crianças 
de trabalhadores essenciais

A Câmara Municipal de Setúbal to-
mou a decisão de continuar a forne-
cer refeições às crianças de famílias 
com trabalhadores de serviços es-
senciais, assim como a garantir-lhes 
acolhimento, depois da actividade 
lectiva ter sido suspensa devido à 
propagação da Covid-19. A iniciativa 
vai abranger, igualmente, “o forne-
cimento de refeições a alunos bene-
ficiários dos escalões A e B da acção 
social escolar”, chegando a “todas 
as escolas sede de agrupamento 

Acção desenvolvida pela autarquia, em conjunto com as juntas de freguesia e agrupamentos de escolas

DR

e estabelecimentos de ensino se-
cundário” do concelho, explicou a 
autarquia em comunicado.

“Desta rede de fornecimento de 
refeições escolares fazem parte 
a EB 2,3 de Azeitão, a EB/S Lima 
de Freitas, a EB Luísa Todi, a EB/S 
Ordem de Sant’Iago e a EB 2,3 Bar-
bosa du Bocage, a par das escolas 
secundárias Sebastião da Gama, D. 
João II, de Bocage e Dom Manuel 
Martins”. A medida encontra-se a 
ser “preparada em conjunto pelos 
serviços da Câmara Municipal de 
Setúbal, juntas de freguesia e agru-
pamentos de escolas”.

Segundo explicou o vereador 
com o pelouro da Educação, Ricar-
do Oliveira, “em linha com aquilo 
que tem sido a actuação proactiva 
do município de garantir apoio a 
todos aqueles que mais precisam, 
[a autarquia] está a ultimar uma es-
tratégia para fazer chegar refeições 
a crianças beneficiárias que se en-
contrem no domicílio em situação 
de isolamento”. 

“Queremos ir o mais longe possí-
vel para que ninguém fique esqueci-
do e desprotegido”, acrescentou o 
autarca. Já ao nível do acolhimento, 
Ricardo Oliveira esclarece que “não 
serão apenas abrangidos “filhos de 
profissionais de saúde ou forças 
de segurança”, mas “todos aque-
les cujos pais não podem estar em 
teletrabalho”.

Assim, “as escolas de acolhimen-
to estão disponíveis para receber 
crianças e jovens em risco sinaliza-
dos pelas Comissões de Protecção 
de Crianças e Jovens”, estando, 
ainda, “assegurados os apoios te-
rapêuticos prestados nos estabele-
cimentos de educação especial, nas 
escolas e pelos Centros de Recursos 
para a Inclusão”. Também “o acolhi-
mento nas unidades integradas nos 
Centros de Apoio à Aprendizagem 
manter-se-á para os alunos para 
quem foram mobilizadas medidas 
adicionais, salvaguardando-se as 
orientações das autoridades de 
saúde”.

BREVES

A Assembleia de Freguesia 
do Sado prestou uma última 
homenagem a Daniel Ferreira, 
que faleceu recentemente. Foi 
autarca, dirigente associativo e 
o primeiro secretário daquele 
órgão. “Foi um homem dedicado 
à comunidade, destacando-
se o seu trabalho junto do 
movimento associativo. Foi 
um homem bom e honrado”,
 lê-se numa nota de pesar.

A União das Freguesias 
de Setúbal vai manter o 
atendimento ao público, 
mediante marcação prévia. 
Os agendamentos podem 
ser feitos através de e-mail 
ou telefone e os horários são 
das 09h00 às 18h00, na sede 
em Santa Maria da Graça, e 
das 08h00 às 16h00, no Polo 
situado na Nossa Senhora 
da Anunciada.

A Avenida da Baía de Setúbal, 
localizada na zona ribeirinha 
da cidade, estará parcialmente 
encerrada aos automóveis 
durante o mês de Fevereiro. 
Em causa estão trabalhos 
de requalificação da Doca 
Recreativa das Fontainhas. 
A interrupção será no troço 
entre o cais dos ferries e o 
acesso à Tersado.

SADO
Assembleia 
homenageia 
Daniel Ferreira

UNIÃO FREGUESIAS
Atendimento 
ao público com 
marcação prévia

TRÂNSITO
Avenida da Baía 
condicionada 
em Fevereiro

DR
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Palmela

Mário Rui Sobral 

Construção de 
esgotos em Cajados e 
reabilitação do Centro 
Comunitário de Águas 
de Moura avançam. 
Custam mais de 1 milhão

CONJUNTURA PANDÉMICA OBRIGA A ALTERAÇÃO DE CALENDÁRIO

Autarquia adia semana das freguesias na 
Marateca mas garante arranque de obras 

A gestão CDU da Câmara Municipal de 
Palmela anunciou o adiamento do “ciclo 
de trabalho descentralizado das Sema-
nas das Freguesias 2021", que estava 
previsto passar esta semana pela Ma-
rateca. Mas, ao mesmo tempo, garante 
que duas obras num valor global supe-
rior a um milhão de euros vão iniciar-se, 
durante este período, na freguesia.

A actual conjuntura pandémica 
motivou a reprogramação da inicia-
tiva – de proximidade entre autarcas 
e população –, que integra o projecto 
“Eu Participo”.

“No entanto, não deixará de acon-
tecer, neste período, o arranque de 
dois importantes investimentos na 
freguesia: a empreitada de constru-
ção de esgotos domésticos, em Caja-
dos – 1.ª fase; e a obra de reabilitação 

As obras na freguesia estão prestes a arrancar

DRW

timento municipal que ultrapassa os 
588 mil euros” e tem um “prazo de 
execução de 240 dias”, lembra a au-
tarquia, em nota de Imprensa. 

A empreitada, segundo o municí-
pio, “inclui a construção de quase três 
quilómetros de rede” de esgotos, ao 
longo da “Travessa 1.º de Maio, Rua 
25 de Abril, Estrada Nacional 10 e 
parte da Rua 9 de Março”. Engloba 
ainda “a construção de 90 ramais e 
a instalação de uma estação de bom-
bagem”, infra-estrutura que, explica 
a edilidade, “ficará já preparada para 
receber os caudais oriundos de uma 
segunda fase da intervenção, a lançar 
posteriormente”.

Já a reabilitação do Centro Comu-
nitário de Águas de Moura vai custar 
“cerca de 489 mil euros" e é para es-
tar concluída em 300 dias.

“A obra visa adaptar o edifício a um 
novo programa funcional. O projecto 
organiza cinco áreas no interior: áreas 
de utilização multifuncional; áreas pa-
ra prestação de serviços municipais; 
áreas culturais/sociais; áreas de apoio 
ao funcionamento e Loja da Aldeia”, 
descreve a autarquia, na mesma nota. 
Ainda de acordo com o município, “o 
Centro de Recursos para a Juventude 
e a Biblioteca Municipal” vão funcionar 
no referido complexo. “O edifício con-
tará com um espaço multiusos, salas 
de reunião e formação e gabinete de 
atendimento, entre outras possibili-
dades”, salienta a edilidade, a concluir.

O município de Palmela vai participar, 
pelo terceiro ano consecutivo, no 
Concurso Nacional de Leitura, que 
conta com a inscrição de 10 escolas 
do concelho.

Neste ano lectivo, cumpre-se a 14.ª 
edição da iniciativa – dirigida a alunos 
desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico ao 
Secundário –, cuja fase municipal, que 
“decorrerá em formato online”, vai 
contar “com a participação da equipa 
do Serviço Educativo do Museu e da 
Biblioteca Municipal”, revelou a au-
tarquia.

FASE MUNICIPAL REALIZA-SE ONLINE 

Dez escolas representam concelho 
no Concurso Nacional de Leitura 

“O actual contexto de pandemia não 
permite a realização da festa da leitura 
que reuniu, em anos anteriores, na Bi-
blioteca Municipal de Palmela, alunos 
de vários estabelecimentos e níveis de 
ensino”, lembrou o município. 

As datas das provas escritas e de 
leitura não estão ainda definidas, de-
vendo ser “anunciadas brevemente", 
indica a edilidade, que justifica a situa-
ção com a “interrupção das activida-
des lectivas decretada pelo Governo”. 

