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Abertura

Quando, em janeiro de 2002, 
fui um dos que assumiu res-
ponsabilidades na gestão da 
Câmara Municipal de Setú-

bal, o estado anímico das populações 
estava muito em baixo. A maioria abso-
luta de votação na CDU então registada 
é bem um sintoma dessa situação.

Apesar do esforço realizado na hi-
giene e limpeza, nos espaços verdes, 
no atendimento mais generalizado às 
populações, no incentivo à participa-
ção e na explicação da necessidade 
de nos obrigarmos a um contrato de 
reequilíbrio financeiro que condicio-
naria a gestão municipal por muitos 
anos, tais esforços não foram argu-
mentos suficientes para fazer acredi-
tar os que esperavam uma mudança 
mais rápida. Em 2005, a maioria 
absoluta passou a maioria relativa.

Mesmo com as maiores dificulda-
des não desistimos e, como se cos-
tuma dizer, deitámos mãos à obra e 
os resultados começaram a surgir. A 
pouco e pouco conquistámos a con-
fiança das populações.

Em 2013 voltou a maioria absolu-
ta e em 2017 uma maioria absoluta 
reforçada. Com trabalho, dedicação, 
honestidade e competência e com o 
envolvimento das populações, nas 
dificuldades e nas realizações, foi vol-
tando a autoestima e a atratividade 
deste território. 

Hoje, apesar das dificuldades que 
a pandemia nos impõe, é para todos 
os que vivemos ou trabalhamos neste 
município motivo de grande orgulho 
ter participado, ou até apenas ter as-
sistido, à mudança operada em Se-
túbal, que é apreciada e enaltecida 
também por quem nos visita.

Nem tudo foi bem feito, e há sem-
pre que melhorar, na obra, nos servi-
ços prestados e na reivindicação do 
que nos é devido. E quando é neces-
sário e justificado substituirmo-nos a 

  Setúbal: um concelho que mudou 
muito e para melhor  

OPINIÃO

André Martins

quem não é capaz ou não quer assu-
mir as suas responsabilidades, como 
aconteceu na requalificação do Con-
vento de Jesus e agora na construção 
do Centro de Saúde de Azeitão.

Tudo isto tem sido possível por-
que, desde cedo, percebemos que a 
nossa tarefa só seria possível e mais 
bem conseguida se trabalhássemos 
pela inclusão e com a participação 
do maior número de moradores. Os 
projetos «Ouvir a População, Cons-
truir o Futuro», «Nosso Bairro, Nossa 
Cidade», «Setúbal Mais Bonita» e, no 
mesmo sentido, as intervenções feitas 
no Bairro dos Pescadores e Grito do 
Povo, têm feito sentir a milhares de 
pessoas que, com esta política muni-
cipal, todos contam como cidadãos de 
Setúbal de corpo inteiro. Igualmente 
importante neste projeto é o reconhe-
cimento de que a multiculturalidade é 
uma das maiores riquezas de Setúbal.

Continuaremos a trabalhar por 
mais futuro, mais cidade. 

Por Mais Setúbal.

Presidente da Assembleia 
Municipal de Setúbal

Hoje vamos falar sobre qual o 
papel da direita no contex-
to sócio-político português 
e um pouco mais além. 

Existe uma tendência recorrente 
que alguma esquerda tem,  em enca-
rar a direita de forma monocromática; 
basicamente não passamos todos de 
um bando de fascistas, tendência es-
sa que se tem vindo a agravar com 
o ressurgimento de uma extrema-
-direita protagonizada por Marine le 
Pen, Donald Trump, Jair Bolsonaro, 
Recep Erdogan, Victor Orban, Mat-
teo Salvini, Rodrigo Duterte e André 
Ventura. 

Essa esquerda faz estas aprecia-
ções monocromáticas por precon-
ceito, desconhecimento, ignorância, 
estupidez ou má-fé.

Tal como a esquerda, a direita é 
naturalmente policromática. Desde 
a direita democrática existente no 
PSD e no CDS, até à extrema-direita 
não democrática do Chega. 

A direita votou Marcelo e não vo-
tou Ventura.

Todavia, a direita ainda tem algu-
ma gente equivocada. Quando André 
Ventura efectua aqueles comentá-
rios agressivos e xenófobos, existem 
pessoas que se calam em jeito de 
complacência; olham com nostalgia 
para os tempos do Estado Novo, com 
Salazar, a ditadura, a Guerra Colonial, 
a censura, a PIDE, a tortura, a repres-
são, o desterro, a pobreza, o analfa-
betismo, a emigração. 

A direita a que pertenço é maiori-
tariamente democrática, pluralista, 
tolerante, humanista, inclusiva, euro-
peia. O direito à diferença, o enorme 
respeito por formas de pensar dife-
rentes da nossa.