Certo está que todos os participan-
tes na fase municipal serão premiados. 

“Recebem um prémio e um certificado 
de participação”, salienta a autarquia, 
adiantando que vai também “premiar 
os apurados para a fase intermunici-
pal”. Os vencedores seleccionados em 
cada município “vão realizar provas 
nas comunidades intermunicipais ou 
áreas metropolitanas”, para depois se 
passar à fase nacional, explica ainda o 
município.

Pelo concelho de Palmela inscreve-
ram-se, além da Secundária, as escolas 
básicas seguintes: Alberto Valente, Pi-
nhal Novo (1.º Ciclo); António Matos 

Fortuna, Quinta do Anjo (1.º Ciclo); 
António Santos Jorge, Pinhal Novo 
(1.º Ciclo); Escola de Aires, Palmela (1.º 
Ciclo); Salgueiro Maia, Pinhal Novo (1.º 
Ciclo); Zeca Afonso, Pinhal Novo (1.º 
Ciclo); Hermenegildo Capelo, Palmela 
(2.º Ciclo); Básica e Secundária José 
Saramago, Poceirão (2.º e 3.º Ciclo); 
e José Maria dos Santos, Pinhal Novo 
(2.º e 3.º Ciclo).

O concurso do Plano Nacional de 
Leitura tem o objectivo de “estimular 
o gosto e os hábitos de leitura e me-
lhorar a compreensão leitora”. M.R.S.

do Centro Comunitário de Águas de 
Moura", indicou o município.

A intervenção a realizar na fregue-
sia de Cajados representa “um inves-

BREVES

O Comando dos Bombeiros 
Voluntários do Pinhal Novo 
lamentou o falecimento, no 
passado domingo, de António 
Lúcio Barradas, subchefe do 
Quadro de Honra da unidade. 
António Lúcio Barradas 
“ingressou no corpo de 
bombeiros em 27-06-1986, 
como aspirante. Fez carreira 
no nosso corpo de bombeiros 
até passar ao Quadro 
de Honra em 23-03-2015”, 
lê-se na mensagem publicada 
na página da corporação 
no Facebook.

As bibliotecas municipais de 
Palmela estão a assegurar 
um serviço de entrega de 
documentos ao domicílio. 
Os munícipes podem assim 
“continuar a requisitar livros, 
CD ou DVD disponíveis no 
catálogo da Rede Municipal 
de Bibliotecas Públicas do 
Concelho de Palmela”, informa 
a autarquia. As reservas devem 
ser feitas online, ou por e-mail 
ou telefone, de segunda a 
sexta-feira, entre as 9h30 
e as 15h30. 

PINHAL NOVO
Bombeiros de 
luto por morte 
de subchefe

SERVIÇO
Bibliotecas levam 
livros a casa 
de munícipes 

Seguindo as linhas orientadoras 
do novo Estado de Emergência, o 
município informou que os Serviços 
de Atendimento Municipal, em 
Palmela e Quinta do Anjo, estão em 
funcionamento mediante marcação 
prévia, para atendimento presencial. 
Esta marcação pode ser feita através 

Atendimento presencial 
mediante marcação

dos telefones 212 336 600/ 212 
336 666. Já na Loja do Cidadão de 
Pinhal Novo encontra-se encerrado 
o atendimento presencial. Para 
marcações e esclarecimentos de 
assuntos relacionados com o serviço 
de águas, o número de contacto é o 
932 008 220. 
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Palmela

PALMELA 

MARCELO REBELO DE SOUSA  57,07%
ANDRÉ VENTURA  13,44%
ANA GOMES  12,67%
JOÃO FERREIRA  7,37%
MARISA MATIAS  4,59%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 2,48%
VITORINO SILVA  2,38%
ABSTENÇÃO                                                                                                     54,47%

PRESIDENCIAIS 
André Ventura 
é o segundo 
mais votado 
no concelho 

O candidato André Ventura, apoiado 
pelo Chega, no concelho de Palmela 
foi bem mais longe nos resultados 
que obteve nas eleições presidências 
do que o seu partido conseguiu nas Le-
gislativas de Outubro de 2019 (2,01% 
pelos 582 votos). Este domingo, foi o 
segundo mais votado no concelho ao 
obter 3 336 votos, que se traduziram 
em 13,44%.

André Ventura foi assim o segundo 
mais votado nas freguesias do Pocei-
rão e Marateca (17,01%), Pinhal Novo 
(12,89%) e na Quinta do Anjo (13,86%). 
Apenas na freguesia de Palmela Ana 
Gomes, com 14,67%, relegou o depu-
tado do Chega para o terceiro lugar 
(12,76%).  

Com Marcelo Rebelo de Sousa a ven-
cer nas quatro freguesias, tendo soma-
do um total de 57,07% (14 163 votos), 
a surpresa acabou por ser o candidato 
conotado pelos seus opositores como 
representante da extrema-direita, que 
deixou a socialista Ana Gomes como a 
terceira mais votada com 12,67% em 
consequência dos 3 144 votos obtidos.

Num concelho tido como de esquer-
da e governado pela CDU, o candidato 
comunista João Ferreira, apoiado pelo 
PCP e Os Verdes, ficou em quarto lu-
gar com 7,37% (1 828 votos). Com esta 
votação, apesar de manter o mesmo 
lugar que o seu camarada Edgar Silva 
nas presidenciais de 2016, teve menos 
votos. Há cinco anos, Edgar Silva ob-
teve 8,12% ao conseguir 2 048 votos.

A grande queda eleitoral é prota-
gonizada pela candidata do Bloco de 
Esquerda, Marisa Matias, que passa 
da terceira mais votada no concelho 
em 2016, com 14,06% pelos 3 545 
votos conquistados, para nestas pre-
sidenciais ser apenas a quinta ficando 
com 4,59% que correspondem a 1 138 
votos. O liberal Tiago Mayan Gonçal-
ves teve 616 votos, 2,48% dos votos 
expressos e o repetente Vitorino Silva 
recebeu 591 votos que lhe conferem 
2,38%. A abstenção foi de 54,47%.

Humberto Lameiras

Estão abertas até 10 de Fevereiro 
as candidaturas para participar no 
Mercado dos Saberes e Sabores 2021, 
bem como para entrada no Mercado 
Outlet 2021.

No que toca aos Saberes e Sabores, 
esta é uma iniciativa organizada pelo 
município que acontecerá todos os 
meses, nos Mercados Municipais de 
Palmela e Pinhal Novo, entre Março 
e Novembro.

Este é um projecto que “promove 
o artesanato e os produtos locais e 
regionais de qualidade e apoia a eco-
nomia local, dinamizando o comércio 
de proximidade”.

Já o Mercado Outlet 2021, iniciativa 
que vai acontecer com periodicida-

MERCADOS
Até 10 de Fevereiro pode inscrever-se para vender sabores ou em outlet

de bimestral, decorrerá apenas no 
Mercado Nacional do Pinhal Novo. 
A começar em Março, sempre na úl-

tima sexta-feira, sábado e domingo 
do mês, entre as 8h00 e as 18h00, 
às sextas feiras, ou entre as 8h00 e 

as 13h00, aos fins-de-semana.
Também a cargo da autarquia 

palmelense, o mercado tem como 
grande propósito “apoiar a econo-
mia local, permitindo aos agentes 
económicos exporem e venderem 
artigos de roupa, calçado, acessó-
rios, cosméticos, decoração, entre 
outros.

As inscrições para ambas as ini-
ciativas podem ser feitas através de 
entrega de formulário em serviços 
municipais, por correio, ou através de 
email, com as candidaturas a serem 
enviadas para feiras.mercados@cm-
-palmela.pt. As normas e condições 
dos mercados estão disponíveis no 
site da autarquia. R.S.

Rui Salvador

Músicos amadores 
têm oportunidade 
de mostrar todo 
o seu talento

CULTURA

"Aquecimento" para 'Março a Partir' 
faz-se com concurso de bandas

Em Palmela o "aquecimento" para o 
‘Março a Partir’ – Mês da Juventude 
faz-se em Fevereiro com o Warm Up 
-  Concurso de Bandas Amadoras de 
Palmela, cujas inscrições estão aber-
tas até ao dia 15 do referido mês. Esta 
é a sexta edição do certame que já 
habitou os palmelenses e antecede a 
época mais jovem do concelho. 