A direita deve olhar com manifes-
ta preocupação e lutar com todas as 
forças, com o ressurgimento de uma 
extrema-direita xenófoba, intoleran-
te, retrógrada, musculada e caceteira. 

Os desafios da direita em Portugal

PENSAR SETÚBAL

Giovanni Licciardello

A direita exulta com a derrota de 
Donald Trump, rejeita a invasão do 
Capitólio e espera que o seu legado 
seja remetido para o caixote do lixo 
da História.     

Relativamente a Ventura, a esquer-
da e a comunicação social têm come-
tido erros sucessivos, atribuindo-lhe 
demasiada importância, procurando 
diabolizá-lo (com batom ou com pe-
dradas), não percepcionando que es-
tão a fazer o seu jogo e o do Chega. 
Estes procuram o que há de pior nas 
pessoas:  frustração, medo, indig- Professor

nação, revolta, irritação, angústia, 
insegurança. 

O Chega é um partido fracturante. 
E fascista. 

Todavia, não me parece que a es-
magadora maioria dos eleitores que 
votaram Ventura sejam fascistas; 
quanto a mim, votaram em protesto 
contra o sistema, sendo apenas gente 
que está farta e que não se revê no 
“politicamente correcto”. 

Por sua vez, a direita, social-demo-
crata, democrata-cristã ou liberal, 
tem-se remetido a uma narrativa er-
rática, não se revendo em toda a peri-
gosidade associada à extrema-direita, 
mas não conseguindo estruturar uma 
alternativa consistente.  

As declarações de Rui Rio e de 
Francisco Rodrigues dos Santos na 
noite eleitoral, foram de uma pobreza 
absolutamente confrangedora. 

O eleitorado pressente tudo isso e 
vota noutros sentidos. 

Seja como for, todos nós, juntos, 
direita e esquerda, podemos e deve-
mos combater, desmontar e travar 
a extrema-direita (tal como a extre-
ma-esquerda) no nosso país, não 
a ilegalizando como pretende Ana 
Gomes, mas confrontando-a demo-
craticamente, através das ideias, do 
exemplo. E da História. 

Com o Fascismo e o Comunismo, 
escreveram-se algumas das pági-
nas mais horrendas da história da 
Humanidade.

Nos tempos que correm torna-
-se mesmo necessário, imperioso, 
também ser-se de direita, nas atitu-
des, nos valores, todos os dias, em 
todas as circunstâncias e em todos 
os lugares. 

É necessária dimensão pessoal e 
social para se viver à direita, de prin-
cípios e de acção.

As declarações 
de Rui Rio e 

de Francisco 
Rodrigues dos 

Santos na noite 
eleitoral, foram 
de uma pobreza 
absolutamente 
confrangedora

Hoje é motivo 
de grande 
orgulho a 
mudança 

operada em 
Setúbal, que 
é apreciada e 

enaltecida  
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deslocaram-se à residência 
do homem, para a verificação 
do dever de confinamento 
obrigatório, e verificaram 
que este se tinha ausentado 
do domicílio. “Mais tarde, a 
patrulha encontrou o suspeito, 
tendo-lhe dado ordem para 

o imediato regresso a casa”, 
adiantou a GNR, sublinhando 
que “a violação do confinamento 
obrigatório constitui crime de 
desobediência”. O detido foi 
constituído arguido e os factos 
foram remetidos ao Tribunal de 
Grândola.

Homem de 66 
anos detido 
em Grândola 
por violação de 
confinamento

A GNR deteve um homem de 66 
anos, no concelho de Grândola, 
por violação de confinamento 
obrigatório a que estava sujeito 
no âmbito da pandemia de 
Covid-19, divulgou a força de 
segurança. Em comunicado, a 
Guarda indicou que os militares 

Dois dos veículos já 
se encontram em 
funcionamento, com 
recolha porta a porta 
em nove zonas do 
concelho 

AQUISIÇÃO COMPARTICIPADA EM 85% POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

Câmara de Setúbal investe 500 mil euros em 
quatro camiões de recolha de resíduos orgânicos

A Câmara Municipal de Setúbal reali-
zou recentemente um investimento 
de 491 mil e 800 euros, no sentido 
de reforçar a recolha selectiva de re-
síduos orgânicos no concelho, com 
a aquisição de quatro novos veículos 
pesados.

A compra dos quatro camiões, 
“dois deles já em funcionamento”, foi 
comparticipada “em 85% por fundos 
comunitários, através de uma can-
didatura aprovada no âmbito do PO 
SEUR”, referiu o município sadino em 
nota de Imprensa. “Esta candidatura 
permite implementar em Setúbal a 
primeira fase de um projecto, desig-
nado Setúbal Composto, que anteci-
pa a obrigatoriedade de todo o terri-
tório nacional assegurar, a partir de 31 
de Dezembro de 2023, a separação 
e reciclagem dos biorresíduos na ori-
gem ou através de recolha selectiva”.