O Concurso de Bandas Amadoras de 
Palmela é promovido pela Câmara Mu-
nicipal em conjunto com “associações 
juvenis, grupos informais de jovens e 
outras entidades que trabalham direc-
tamente com a população juvenil do 
concelho”, refere a autarquia.

Este ano, com todas as condicionan-
tes que advêm da pandemia Covid-19, 
esta “rampa de lançamento para os jo-
vens talentos da região será oportuna-
mente realizada, assim que as condições 
relativas à pandemia o permitirem”.

O concurso está aberto a projec-
tos a solo ou colectivos, desde que 
sejam amadores e pelo menos um 
dos elementos seja do distrito de 

É a sexta edição do concurso para os artistas da região se mostrarem

DR

acontecer segundo o previsto.
Feitas as contas e tocada toda a 

música, o vencedor receberá um 
prémio de 600 euros, o segundo 
classificado 350, o terceiro 250 e o 
quarto lugar terá direito a 100 euros. 
Além destes incentivos monetários, a 
banda ou artista do concelho de Pal-
mela que conseguir a melhor partici-
pação irá representar o município no 

Festival Liberdade 2021.
Todos os que forem seleccionados 

e não premiados, com excepção dos 
suplentes, vão receber uma oferta de 
participação.

As condições de participação e a fi-
cha de inscrição estão disponíveis no 
site da Câmara Municipal de Palmela 
e ainda em https://www.facebook.
com/marcoapartir.

Setúbal, com os menores de 16 anos 
a necessitarem de autorização dos 
representantes legais.

Depois, com todos os projectos nas 
mãos dos organizadores, o Grupo de 
Trabalho ‘Março a Partir’ escolherá oito 
concorrentes efectivos e mais dois su-
plentes, que depois irão mostrar todo o 
seu talento e a atitude artística nas duas 
eliminatórias e depois na final, se tudo 
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SeixalAs demolições do edifício do antigo 
Grémio da Lavoura, no Fogueteiro, já 
ocorreram, e teve início a construção 
das novas instalações da Unisseixal - 
Universidade Sénior do Seixal.
Desta obra vai nascer um 
equipamento com dois pisos, 11 
salas de aula, um pavilhão multiusos, 

Futuras instalações da 
Universidade Sénior já 
estão em construção 

zona de secretaria e direcção, sala de 
reuniões e instalações sanitárias.
Durante visita à obra, o presidente 
da câmara municipal, Joaquim 
Santos, realçou a importância 
social e educativa do projecto, e 
na promoção do envelhecimento 
activo no concelho.

Humberto Lameiras

As chamas foram 
combatidas pelas 
corporações de 
bombeiros de Amora e 
do Seixal e extintas em 
menos de uma hora

TRÊS VÍTIMAS NA AMORA

Duas crianças feridas 
com gravidade em 
incêndio urbano

Duas crianças ficaram gravemente 
feridas num incêndio ocorrido ontem 
no terceiro andar de um prédio ur-
bano, junto à Medideira, em Amora. 
Para além das crianças, o incêndio 
causou também ferimentos num 
adulto, uma mulher. 

As três vítimas foram socorri-
das pelos Bombeiros Voluntários 
de Amora, também pela corpo-
ração de Voluntários do Seixal e 
pela equipa da viatura rápida do 
Instituto Nacional de Emergência 
Médica (INEM), tendo seguido pos-

DR

teriormente para o Hospital Garcia 
de Orta, em Almada.

“As duas crianças, com três anos, 
sofreram queimaduras com alguma 
gravidade nas vias respiratórias aéreas 
e o adulto sofreu ferimentos ligeiros”, 
indica o comandante Carlos Falcão 
dos Bombeiros Voluntários de Amora. 
Acrescenta o operacional que as cha-
mas “tomaram a varanda e um quarto”, 
do apartamento na Rua Ivone Silva.

O alerta sobre o incêndio foi da-
do por populares e pelo Comando 
Operacional Distrital de Setúbal às 
14h30 tendo as chamas sido ex-
tintas cerca de uma hora depois. 
Quanto à causa que despoletou 
as chamas, “o apuramento ainda 
não foi efectuado”, referia ontem 
o comandante.  

No terreno estiveram nove viatu-
ras, 22 operacionais das corporações 
de bombeiros de Amora e Seixal, o 
INEM, elementos da Protecção Civil 
Municipal do concelho do Seixal e 
agentes da Polícia de Segurança Pú-
blica da Cruz de Pau.

Humberto Lameiras

As refeições são 
gratuitas e servidas em 
regime de take-away 
e em descartáveis 
individuais para serem 
consumidas em casa

REDE PÚBLICA

Município 
garante 
refeições a 
alunos dos 
escalões A e B 

Durante a suspensão das actividades 
escolares, os alunos dos escalões A 
e B da Acção Escolar da rede pública 
de jardins de infância e 1.º ciclo do 
concelho do Seixal, vão continuar a 
receber almoço.

Este apoio é garantido pelo municí-
pio, tendo o executivo liderado pelo 
comunista Joaquim Santos decidi-
do reforçar ainda o apoio às famílias 
“comparticipando integralmente o 
custo da refeição, tornando-a assim 
gratuita para durante o período em 
que as escolas se mantiverem en-
cerradas”, adianta comunicado da 
autarquia. 

Em termos de funcionamento, as 
refeições serão entregues na sede 
do agrupamento ou, em alternativa, 
em outra escola indicada pelo agru-
pamento, e serão servidas em regi-
me de take-away e em descartáveis 
individuais para serem consumidas 
em casa.

Dá a saber a autarquia que os pais 
ou encarregados de educação “de-
vem informar as escolas caso pre-
tendam levantar a refeição e indicar 
em que dias úteis o querem fazer”, 
sendo esta informação “prestada à 
sede ou direcção dos respectivos 
agrupamentos”.

Esta medida vai abranger a Escola 
Básica Dr. António Augusto Louro, a 
Escola Secundária João de Barros, a 
Escola Básica de Nun’Álvares, a Es-
cola Básica Paulo da Gama, a Escola 
Básica Pedro Eanes Lobato, Escola 
Básica Carlos Ribeiro, a Escola Básica 
da Cruz de Pau e a Escola Básica de 
Vale de Milhaços.

BREVES

A Câmara Municipal do Seixal 
acabou de receber três viaturas, 
de um total de seis, que foram 
adquiridas para aumentar a 
recolha selectiva de bio resíduos 
no concelho, no âmbito do 
projecto Recolher Porta a Porta 
para Valorizar.
O investimento nestas viaturas, 
“de cerca de um milhão de 
euros”, resulta de um projecto 
desenvolvido “pela autarquia 
com o apoio do POSEUR 
Programa Operacional de 
Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos”, refere a 
câmara em comunicado.  
As viaturas vão permitir 

“avançar com a segunda 
fase do projecto de recolha 
selectiva de bio resíduos 
e abranger mais de 15 mil 
habitações unifamiliares e 
32 mil habitantes de Vale de 
Milhaços, Verdizela, Fernão 
Ferro, Foros de Amora, Pinhal 
Conde da Cunha, Pinhal de 
Frades e Redondos”. 
“Queremos ser pioneiros 
neste processo, promovendo 
a valorização dos resíduos, a 
economia circular e a defesa do 
ambiente”, comenta o vereador 
Joaquim Tavares, responsável  
pelos Serviços Urbanos e 
Protecção Civil.

No âmbito do programa Acesso 
+, que visa a promoção de 
acessibilidades mais inclusivas, 
a Rua do Minho, junto à Escola 
Básica da Cruz de Pau, foi alvo 
de trabalhos de adaptação das 
travessias de peões.
O programa Acesso + “prevê 
o rebaixamento dos lancis, a 
colocação de piso de alerta 
ou táctil e a correcção de 
pendentes na zona de transição 
de cerca de 473 passadeiras, 
abrangendo todo o concelho”, 

explica a autarquia.
As primeiras zonas 
intervencionadas foram 
na freguesia de Corroios, 
actualmente os trabalhos 
decorrem em Amora. A 
vereadora Manuela Calado 
explicou, durante a visita à Rua 
do Minho, que são objectivos do 
projecto “permitir aos cidadãos 
com mobilidade reduzida 
usufruírem do espaço público, 
assim como promover igualdade 
no acesso aos serviços públicos”.