As viaturas, “com 16 metros cúbi-
cos de capacidade, seguem normas de 
eficiência e desempenho ambiental, 
traduzindo-se numa melhoria da quali-
dade do serviço prestado”. Na mesma 
nota, a autarquia explica que “para a 

Os quatro novos camiões custaram 491 mil euros 

DR

duos orgânicos estão a ser recolhidos 
porta a porta nas zonas de Pinhal de 
Negreiros, Casal de Bolinhos, Brejos 
de Azeitão, Quinta da Várzea, Vila No-
gueira de Azeitão, Quinta dos Foios, 
Aldeia de Irmãos, Oleiros e Urbani-
zação Vinha da Sardinha”, para, em 
seguida, serem “transformados em 
composto, contribuindo para atingir 
as metas preconizadas para o País, 
no âmbito do Plano Estratégico para 

os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU 
2020+)”. 

Este novo procedimento, que 
permite igualmente a recolha, em 
pequenas quantidades, “de resíduos 
orgânicos verdes, como relva, folhas 
e pequenos ramos, implica menos 
deslocações aos contentores por 
parte dos munícipes e maior como-
didade e proximidade para a realiza-
ção da sua reciclagem”. Também “a 
diminuição do espaço ocupado em 
aterros, o aproveitamento de recur-
sos para a produção de adubo e ener-
gia e a redução da emissão de gases 
com efeito de estufa são vantagens 
significativas” para a sua realização. 

Para a sua correcta preparação a 
edilidade esclarece: “o conceito de 
biorresíduos ou resíduos orgânicos 
inclui, para efeitos de separação a en-
tregar, restos de preparação e confec-
ção de refeições, sobras de alimentos 
e restos de produtos frescos não em-
balados como legumes, frutas, carne 
e peixe, pão e bolos, borras de café, 
saquetas de chá e toalhas e guarda-
napos de papel”. 

“Os munícipes interessados em 
aderir ao projecto, desde que abran-
gidos pelas áreas de intervenção ac-
tualmente definidas, devem solicitá-
-lo pelo telefone 217 977 717, por via 
do preenchimento de um formulário 
online, em http://setubalcomposto-
-form.pt/, ou, ainda, nos contactos 
directos com técnicos especializados 
efectuados porta a porta”.

O surto de Covid-19 no Lar Rainha 
Isabel da Misericórdia de Alcácer do 
Sal já contabiliza oito óbitos, mais um 
do que na terça-feira, estando qua-
tro idosos hospitalizados, revelou o 
provedor.

De acordo com o responsável, 
Fernando Reis, o número de mortes 
de utentes na instituição passou de 
sete para oito, em comparação com 

COVID 19

Número de mortos na Santa Casa da Misericórdia 
de Alcácer do Sal sobe para oito

o anterior balanço feito pela agência 
Lusa, no dia 26.

“Faleceu um utente, com mais de 
90 anos, e um dos cinco idosos que 
estavam internados no Hospital do 
Litoral Alentejano”, em Santiago do 
Cacém, “teve alta”, explicou o pro-
vedor.

Este surto de Covid-19 num dos 
lares da Santa Casa da Misericórdia 

de Alcácer do Sal infetou um total 
de 34 idosos, incluindo os utentes 
que morreram, e, inicialmente, 19 
funcionárias.

“Neste momento, estão nove 
utentes positivos, mas o número de 
funcionários com Covid-19 passou de 
19 para 24”, avançou o responsável 
da instituição que, desde domingo, 
conta com o apoio de uma equipa 

de três voluntários da Cruz Vermelha 
Portuguesa.

Os idosos que “ainda estão positi-
vos estão bem e continuam em iso-
lamento”, acrescentou.

O surto foi detetado no início deste 
mês, depois de “uma funcionária ter 
testado positivo”, obrigando à reali-
zação de testes aos 75 residentes e 
funcionários do lar.

INVESTIGADOR
Morreu Fernando 
Santana antigo 
director da FCT  

Morreu o professor catedrático Fernan-
do Santana. Engenheiro e investigador, 
foi director da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia – Universidade Nova de 
Lisboa (FCT Nova) entre 2006 e 2018.

Tido como visionário no desenvolvi-
mento e valorização da investigação, 
foi responsável pelo elevado padrão 
competitivo da FCT Nova tanto nacio-
nal como internacional. 

“Dinamizou a escola modernizan-
do-a e inovando, nomeadamente na 
oferta educativa, em particular com a 
criação do Perfil FCT, um factor distin-
tivo da instituição reconhecido como 
pioneiro a nível nacional como modelo 
de integração de competências com-
plementares numa escola de ciências 
e engenharia”, referiu quinta-feira a 
faculdade no seu site. 

Professor no Departamento de Ciên-
cia e Engenharia do Ambiente, “é re-
cordado como um docente inspirador, 
e que soube desenvolver o ensino da 
engenharia do Ambiente para os desa-
fios cada vez mais complexos”.

Para além de dirigir a FCT Nova, foi 
presidente fundador da Academia de 
Engenharia e, entre outros cargos, 
director do Programa Universidade 
do Texas em Austin | Portugal, da Fun-
dação para a Ciência e Tecnologia, e 
presidente do Conselho Consultivo 
do Hospital Garcia de Orta. 

Em 2015 foi condecorado pelo Presi-
dente da República, Cavaco Silva, com 
o Grau de Grande Oficial da Ordem da 
Instrução Pública. Em 2016 foi distin-
guido pela Câmara Municipal de Alma-
da com a Medalha de Ouro da Cidade.

O ministro do Ambiente e da Acção 
Climática, João Pedro Matos Fernan-
des, já manifestou o seu “grande pe-
sar” pela morte de Fernando Santana, 
onde relembra o “percurso dedicado 
à ciência e à investigação e às causas 
ambientais” do professor enquanto 
director da FCT Nova, instituição que 
“projectou internacionalmente”. H.L.

realização da recolha, que decorre 
duas vezes por semana, consoante 
seis circuitos actualmente em prática, 
basta os munícipes colocarem à porta 
de sua casa o contentor de 40 litros, 
entretanto fornecido gratuitamente 
pela Câmara Municipal”.

No entanto, “a adesão ao projecto 
carece de inscrições, contando, até 
ao momento, com mais de 650 ins-
critos”. Nesta primeira fase, “os resí-
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Natividade Coelho, que cessa hoje 
funções de directora do Centro Dis-
trital de Setúbal da Segurança Social 
(CDSSS), diz estar de “consciência 
muito tranquila”. E deseja “arden-
temente" a conclusão do inquérito, 
ordenado pela ministra Ana Mendes 
Godinho ao caso da vacinação de 126 
funcionários do CDSSS, para falar.

“Demiti-me e está a decorrer um 
inquérito. Oportunamente falarei. 
O que posso dizer é que estou de 
consciência muito tranquila. Mas 
enquanto decorrer o inquérito que 
foi aberto pela senhora ministra, 
mesmo demissionária não irei falar”, 
disse ontem Natividade Coelho a O 
SETUBALENSE, quando confronta-
da com uma explicação apresentada 
momentos antes pelo comandante 
dos Bombeiros de Paço de Arcos, 
Ricardo Ribeiro, à CMTV.

De acordo com o comandante e 
antigo vereador do PS na Câmara Mu-
nicipal do Seixal, as vacinas adminis-
tradas em Setúbal “não eram sobras”. 
Foi “a ARS [Administração Regional 
de Saúde] que enviou uma caixa de 
vacinas destinada ao Centro Distrital 
de Setúbal da Segurança Social com a 
anuência do ACES Arrábida”. Mas, nu-
ma altura em que “os lares já estavam 
vacinados” e quando “já haviam sido 
distribuídas 15 vacinas por corpora-
ção de bombeiros”, explicou Ricardo 
Ribeiro naquele canal televisivo. 

Natividade Coelho não confirma, 

nem desmente, a versão do líder do 
corpo activo dos bombeiros de Pa-
ço de Arcos. “Não sei onde o coman-
dante Ricardo Ribeiro obteve essas 
informações. Não vou confirmar, 
nem infirmar nem tecer qualquer 
comentário”, vincou. E prometeu 
explicações para mais tarde. “Quan-
do terminar o inquérito, que desejo 
ardentemente que seja célere e que 
não seja daquelas coisas que nunca 
ninguém sabe, falarei de certeza ab-
soluta”, afirmou a responsável, que 
apresentou a demissão do cargo de 
directora do CDSSS na última sexta-
-feira, pedido que foi aceite nesse 
mesmo dia – menos de 24 horas de-
pois de o caso ter sido revelado pela 
SIC – pelo conselho directivo do Ins-
tituto da Segurança Social.

Para Ricardo Ribeiro, a ARS “não 
pode demitir-se de responsabilida-
des” no caso, nomeadamente ao nível 
“do planeamento e da distribuição”, 
processo que deveria ter merecido, 
revelou, um “melhor acompanha-
mento” por parte daquela entidade 
de saúde. “Ao não o fazer, colocou ao 
critério de cada dirigente a distribui-
ção das respectivas vacinas. No con-
texto de Setúbal foram distribuídas a 
funcionários de primeira linha, que 
estão envolvidos em trabalhos com 
centros de dia, idosos e grupos de ris-
co”, adiantou durante os comentários 
feitos à CMTV.

Até ao fecho desta edição, O SETU-
BALENSE não conseguiu contactar 
o presidente do conselho directivo 
da ARSLVT.