AMBIENTE
Novas viaturas reforçam 
recolha selectiva

ACESSO +
Adaptação das travessias 
de peões na Cruz de Pau

DR
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 SEIXAL

MARCELO REBELO DE SOUSA  56,24%
ANDRÉ VENTURA  13,46% 
ANA GOMES  13,05%
JOÃO FERREIRA  8,55%
MARISA MATIAS  4,24%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 2,31%
VITORINO SILVA  2,14%
ABSTENÇÃO                                                                                                       51,93%

Seixal

Dias de silêncio e de ruas vazias 
estão de volta à cidade 

A manhã deste sábado, dia de res-
ponsabilidade colectiva, acordou 
rabugenta e mal composta. Uma 
poalha húmida, que volta e meia 
engrossava para se transmutar em 
fios de chuva, cobria tudo, gentes 
e coisas, adensando-se por sobre a 
Baía, que, como todos sabem, é uma 
princesa entre as princesas das baías 
que por aí andam. 

Era o dia antes das eleições pre-
sidenciais, o dia que é imposto ser 
para reflectirmos na orientação do 
nosso voto.

E além de reflectirmos, temos de 
manter o confinamento, tempo de 
doloroso sacrifício para uns, tempo 
de pôr em ordem os pensamentos 
ou os pequenos nadas que marcaram 
épocas da vida e andam indisciplina-
dos por nossas casas. 

Talvez seja por isso que os que 
saem à rua, poucos e por razões im-
periosas, exteriorizem um misto de 
apreensão e de responsabilidade. O 
vento, puxando forte do lado do mar, 
húmido e insistente, nada ajuda às fi-
sionomias, mesmo quando ainda não 
marcadas pelos anos e as agruras que 
os acompanham, dos que teimam nu-
ma pitada de ar livre. 

Não se ouve uma conversa em voz 
alta, não se ouve o desatamento de 
uma risada. Num parque de estacio-
namento de uma grande superfície 
comercial, um carro preto, numa 
manobra a reduzida velocidade, 
“beijou” de leve um carro vermelho, 
ou teria sido o contrário. Bolas, lá ire-
mos ter o teatro do costume, com 
acusações, insinuações, ameaças, 
impropérios… Nada disso. Um se-
nhor idoso saiu da viatura, observou 
os ligeiros estragos no guarda-lamas, 
olhou para a balzaquiana, a dona do 
outro andante, e disse, simplesmen-
te: “Desculpe a senhora, porventura, 
a culpa foi minha”. Ao que ela res-

José Augusto

Com o novo Estado 
de Emergência muito 
poucos saíram à rua. 
E existe alguma calma, 
até quando dois 
carros chocam

CONFINAMENTO REFLECTIDO

FOTOS: DR

com mesas atravessadas nas portas 
para figurarem o mal designado pos-
tigo, mas não servem cafés.

À tarde o tempo afeou. O vento for-
taleceu e pôs-se a ensaiar diabruras 
nas copas das árvores e no espelho 
aquático da baía. A cidade parece 
desabitada. No trajecto que vai do 
depósito de água da Torre da Mari-
nha até ao Fórum do Seixal, não se 
contava mais do que uma dezena de 
pessoas. Quanto ao Parque Urbano 
do Seixal, de onde se abre uma so-
berba panorâmica da capital. Estava 
fechado, como é evidente. Nem um 
carro da polícia, nem um agente pa-

Nas ruas praticamente ninguém circula, apenas algumas que as compras obrigam

pondeu: “Que importa? Isto é fácil 
de resolver”. 

Ah! se os tempos pandémicos 
trouxessem apenas a compreensão 
das coisas, o saneamento do sistema 
nervoso, a valorização do próximo!

Pouca gente se vê na rua, quase 
só a que anda às compras. Os ban-
cos dos jardins estão defendidos com 
fitas plásticas para que neles ninguém 
se sente, os aparelhos destinados 
ao exercício físico, implantados em 
torno da Baía do Seixal, estão imobi-
lizados, baias impedem o acesso às 
marginais do Seixal, Arrentela e Amo-
ra. Os cafés, contudo, estão abertos, 

trulhando a pé.
Sizaltina Alves, de Amora, que 

deambulava pelo passeio junto à 
Timbre Seixalense, dizia que tivera 
de vir apanhar ar. “Não que esteja 
desesperada, mas não consigo pas-
sar dias e dias a olhar para as paredes 
de casa. Ao menos, aqui, sente-se a 
vida”, salientou.

Segundo fonte segura, os casos 
de violação das regras sanitárias, no 
concelho, são residuais. “Em um ou 
dois casos, as forças da ordem assu-
miram uma posição pedagógica, mais 
consonante com o que se pretende 
do comportamento dos cidadãos”. 

PRESIDENCIAIS

Ventura 
agarra 
segundo lugar 
no concelho 
da baía

A reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa 
já era esperada e o Presidente da Repú-
blica reforçou no território nacional a vo-
tação comparativamente com as elei-
ções de 2016. O Seixal acompanhou esta 
tendência e, no concelho, há cinco anos 
o candidato dos afectos obteve 38,92% 
dos votos expressos para agora alcançar 
56,24% (37 572 votos). Inesperada foi a 
votação conseguida por André Ventura, 
que foi o segundo mais votado.

Com 13,46%, traduzidos pelos 8 994 
votos, o candidato do Chega foi muito 
além da percentagem conseguida pe-
lo seu partido nas Legislativas de 2019 
(2,30% - 1 753 votos) no concelho, e 
deixou a socialista Ana Gomes como a 
terceira mais votada com 13,05% em 
consequência dos seus 8 717 votos.

No quarto lugar ficou o candidato 
comunista João Ferreira, apoiado pela 
CDU e Os Verdes, que somou 5 714 vo-
tos, conferindo-lhe uma percentagem 
de 8,55. Segura, assim, a mesma posi-
ção que o seu camarada Edgar Silva que 
em 2016 obteve valor similar (8,50%).

O grande tombo eleitoral é prota-
gonizado por Marisa Matias que dos 
12,69% e terceira mais votada há cin-
co anos, conseguiu no domingo ape-
nas 4,24% (2 833 votos); e caiu para o 
quinto lugar, unicamente à frente de 
Tiago Mayan Gonçalves, com 2,31% 
dos votos e do repetente Vitorino 
Silva com 2,14% (2,48% em 2016). 

A abstenção foi de 51,93%.
Com Marcelo a conquistar todas as 

freguesias do concelho gerido pela 
CDU, André Ventura, vence na fre-
guesia de Fernão Ferro, com 17,69%, 
e na União de Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires com 
13,32%. Nestas freguesias a embaixa-
dora foi a terceira mais votada.

Ana Gomes fica à frente de Ventu-
ra nas freguesias de Corroios, com 
14,35%, e de Amora com 13,20%. 

Humberto Lameiras 
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Bloco 
Clínico

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

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. Poderá ser sur-
preendido, 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 renovados. Numa 
situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas emoções. No plano profissio-
nal – se estiver envolvido em atos de representação ou de cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da 
semana – O AMOROSO – esta carta define uma semana intensa em que todos os comportamentos 
estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu coração é o seu 
melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano profissional – todos os negócios 
ou investimentos em que se envolver, desde que estruturados e calculados darão bons resultados. 
Carta da semana – O IMPERADOR – está muito lúcido, objetivo e eficaz marcando pontos em todas 
as situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões,  mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de vontade não 
permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de vida; pode iniciar 
uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas situações podem assumir contornos 
que não esperava e perante os quais terá de tomar uma posição. Carta da semana – A MORTE – é 
uma carta forte que permite conduzir a sua vida de forma objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de 
uma nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de deceções. Nem 
todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano 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 pa-
ra 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 profis-
sional – 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

Tal como se previa, reforçando 
até os resultados em relação 
à primeira eleição, Marcelo, 
mantêm-se em Belém. Como 

já aqui dissemos, do mal o menos. 
Agora, do mal o mais, é o resultado 
do homem que, mentindo, prometeu 
na campanha eleitoral, livrar Portugal 
de 47 anos de socialismo . Mentindo, 
porque o problema não é o socialismo, 
mas a falta dele. Mesmo assim, capi-
talizando justas desilusões, conseguiu 
resultados talvez impensáveis até em 
regiões como a nossa. É preocupante 
e vem reforçar o que adiante aborda-
mos.