Mário Rui Sobral

DR

“Estou de consciência muito 
tranquila e desejo ardentemente 
que o inquérito seja célere"
A responsável diz que no final irá falar. 
Para já, não confirma nem desmente 
versão de que foi a ARSLVT a destinar 
as vacinas ao centro distrital

NATIVIDADE COELHO CESSA HOJE FUNÇÕES NA SEGURANÇA SOCIAL

À margem do processo que 
envolve o Centro Distrital de 
Setúbal da Segurança Social, 
O SETUBALENSE apurou que 
também já foram vacinados 
funcionários da Acção Social do 
município setubalense.

“Em total concertação 
com o ACES Arrábida e na 
sequência da disponibilidade 
manifestada pela direcção 
deste agrupamento, foram 
disponibilizadas à Câmara 
Municipal de Setúbal, no 

Sete Técnicos de Acção Social da Câmara 
Municipal de Setúbal foram vacinados

Estruturas Residenciais (lares 
e centros de acolhimento) 
definidas e conduzidas pela 
Saúde, e estão na primeira linha 
de apoio a doentes covid-19 
confinados e sem possibilidade 
de sair de casa”. Esse apoio 
engloba “a entrega de bens 
essenciais” nos domicílios 
das pessoas infectadas e 
“verificação de condições de 
habitabilidade, não existindo, 
assim, qualquer vacinação 
indevida", concluiu.

contexto das suas competências 
em matéria de protecção 
civil, sete vacinas que foram 
ministradas exclusivamente 
a técnicos da autarquia”, 
confirmou fonte do Gabinete 
de Apoio à Presidência da 
Câmara Municipal de Setúbal. A 
mesma fonte esclareceu que, no 
dispositivo da protecção civil, 
os técnicos abrangidos pela 
vacinação “integram as equipas 
multidisciplinares conjuntas 
de visitas técnicas regulares às 



ao Hospital de São Bernardo”, 
onde faleceu. “Setubalense de 
nascimento, foi professor de 
Educação Física de inúmeros rapazes 
e raparigas desta cidade”, lembrou a 
edil, adiantando: “Colaborador desta 
Câmara, foi o primeiro responsável 
pela modernização do sector do 

Turismo”. “Foi um exemplo de 
generosidade como só as grandes 
almas são exemplo capaz. Deu 
sem esperar receber – a cidade e 
os setubalenses ganharam com a 
sua dedicação”, concluiu. À família 
enlutada, O SETUBALENSE endereça 
as mais sentidas condolências. 

Director da Casa 
da Baía morreu 
aos 66 anos

José Fernando Gonçalves, director 
da Casa da Baía de Setúbal, faleceu 
na última sexta-feira. Tinha 66 anos. 
Maria das Dores Meira, presidente 
da Câmara de Setúbal, lamentou 
a perda no Facebook. Segundo a 
autarca, José Gonçalves “sentiu-
se mal disposto” e “foi conduzido 
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A sala da Fundação Inatel em Setúbal 
recebe amanhã, terça-feira, a primei-
ra colheita de sangue no concelho 
deste ano, numa iniciativa organizada 
pela Associação de Dadores Benévo-
los de Sangue de Setúbal (ADBSS) em 
conjunto com o Instituto Português 
de Sangue e da Transplantação, e o 
próprio Inatel.

Trata-se também da primeira co-
lheita de uma campanha especial 
lançada pela associação para reforçar 
a garantia de não faltar sangue nos 
hospitais. “Recentemente, houve um 
problema de escassez de sangue nos 
hospitais do País, a situação já está 
resolvida, mas é sempre preciso 
prevenir que não existam roturas de 
stock”, comenta Hermenegildo Alves, 
presidente da ADBSS.

Com a acção de 2 de Fevereiro, co-
meça um ciclo de colheitas que vão 
decorrer sempre na primeira terça-
-feira, útil, de dois em dois meses, 
ou seja nos meses pares, e sempre 
na sala da Fundação Inatel, entre as 
15h00 e as 19h00. “Esta é uma cam-
panha excepcional que consideramos 
de grande importância”, afirma o pre-
sidente da associação.

Com as colheitas regulares já ca-
lendarizadas para este ano, em vários 
locais da cidade, este posto avançado 
no Inatel do Instituto Português de 
Sangue e da Transplantação tem por 
objectivo “criar o hábito na população 
para dar sangue regularmente, um 
acto que neste momento não existe”.

Outra vantagem é ter um ponto 
regular onde os dadores sabem que 

Humberto Lameiras

Inatel recebe amanhã primeira 
acção da campanha de doação 
de sangue no concelho

SOLIDARIEDADE

podem ir nas datas da campanha, is-
to para além de recolhas em outros 
espaços na cidade e em Azeitão. 
“Anualmente, fazemos várias co-
lheitas e em locais como escolas, o 
Centro Emprego, juntas de freguesia 
e também com a unidade móvel na 
Avenida Luísa Todi; que este ano, tal 
como em 2020, poderá não ter auto-
rização da Direcção-Geral da Saúde 
para funcionar”, refere Hermenegildo 
Alves.