O século passado ficou marcado 
pelos dois maiores conflitos da histó-
ria da humanidade. O segundo então, 
com o holocausto, com o assassínio 
em massa, de milhões de seres hu-
manos, homens, mulheres e crianças, 
ceifados à metralhadora e enterrados 
em valas comuns, ou gaseados e quei-
mados em fornos crematórios, atingiu 
o inimaginável. O ser humano desceu 
aos patamares mais baixos e abomi-
náveis. Mas esses seres humanos, 
nomeadamente os seus mentores, o 
seu principal mentor, têm nomes! Têm 
uma ideologia: o nazi-fascismo. Agora, 
75 anos depois, qual fénix tenebrosa, 
renasce das cinzas e, como se sabe, já 
com preocupante expressão. E tam-
bém tem nomes: VOX, Frente Nacio-
nal, Liga do Norte.  E não  só em Es-
panha, França, Itália. Aqui, Chama-se 
CHEGA. E mais para Leste, na Hungria, 
na Polónia ou na Ucrânia, ainda é pior. 
Aí, já desfilam em plena via pública de 

Práticas e silêncios perturbadores

OPINIÃO

Francisco Ramalho

Ex-bancário, Corroios

suástica na manga, de mão estendida, 
e até já fazem parte do poder.

Por tudo isso e muito mais, um gru-
po de países onde, por razões mais 
que evidentes devido ao alto preço 
que pagou com as atrocidades da 
besta nazi-fascista, se inclui a Rússia, 
apresentou no passado dia 16 de De-
zembro  uma resolução na Assembleia 

Geral das Nações Unidas, que visa 
combater a glorificação do nazismo, 
do neonazismo e de outras práticas 
que contribuam para estimular formas 
contemporâneas de racismo, discrimi-
nação racial, xenofobia e intolerâncias 
relacionadas. Apelando também a que 
todos os Estados-membros da ONU, 
aprovem legislação nesse sentido, e 
ainda contra o revisionismo histórico 
sobre a Segunda Guerra Mundial.

Portanto, um acontecimento de 
grande relevância na mais importante 
instância Internacional. No entanto, 
seria interessante saber quantos dos 
estimados leitores, quantos dos por-
tugueses, foram informados sobre tal 
acontecimento. Bem poucos, com cer-
teza. Uma vergonha para quem man-
da na comunicação social dominante. 
Outra vergonha, foi o sentido de voto 
de alguns países, onde, infelizmente, 
se encontra o nosso.

A votação foi a seguinte: 130 países 
a favor, 51 abstiveram-se e 2 votaram 
contra.

Votaram contra, os EUA e a Ucrâ-
nia. A justificação dos primeiros, é 
que a Primeira Emenda constitucional 
norte-americana, protege a liberdade 
de expressão. Veja-se até onde vai a 
liberdade de expressão para os que se 
arvoram em paladinos da democracia 
e dos direitos humanos. A segunda, 
com certeza, por já ter essa gente no 
poder. As 51 abstenções, foram de paí-
ses membros da UE e da NATO.

Um grupo 
de países 

apresentou 
uma resolução 

na ONU, que 
visa combater 
a glorificação 
do nazismo e 

das práticas que 
contribuam para 
estimular formas 
contemporâneas 

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

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

... que 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?Em caso de ...

Serviço disponível todos 
os dias, a qualquer hora!

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 23/01/2021
ANGÉLICA DA SILVA ROCHA 

DOS SANTOS
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus filhos, genro, nora, netos, bisnetos e restante 
familia, têm o doloroso dever de participar o 
falecimento da sua ente muito querida e de agradecer 
reconhecidamente a todos os que se dignaram a 
acompanhá-la á sua última morada, bem como aos 
que das mais diversas formas lhes manifestaram pesar.

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

N. 03-03-1938  F. 16-01-2021
MARIA RITA ALGARVIO 

CRAVINHO SERRÃO MORA
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus famíliares cumprem o doloroso dever de participar o falecimento 
da sua ente querida. O funeral realizou-se dia 22-01-2021 pelas 
15.00h no Crematório de Setubal. 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 compreenção dos familiares e amigos 
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.

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

N. 01-02-1935  F. 18-01-2021
NAZARÉ DA CONCEIÇÃO 

TAVARES VIEIRA CACHÃO
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o  falecimento 
da sua ente querida. O funeral realizou-se dia 19-01-2021 pelas 11.30h 
no no 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 compreenção dos familiares e amigos 
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.

FP A FUNERÁRIA DA PICHELEIRA, LDA
SEDE: RUA DR. FARIA DE VASCONCELOS, Nº 6-B • 1900 - 208 LISBOA

TELF: 218 409 585 • FAX:  218 478 435 • TLM:  913 906 363
FILIAL: AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO, Nº 14

        2955 - 115 PINHAL NOVO
TELF / FAX: 21 238 16 27

N. 23-08-1933  F. 18-01-2021
MANUEL DE JESUS GUERREIRO

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Filhas, genros, netas, irmãos e restante família comunicam 
dolorosamente o falecimento do seu ente querido, e desde já 
agradecem a todos os que se manifestarem  ou  que se dignaram  a  
acompanhar  as cerimonias fúnebres.

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
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Região

PS considera que resultado “minoritário” 
da extrema-direita não deve ser ignorado

As eleições Presidenciais de 2021 
ficam na história nacional devido à  
maioria absoluta conquistada por 
Marcelo Rebelo de Sousa em todos 
os concelhos e distritos do País, ten-
do em Setúbal conquistado 56,17% 
dos votos. No entanto, a subida de 
votos no candidato apoiado pelo 
Chega que significou um terceiro lu-
gar nacional (11,90%), foi o resultado 
que mais marcou a noite eleitoral de 
domingo.

Um resultado que, no distrito de 
Setúbal, representa 12,86% dos vo-
tos, menos de um por cento de dife-
rença em relação ao segundo lugar 
alcançado por Ana Gomes (13,37%), 
mas o suficiente para levar a Fede-
ração Distrital de Setúbal do Parti-
do Socialista (PS) a considerar que, 
apesar de “muito minoritário”, a sua 
“expressão numérica e percentual 
não pode, no entanto, ser ignorada”.

Quanto aos resultados de Ana 
Gomes em Setúbal, para a Federa-
ção Distrital “seguiram a tendên-
cia nacional” e são expressivos da 
“esmagadora maioria de votos nas 
diferentes candidaturas do campo 
democrático”.

Aliás, durante a manhã de ontem o 
muito disputado segundo lugar ainda 
teve algumas afinações, favoráveis 
para Ana Gomes, que confirmou 
também o segundo lugar no Barreiro.

Mas, ainda assim, esta actualização 
da contagem de votos não foi sufi-
ciente para retirar um segundo lugar 
maioritário a André Ventura no dis-
trito, conquistando-o em Sesimbra, 
Seixal, Moita, Montijo, Alcochete e 
Palmela.

Já Ana Gomes garantiu o segundo 
lugar nos concelhos de Almada, Bar-

Ana Martins Ventura

André Ventura 
conquistou o segundo 
lugar em Sesimbra, 
Seixal, Moita, Montijo, 
Alcochete e Palmela

PRESIDENCIAIS 2021

reiro, Setúbal, Santiago do Cacém 
e Sines.

Quanto ao candidato apoiado pe-
la CDU e PEV, João Ferreira, apenas 
conquistou o segundo lugar em Al-
cácer do Sal e Grândola e na classifi-
cação geral do distrito obteve 8,94% 
dos votos. Um resultado menor, em 
comparação com os 9,5% conquista-
dos por Edgar Silva, em 2016.