Com as acções já organizadas para 
este ano, a ADBSS conta que a po-
pulação seja solidária e participe na 
doação de sangue porque, explica o 
seu presidente, o “sangue consegui-
do nas doações apenas dura 21 dias, 
pelo que é preciso estar sempre a 
repor o stock”. E acrescenta: "basta 
que cada doador contribua duas ve-
zes por ano”.

É que apesar da associação de Se-
túbal ter quase 7 mil associados, “ape-
nas 500 são dadores regulares, o que 
é insuficiente para um concelho com 
mais de 121 mil residentes”, comenta.

Para além do contributo social, o 
dador de sangue, antes de o fazer, 
“é sujeito a um check-up rápido 
feito por um médico, em que lhe é 
medida a hemoglobina, a pressão 
arterial, a temperatura, verificada a 
medicação que possa estar a tomar 
e aconselhado sobre comportamen-
tos saudáveis”. Inclusivamente, nesta 
fase de infecções da covid, apesar do 
doador de sangue não ser testado no 
momento da doação, “o médico pode 
aperceber-se se a pessoa apresenta 
um quadro de sintomas, o que tam-
bém ajuda numa despistagem”, indi-
ca Hermenegildo Alves.               

LAPSO 

CASO 

Antiga presidente da 
Segurança Social ia na lista 
da Misericórdia de Azeitão

Mulher do provedor da Santa 
Casa do Montijo recebeu 
a primeira dose

Ana Clara Birrento, que presidiu ao 
Instituto da Segurança Social e que 
também foi directora do centro dis-
trital de Setúbal, teve o seu nome 
incluído numa lista da Misericórdia 
de Azeitão, onde é dirigente, para va-
cinação contra a covid-19. A listagem, 
tendo em vista vacinar brevemente 
funcionários da área do Apoio Domi-
ciliário, foi solicitada pela protecção 
civil municipal na passada quarta-fei-
ra e enviada no dia seguinte. Mas, o 

Ao contrário do que o provedor 
da Santa Casa da Misericórdia do 
Montijo, José Manuel Braço Forte, 
havia garantido em declarações a O 
SETUBALENSE, na edição do passa-
do dia 27, a sua esposa foi mesmo 
vacinada.

O nome da mulher de José Braço 
Forte foi integrado na lista para va-
cinação indicada pela Misericórdia 
do Montijo, entre os nomes dos 
profissionais e utentes da Unidade 
de Cuidados Continuados, apurou O 
SETUBALENSE. A administração das 
vacinas foi realizada a 22 de Janeiro 

nome da antiga responsável da Segu-
rança Social não deveria constar entre 
esses elementos, até porque, disse a 
O SETUBALENSE, todos os membros 
da mesa administrativa da Santa Casa 
já tinham “decidido não ser vacinados 
senão na altura devida". 

“Foi um lapso que foi logo rectificado, 
com o envio de novo mapa na sexta-
-feira [um dia depois]. Não fui nem serei 
vacinada antes de chegar a minha vez", 
garantiu. 

último, no âmbito do plano nacional 
de vacinação. A esposa do provedor 
– que também foi inoculado – foi in-
cluída como voluntária da instituição.
Na altura, José Braço Forte havia ne-
gado categoricamente que a mulher 
tivesse recebido a primeira dose da 
vacina. E garantiu então que apenas 
dois funcionários – um da manuten-
ção e uma administrativa – tinham si-
do inoculados, para aproveitamento 
de duas vacinas que sobraram duran-
te o processo. “Tudo o que disserem 
a mais é mentira", afirmou na altura 
o provedor. 

Elisabete Adrião entre   
o grupo vacinado
Elisabete Adrião, técnica superior na 
Segurança Social, foi uma das funcio-
nárias do centro distrital que foram 
vacinadas contra a covid-19. A tam-
bém vereadora socialista na Câmara 
Municipal do Seixal, que na véspera 
da vacinação tinha assumido funções 
de dirigente do Núcleo Local de Inser-
ção em Sesimbra, publicou no Face-
book o talão indicativo de quando lhe 
foi administrada a primeira dose (21 
Janeiro) e a data prevista para a se-
gunda toma (11 de Fevereiro) – o que, 
ao contrário do que avançou Ricardo 
Ribeiro, mostra que nem todos os la-
res da Península de Setúbal estavam 
já vacinados, uma vez que o processo 
ainda decorreu para lá de dia 21 em 
algumas instituições.

Em declarações a O SETUBALEN-
SE, Elisabete Adrião confirmou que 
efectuou a publicação do comprova-
tivo, que mais tarde viria a eliminar 
daquela rede social, e admitiu: “Sim. 
Fui vacinada no exercício das minhas 
funções na Segurança Social, como 
técnica de Acção Social. Pergun-
taram-me se queria ser vacinada e 
respondi que sim.”

Caso motivou várias reacções 
O caso da vacinação considerada in-
devida, por ir ao arrepio dos critérios 
que determinam os grupos prioritá-
rios para a primeira fase de adminis-
tração, viria a motivar reações várias.

A Distrital de Setúbal do PSD foi a 
primeira estrutura partidária a rea-
gir: em comunicado, exigiu à minis-
tra do Trabalho e Segurança Social 
o esclarecimento do caso e pediu a 
demissão de Natividade Coelho. E o 
grupo parlamentar social-democrata 
entregou um requerimento dirigido 
a Ana Mendes Godinho a solicitar ex-
plicações e a lista dos nomes que a 
direcção da Segurança Social de Se-
túbal indicou à ARSLVT, bem como 
a documentação que justificasse o 
critério que foi aplicado para a va-
cinação das 126 pessoas do CDSSS. 
Os deputados do PSD solicitaram 
também que a ministra da Saúde 
explicasse qual foi a intervenção da 
tutela, através da ARSLVT e do ACES 
Arrábida, no processo e se a Inspec-
ção-Geral das Actividades em Saúde 
iniciou alguma acção para apurar o 
cumprimento das regras neste caso.

Já Armindo Miranda, responsável 
pela Organização Regional do PCP 
de Setúbal, classificou a situação 
como “um mau exemplo, em des-
respeito pelos critérios nacionais”, 

mas, tal como a presidente da Câma-
ra Municipal de Setúbal, Maria das 
Dores Meira (PCP), defendeu que 
se deve aguardar pelo resultado do 
inquérito. A autarca reagiu na sua 
página do Facebook, onde conside-
rou que “o País tem, a todo o custo, 
de evitar julgamentos antecipados". 

Por parte do PS, a coordenadora 
do grupo dos deputados eleitos pelo 
círculo de Setúbal, Eurídice Pereira, 
contactada por O SETUBALENSE, 
disse apenas acompanhar a posi-

ção assumida pelo presidente da 
Federação Distrital do PS e actual 
secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, António Mendes. “A ministra 
do Trabalho já ordenou um inqué-
rito urgente. A nossa expectativa é 
que os resultados desse inquérito 
apareçam com a urgência que foi 
solicitada, tirando-se daí todas as 
consequências que tiverem de ser 
tiradas”, comentou o socialista, em 
declarações à Lusa. 
Com Lusa

DR
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Setúbal

Maria Carolina Coelho

Rua Luís Sá e Avenida dos
Combatentes também 
vão estar encerradas 
ao trânsito devido a obras

DURANTE CERCA DE 30 DIAS

Substituição de condutas de água 
impede acesso à Reboreda

O acesso ao Bairro da Reboreda, em 
Setúbal, vai estar interdito ao trânsito 
automóvel a partir de quarta-feira, “e 
por um período estimado de trinta 
dias”, para a “reabilitação da Conduta 
Adutora Brancanes”, explicou a Câma-
ra Municipal sadina em comunicado. 

Esta será a primeira de duas fases, 
centrada “na Rua Nossa Senhora da 
Arrábida, concretamente no troço 
compreendido entre o Largo Aquili-
no Ribeiro e a Rotunda da Reboreda”. 
Os trabalhos, que têm como objectivo 
promover “a requalificação das con-
dutas adutoras de abastecimento de 
água”, encontram-se inseridos “no 
Plano Director Municipal de Setúbal”. 

Como alternativa, o município su-
gere aos automobilistas que circulem 
“pelo Largo Aquilino Ribeiro e pelas 
ruas Nossa do Carmo, Senhor Jesus 
dos Aflitos, Nossa Senhora do Ampa-
ro, de Santiago, Augusto Nobre, dos 
Vidais e Batalha do Viso".

Já a segunda fase arranca no dia se-
guinte, na qual “as obras vão motivar 
a interdição das ruas de São Jorge e 
de Marrocos, no troço compreendi-
do entre as ruas Augusto Nobre e de 

Santiago”. A Câmara Municipal estima 
que a intervenção decorra, também, 
no espaço de 30 dias.

Assim, “a circulação deve ser feita 
pelo Largo Aquilino Ribeiro e ruas Nos-
sa Senhora da Arrábida, de Santigo, 
Nossa Senhora do Amparo, Senhor 
dos Aflitos e Nossa Senhora do Car-
mo”. No entanto, “o acesso aos mo-
radores mantém-se salvaguardado no 
decorrer de toda a operação”.

No início do próximo mês, também 
a Rua Luís Sá e a Avenida dos Com-
batentes da Grande Guerra vão estar 
encerradas à circulação automóvel. 