PCP reconhece quebra 
“residual” em relação a 2016
Um resultado que a Direcção Regio-
nal de Setúbal do Partido Comunis-
ta Português (PCP) 

considera ser “uma quebra re-
sidual de meio ponto percentual 
em relação a 2016”, destacando 
que no plano nacional a candida-

tura de João Ferreira representou 
um “ligeiro progresso em termos 
percentuais relativamente à candi-
datura apoiada pelo PCP em 2016”.

Um resultado que “estando 
aquém do que o valor da candi-
datura exigia” a DORS destacada 
especialmente por ter sido “cons-
truído num quadro marcado por 
circunstâncias de saúde pública, pe-
las falsas disputas sobre "segundos 
lugares", pela atenção mediática e 
mediatismo de outras candidaturas 
e perspectivas em relação à absten-
ção que encontraram na epidemia 
um factor acrescido”.

O PSD e “a melhor escolha” 
independente e livre
Quanto à Comissão Política Distrital 

de Setúbal do Partido Social Demo-
crata (PSD), em comunicado enviado 
à redacções ainda na noite de do-
mingo, considera “esclarecedora” a 
vitória do candidato apoiado pelos 
sociais-democratas. Os 60,76% de 
votos conquistados a nível nacional, 
são mesmo interpretados como sím-
bolo de uma votação “independente 
e livre”, por parte dos portugueses.

Uma análise em que a distrital do 
PSD destaca o resultado eleitoral das 
Presidenciais 2021 como “a melhor 
escolha”, perante um País que confir-
mou Marcelo Rebelo de Sousa como 
“supremo magistrado da Nação e o 
garante da independência nacional, 
da unidade do Estado e do regular 
funcionamento das instituições de-
mocráticas”.

Ana Gomes obteve o segundo lugar no distrito, com 
13,37% dos votos

Quanto às expectativas sobre os 
próximos cinco anos de governação, 
o PSD espera que o Presidente da 
República reeleito “continue a afir-
mar a voz de Portugal no mundo, a 
representar todos os portugueses e 
contribua para a valorização do es-
paço económico, identitário, cultural 
e simbólico da língua portuguesa”.

Setúbal foi o terceiro melhor 
resultado distrital do BE
Sobre os resultados do Bloco de Es-
querda (BE) nas Presidenciais 2021, a 
coordenadora da distrital de Setúbal, 
Joana Mortágua, considera que “fica-
ram longe dos objetivos”.

Ainda assim, no distrito de Setúbal, 
Marisa Matias conquistou 4,35% da 
intenção de voto e obteve o tercei-
ro melhor resultado distrital do BE 
“atrás de Coimbra (5,48%) e de Faro 
(4,88%)”.

Joana Mortágua recorda ainda 
uma campanha que decorreu “em 
circunstâncias mais difíceis do que 
as de 2016”.

Circunstâncias difíceis em que a 
bloquista não destaca apenas a pan-
demia, mas também a reconfigura-
ção da direita. “A emergência da crise 
pandémica e a recomposição política 
em marcha na direita introduziram di-
nâmicas de ajustamento em parcelas 
significativas do eleitorado. O facto 
de o presidente em funções recolher 
apoio do PSD, do Governo e de parte 
importante do PS, no quadro em que 
a extrema-direita fez a sua aparição, 
condicionou fortemente as opções 
de voto, criando dinâmicas de voto 
útil normalmente ausentes em ree-
leições presidenciais”, afirma Joana 
Mortágua.

RESULTADOS DISTRITO

MARCELO REBELO DE SOUSA  56,17%
ANA GOMES  13,37%
ANDRÉ VENTURA  12,86%
JOÃO FERREIRA  8,94%
MARISA MATIAS  4,35%
TIAGO MAYAN GONÇALVES 2,31%
VITORINO SILVA  1,99%
ABSTENÇÃO                                                                                                      53,66%

André Ventura ficou em terceiro, com 12,86% da 
votação na região
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Sendo também abrangidos 
alguns alunos do 5º ao 12º ano de 
escolaridade.
Com este apoio, 
operacionalizado a partir 
do refeitório escolar do 
Centro Escolar da Comporta, 
a autarquia garante “as 

necessidades básicas de 
alimentação das crianças 
do concelho no período de 
interrupção lectiva e enquanto 
se mantiverem as medidas 
anunciadas pelo Governo”, 
no âmbito do Estado de 
Emergência.

Câmara de 
Alcácer do Sal 
apoia confecção 
e distribuição de 
refeições a alunos

A Câmara Municipal de Alcácer 
e a União das Freguesias de 
Alcácer do Sal e Santa Susana 
iniciaram ontem a entrega de 52 
refeições ao domicílio a alunos do 
pré-escolar e 1º ciclo do ensino 
básico, tendo como base os 
Escalões da Acção Social Escolar. 

Continuamos com a nossa edição nas bancas, 
mas agora já pode ler o  SEU JORNAL na integra, 

em www.osetubalense.com

#Fiqueemcasa

Unidade tem 50 
camas dedicadas ao 
internamento covid 
e ontem 45 eram 
ocupadas. Nos cuidados 
intensivos estavam 
sete pessoas

COVID-19

Hospital do Litoral Alentejano atinge 90% de ocupação 
em enfermaria e 70% nos cuidados intensivos

O Hospital do Litoral Alentejano (Se-
túbal) está com uma taxa de ocupação 
de 90% nos serviços de enfermaria 
para doentes infetados com covid-19 
e de 70% em cuidados intensivos, re-
velou ontem a presidente do conselho 
de administração.

Em declarações à agência Lusa, a 
presidente do Conselho de Adminis-
tração da Unidade Local de Saúde do 
Litoral Alentejano (ULSLA), Catarina 
Filipe, explicou que, até ao momento, 
foram criadas “50 camas dedicadas 
ao internamento covid” no Hospital 
do Litoral Alentejano (HLA), que se 
encontra com “uma taxa de ocupa-
ção de cerca de 90%” nos serviços 
de enfermaria covid.

Neste momento, indicou, “estão 
internados 45 doentes nos serviços 
covid” e “sete pessoas nos cuidados 
intensivos” do HLA, que abrange os 
concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, 
Santiago do Cacém e Sines, no distrito 
de Setúbal, e Odemira (Beja).

A medicina intensiva do Hospital do 
Litoral Alentejano, em Santiago do Ca-
cém, que serve uma população de cer-
ca de 100 mil habitantes, conta “com 

dez camas” dedicadas aos cuidados 
intensivos covid”, o que corresponde 
a “uma taxa de ocupação de 70%”.

Destas dez camas de cuidados in-
tensivos existem apenas “três vagas”, 
referiu a responsável que mostrou 
preocupação perante os números 
elevados da taxa de ocupação.

“Ainda temos capacidade para au-
mentar mais camas, a curto prazo, e, 
eventualmente, podemos transfor-
mar outro serviço em internamento 
covid”, avançou a administradora, 
alertando para a “falta de recursos 
humanos” que já obrigou “a suspen-
der a atividade não urgente, no que 
respeita às cirurgias”.

De acordo com Catarina Filipe, 

doentes covid e não covid”, tendo 
sido instalada uma câmara frigorífica 
para acondicionamento dos corpos 
dos utentes falecidos, de modo a re-
forçar a capacidade do Instituto de 
Medicina Legal (IML).

“A semana passada tivemos alguns 
óbitos e, como a capacidade instalada 
na nossa medicina legal, em termos 
de câmaras frigoríficas, não é muito 
grande, achámos ser prudente pedir 
uma câmara que foi instalada na última 
quarta-feira”, acrescentou.

A responsável esclarece que o 
contentor frigorífico, de 12 metros, 
foi colocado nesta instituição “não 
pela necessidade urgente de ter uma 
câmara frigorífica tão grande, mas 

porque o IML tinha apenas as maiores 
disponíveis”.

A pandemia de Covid-19 provo-
cou, pelo menos, 2.129.368 mortos 
resultantes de mais de 99,1 milhões 
de casos de infeção em todo o mundo, 
segundo um balanço feito pela agên-
cia francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.469 
pessoas dos 636.190 casos de infeção 
confirmados, de acordo com o bole-
tim mais recente da Direção-Geral da 
Saúde.

A doença é transmitida por um no-
vo coronavírus detetado no final de 
dezembro de 2019, em Wuhan, uma 
cidade do centro da China. 
HYN // MCL (Lusa)

A medicina intensiva do Hospital do Litoral Alentejano serve uma população de cerca de 100 mil habitantes

Mantenha-se informado e em segurança!

foram “reforçadas as equipas com a 
colaboração de enfermeiros de outras 
áreas que, na primeira vaga da pande-
mia, tinham sido mobilizados. Isto não 
significa que, havendo necessidade de 
abrir mais camas, não tenhamos de ir 
buscar enfermeiros a outras áreas”.

As equipas “estão muito cansadas 
porque, de um momento para o outro, 
houve um aumento de internamentos 
e o tipo de doentes é diferente. Se du-
rante a primeira vaga tivemos poucos 
doentes internados, agora são utentes 
mais novos que necessitam de maior 
vigilância médica e de enfermagem”, 
adiantou.

A mortalidade em ambiente hos-
pitalar também aumentou, “entre 

PUBLICIDADE

Ainda temos 
capacidade 
para aumentar 
mais camas 
e podemos 
transformar 
outro serviço em 
internamento 
Catarina Filipe
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Desporto

Vitoriano Zequinha é o rei dos marcadores 
no Campeonato de Portugal

Nos 91 clubes que participam nas oito 
séries do Campeonato de Portugal 
na temporada 2020/21, o melhor 
marcador mora em Setúbal. Aos 34 
anos de idade, Zequinha tem desem-
penhado o papel principal nos golos 
apontados pelo Vitória Futebol Clube, 
equipa que lidera destacada a série 
H da competição com 32 pontos em 
36 possíveis.

O avançado, que fez todo o seu 
percurso na formação na ‘cantera’ 
vitoriana, voltou no sábado a mos-
trar a sua veia goleadora na goleada 
imposta pelos sadinos, por 5-2, no 
reduto do Juventude de Évora. Com 
os dois tentos marcados diante dos 
alentejanos, Zequinha, que já bisou 
em quatro jornadas na presente épo-
ca, contabiliza agora 11 golos nas 12 
jornadas disputadas pela equipa.

O registo do jogador, nascido e cria-
do em Setúbal, possibilita que seja o 
melhor entre os artilheiros de todas 
as séries do Campeonato de Portugal. 
Os goleadores que mais perto estão 
de Zequinha são Vítor Oliveira, do 
Sp. Braga B, e Pedro Marques, do 
Sporting B, ambos com nove tentos 
apontados nas séries A e G, respec-
tivamente.

Mais distantes ainda estão Alex 

A Secretaria de Estado da Juventude 
e do Desporto, através do Instituto 
Português do Desporto e Juventu-
de (IPDJ), anunciou na sexta-feira 
a abertura de dois fundos de apoio 
extraordinários, no valor total de três 
milhões de euros, para ajudar clubes 

Ricardo Lopes Pereira

Rendimento do jogador 
tem sido fundamental 
para equipa que lidera 
destacada a série H

AVANÇADO SETUBALENSE, DE 34 ANOS, SOMA 11 GOLOS EM 12 JORNADAS

PROGRAMAS DO IPDJ SOMAM TOTAL DE TRÊS MILHÕES DE EUROS

DR

Tanque (Canelas 2010) e Jair Silva 
(Vitória de Sernache), das séries D e 
E, ambos com oito golos. Isaac Cis-
sé (Leça), na série C, e Ricardo Ro-
drigues (Alverca) e António Xavier 

(Sintrense), na série F, facturaram, 
até ao momento, sete golos. Menos 
pontaria têm tido os atletas da série 
B que têm Pedro Ribeiro (Felgueiras), 
Paulinho (Fafe) e Costinha (Pevidém) 

como líderes da lista de melhores 
marcadores, todos com cinco golos.

Outro sinal inequívoco da boa 
performance de Zequinha prende-
-se com o facto de este ter quase o 

dobro dos golos dos melhores mar-
cadores da série H em que participa 
o Vitória. Além de Chico Batista, do 
Esperança de Lagos, o colega Bruno 
Ventura, com quem o avançado do 
Vitória partilha o balneário, são os se-
gundos melhores marcadores, ambos 
com seis golos apontados.

Dos 32 golos que o conjunto setu-
balense apontou nas 12 jornadas já 
realizadas (média de 2,6 por partida), 
Zequinha foi o autor de mais de dois 
terços (34%). Além de os sadinos 
terem beneficiado de um autogolo 
(3%), os restantes 63% dos tentos 
marcados tiveram a autoria de nove 
jogadores, sendo Bruno Ventura e 
Kamo Kamo, com seis e quatro golos 
cada, os atletas que seguem Zequi-
nha na lista de artilheiros.

Curiosamente, tanto o moçam-
bicano Kamo Kamo, autor dos dois 
primeiros golos do Vitória no sábado 
no estádio do Juventude de Évora, 
Bruno Ventura, que fechou as con-
tas do marcador na mesma partida, 
inscreveram ao lado de Zequinha os 
seus nomes na alínea dos marcadores 
da ficha do jogo que terminou em 5-2 
favorável aos verdes e brancos.

Mathiola, João Serrão, Marcos 
Raposo, todos com dois golos, José 
Semedo, Mendy, João Marouca e Dio-
go Martins, com um tento cada, tam-
bém figuram na lista de marcadores 
da equipa comandada por Alexandre 
Santana. Recorde-se que o conjun-
to sadino segue na primeira posição 
com 32 pontos, mas 12 que o Olha-
nense e 15 que o Amora, clubes que 
têm, respectivamente, menos um e 
menos quatro jogos que o Vitória.

Novos fundos de apoio para clubes e associações desportivas

Zéquinha tem uma média de quase um golo por jogo. É o melhor marcador dos 91 clubes do campeonato

e associações promotoras do despor-
to a ultrapassar a crise provocada pela 
pandemia de covid-19.

Para este fundo, foram criados dois 
programas aos quais as entidades 
desportivas podem concorrer: Pro-
grama de Reabilitação de Instalações 

Desportivas (PRID), a decorrer entre 
22 de Janeiro e 22 de Fevereiro, e Pro-
grama Nacional de Desporto para To-
dos (PNDpT) que aceita candidaturas 
entre 29 de Janeiro e 15 de Março.  

 A Federação Portuguesa de Fute-
bol (FPF), que em Abril do ano passa-

do, logo após o anúncio do primeiro 
confinamento, lançou um fundo de 
apoio ao futebol no valor de 4,7 mi-
lhões de euros, também anunciou 
esta sexta-feira que irá abrir um ga-
binete de apoio aos clubes de forma 
a poder ajudar nas candidaturas aos 

fundos governamentais.
Clubes desportivos, as associações 

promotoras do desporto e outras 
entidades cujo objeto compreenda 
ou capacite o desporto de base em 
Portugal podem candidatar-se aos 
novos fundos do IPDJ. 



26 de Janeiro de 2021 O SETUBALENSE 15

conquistar os três pontos, vencendo 
por 2-1.
Simão Júnior, defesa do Cova da 
Piedade, com um autogolo, aos 25 
minutos, colocou o Casa Pia na frente 
do marcador marcando o único golo 
da primeira parte.
Na segunda parte o Cova da Piedade 

partiu em busca da igualdade mas 
num lance de contra-ataque o Casa 
Pia, aos 66 minutos, elevou para 2-0. 
Até ao final do encontro fica o registo 
de duas bolas atiradas ao poste por 
João Patrão (68’) e Hugo Firmino 
(79’) e o golo de Wilson Kenidy, já em 
período de compensação (90+5’).  

Cova da Piedade 
derrotado em 
Pina Manique 
pelo Casa Pia

O Cova da Piedade não conseguiu 
evitar a derrota na partida que 
disputou com o Casa Pia no Estádio 
Pina Manique, em Lisboa, em jogo a 
contar para a 17.ª jornada da II Liga. 
O jogo decorreu de forma 
equilibrada mas os casapianos 
foram mais felizes e acabaram por 

José Pina

Todos os clubes desejam 
que se jogue até ao fim 
mas como o campeonato 
tem vindo a decorrer 
parece não haver 
condições para isso

PALMELENSE FUTEBOL CLUBE

“Começa a ser cada vez mais difícil arranjar 
formas de motivar os jogadores”

Bruno Pombo, vice-presidente 
desportivo do Palmelense Futebol 
Clube tem dúvidas sobre a 
continuidade das competições, tendo 
em conta a situação de pandemia que 
se está a viver não só no nosso país 
mas um pouco por todo o lado.
O dirigente associativo, em entrevista 
ao SETUBALENSE, abordou este tema 
e respondeu também a outras questões 
relacionadas com a equipa de futebol 
que tem apenas dois jogos realizados, 
enquanto há outras com cinco.
Bruno Pombo fala sobre a forma 
como o campeonato está a 
decorrer, da desmotivação que 
existe em muitos jogadores pelo 
constante adiamento de jogos e da 
dificuldade que as equipas técnicas 
têm em fazer o planeamento dos 
treinos, a cada semana que passa.
Que dizer sobre a forma como 
o campeonato tem vindo a 
decorrer?
Tem sido a forma possível devido 
aos efeitos e aos contratempos 
que a pandemia está a causar. No 
panorama actual, creio que não faz 

Bruno Pombo, vice-presidente desportivo

DR

departamento da área financeira. 
Que análise faz ao facto de nem 
todos os clubes terem o mesmo 
número de jogos?  
Não é de forma nenhuma o ideal 
nem aquilo que se esperava. 
Devido ao sucessivo adiamento 
ou cancelamento de jogos, o 
Palmelense tem apenas dois jogos 
realizados. Sabemos que tem 
havido muitos casos positivos de 
covid-19 em algumas equipas e isso 
naturalmente não é nada bom.
Relativamente aos jogadores 
nota alguma desmotivação? 
Sim, tem havido uma enorme 
desmotivação nos jogadores. Nas 
semanas em que os jogos são 

cancelados, a forma como encaram 
o treino não é a mesma, mas não 
só. Também não tem sido fácil para 
as equipas técnicas fazerem o seu 
planeamento de treino porque são 
obrigadas a mudar constantemente. 
Começa a ser cada vez mais difícil 
arranjar formas de motivar os 
jogadores perante estas situações, mas 
felizmente temos uma equipa técnica 
que tem feito um trabalho fantástico 
nesse aspecto e tem sabido lidar e gerir 
a situação da melhor forma. 
Perante o actual cenário de 
pandemia. Pergunta-se, acredita 
que o campeonato vai mesmo 
chegar ao fim?
Mesmo sendo um campeonato 
atípico, esquisito e diferente, creio 
que todos os clubes desejam que 
se jogue até ao fim. Contudo, pela 
forma como o campeonato tem 
vindo a decorrer penso que não há 
condições para se disputarem os 
restantes jogos. Neste momento 
delicado, por que todos nós estamos 
a passar, devemo-nos focar mais 
na nossa saúde, e de todos aqueles 
que nos rodeiam, e desejar que a 
pandemia acabe quanto antes.
Para terminar, há algo mais que 
queira acrescentar?
Gostaria apenas de mandar um 
enorme abraço a todos os jogadores, 
treinadores e dirigentes porque fomos 
obrigados a deixar de fazer aquilo 
que tanto amamos por causa deste 
maldito bicho, mas não desanimem. 
Iremos vencer esta batalha, vamos 
voltar muito mais fortes.

À semelhança do que acontece com 
outras modalidades, também no 
Basquetebol apenas se mantêm em 
actividade as equipas que disputam 
as ligas profissionais, masculina e fe-
minina. Todas as outras estão impedi-
das de treinar e jogar devido ao con-
finamento decretado pelo Governo.

Na zona sul C do Campeonato Na-
cional da 2.ª Divisão onde participam 

BASQUETEBOL
Seixal é líder da Zona Sul C do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão

quatro equipas da nossa região [Sei-
xal, BAC sub-23, Vale de Cavala e CAB 
Grândola – Os Javalis] o número de 
jogos realizados por cada uma delas 
é inconstante. 

O último encontro realizado nesta 
zona foi o Seixal – Vale Cavala, que 
se jogou no pavilhão sede da equipa 
seixalense, jogo que terminou com a 
vitória da equipa da casa, por 72-66. 

O êxito da equipa seixalense só foi 
consumado na segunda parte para 
onde partiu com uma desvantagem 
de sete pontos. A reviravolta no mar-
cador só foi possível ao melhor acerto 
depois do regresso dos balneários e 
em especial ao parcial de 20-9 con-
seguido no derradeiro período.

João Silveira e Pedro Belo, ambos 
com 18 pontos, foram os jogadores 

que mais se destacaram na equipa da 
cidade ribeirinha.

Na classificação, o Seixal está em 
primeiro lugar em igualdade pontual 
com o SIMECQ (Cruz Quebrada) e 
com o BAC Sub-23, todos com sete 
pontos conquistados em três vitórias 
e uma derrota. O CAB Grândola segue 
na última posição com três pontos. 
J.P.

AMORA 

Guarda-redes 
Thierry Graça 
(ex-Doxa) é o 
mais recente 
reforço

O guarda-redes cabo-verdiano Thier-
ry Graça, de 25 anos, que na época 
passada representou o Doxa Katoko-
pia FC (Chipre) é o mais recente re-
forço do Amora que defronta amanhã 
no Parque do Serrado, às 20 horas, o 
Moncarapachense, em jogo relativo 
à 11.ª jornada, que se encontra em 
atraso.  

O jogador, oriundo do Batuque, 
chegou a Portugal com destino a 
Oeiras transitando depois para o 
Benfica onde actuou nos juniores e 
posteriormente na equipa B. No seu 
percurso de jogador seguiu-se o Or-
lando City (Estados Unidos), Estoril 
durante três épocas e Doxa (Chipre), 
antes de ingressar no Amora.

Thierry Graça vem ocupar a vaga 
deixada em aberto com a saída de Mi-
ckael Meira que se transferiu para o 
FC Petrocub, da Moldávia, país onde 
jogou em 2018 e 2019 em represen-
tação do FC Zimbru.

Na hora da despedida o Amora dei-
xou uma palavra de agradecimento 
ao jogador por todo o “empenho e 
dedicação” que mostrou enquanto 
envergou a sua camisola e desejou-
-lhe as “maiores felicidades pessoais 
e desportivas”.

Mickael Meira, nascido em Fran-
ça mas também com nacionalidade 
portuguesa, realizou cinco jogos pelo 
Amora, dois para o campeonato e três 
para a Taça de Portugal.   

Recorda-se que antes de Thierry 
Graça já havia chegado ao clube da 
margem sul do Tejo o extremo bra-
sileiro de 22 anos, Gabriel Capixaba, 
que jogava na equipa Sub-23 do Flu-
minense.

José Pina

grande sentido prosseguir com o 
campeonato que está a ser disputado 
a uma só volta e com as equipas 
sujeitas ao que o calendário ditou.   
Tem sido complicado gerir a 
situação? 
Em termos desportivos não tem 
sido nada fácil porque falta aquilo 
que nos alimenta, aquilo que nos faz 
cá andar, a competição. Em termos 
financeiros tem sido também muito 
difícil porque não havendo público 
também não há receitas. Face à 
situação, a gestão tem vindo a ser 
complicada mas até ao momento 
temos conseguido cumprir todos 
os nossos compromissos, graças ao 
excelente trabalho desenvolvido pelo 

Extremo brasileiro 
Gabriel Capixaba, 
também assinou pelo 
clube da margem sul 



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

TÚ
BA

L
TR

Ó
IA

SI
N

ES

SE
SI

M
BR

A

A
LM

A
DA00:48 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar

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, Ana Martins Ventura Desporto Ricardo Lopes Pereira, Miguel Nunes Azevedo, 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