Na Rua Luís Sá, “nas imediações da 
Praça de Portugal”, o município vai co-
locar em prática um conjunto de traba-
lhos para a “construção de um ramal 
de saneamento”, motivo pelo qual o 
trânsito não vai poder circular no local 

amanhã, entre as 08h00 e as 13h00.  
Desta forma, a população deverá pas-
sar a “utilizar as avenidas Afonso de 
Albuquerque e Nuno Álvares”. 

Na Avenida dos Combatentes da 
Grande Guerra, por sua vez, a “pro-
gressão das obras de reabilitação ur-
bana e mobilidade motiva o encerra-
mento do troço compreendido entre 
a Rua Alves da Fonseca e a Avenida 
General Daniel de Sousa, entre os dias 
1 e 27 de Fevereiro”.  

Como alternativa, “os condutores 
deverão circular pelas ruas Dr. Aníbal 
Álvares da Silva, Acácio Barradas e Frei 
António das Chagas”. “Durante o mes-
mo período, o trânsito na intersecção 
da Avenida General Daniel de Sousa 
com a Avenida dos Combatentes da 
Grande Guerra processa-se em regime 
de alternância”, esclarece a edilidade.

Obras na Avenida dos Combatentes continuam este mês

DR

A Junta de Freguesia do Sado tem 
agora disponível uma nova platafor-
ma digital, inserida na sua página ofi-
cial, que vai permitir “aos fregueses, à 
distância de um clique, interagir com 
os seus serviços para reportarem de-
terminada ocorrência que exija uma 
resolução”, referiu a autarquia atra-
vés de nota de Imprensa. 

Disponível em www.jf-sado.pt/
ocorrencias, a plataforma vai possibi-
litar, igualmente, o “encaminhamento 
[das ocorrências reportadas] para as 
entidades competentes”. Através da 

DISPONÍVEL NA SUA PÁGINA OFICIAL 

Junta do Sado cria plataforma digital 
para população reportar ocorrências 

nova ferramenta, a população da fre-
guesia do Sado vai poder tratar, em 
conjunto com os serviços da autar-
quia, de cerca dezena e meia de as-
suntos, entre os quais se encontram 
os “espaços verdes, recolha de mo-
nos, limpeza, rede viária, sinalização 
de trânsito, entre outros”. 

Para o efeito, é necessário a popula-
ção fazer um registo, onde deve indicar 
o seu nome, e-mail, telemóvel, assunto 
e descrição do mesmo, assim como a 
sua morada. Há, ainda, a possibilidade 
de anexar ficheiros referentes à ocor-

rência reportada. A sua principal “van-
tagem é a possibilidade de evitar deslo-
cações físicas por parte dos cidadãos”. 
“Além de este recurso técnico permitir 
uma maior eficiência e agilidade no des-
poletar e acompanhamento de ocor-
rências, vai permitir, em simultâneo, 
neste tempo de confinamento social, 
uma maior segurança para todos”.

No entanto, “para todos os cida-
dãos que não possuam recursos digi-
tais para utilizar a plataforma, a Junta 
de Freguesia irá continuar disponível 
através dos contactos habituais”.

BREVES

A Câmara Municipal de 
Setúbal vai promover 
este ano a primeira edição 
das Bolsas de Criação 
Artística, “que contemplam 
a atribuição de apoios de 
cinco mil euros”, com o 
objectivo de incentivar a 
população a desenvolver 
projectos artísticos, explica a 
autarquia em comunicado.
A iniciativa, que também 

contempla a possibilidade 
de os “criadores usufruírem 
de um espaço de trabalho 
nas instalações de A Gráfica – 
Centro de Criação Artística”, 
vai apoiar “até três projectos”, 
estando as candidaturas 
abertas até 19 de Março. 
“Os projectos devem ser 
criações originais e não 
terem sido apresentados 
publicamente”.

A Junta de Freguesia de São 
Sebastião tem procedido à 
reparação das calçadas de 
“várias artérias do Bairro 
Afonso Costa”, o que tem 
proporcionado uma “boa 
mobilidade pedonal” à 
população local, referiu a 
autarquia em comunicado. 
As pequenas intervenções 
“permitiram, assim, 
restabelecer alguns troços de 

áreas pedonais que estavam 
danificados, nomeadamente 
nas ruas Dr. Henrique 
Constantino, Dr. José Leite 
de Vasconcelos e Lúcia da 
Encarnação Maracoto”.
Os trabalhos, que incidiram 
no “abatimento do piso, na 
reparação de pedras soltas 
e descalcetamento”, estão 
inseridos “nas competências 
delegadas pelo município”.

A Junta de Gâmbia, Pontes e 
Alto da Guerra vai oferecer 
à população calendários do 
presente ano, disponíveis 
em sete pontos de recolha, 
espalhados pelas três 
freguesias.
Desta forma, e “porque o 
atendimento presencial 
está limitado devido à actual 
situação de pandemia”, a 

distribuição será feita, em 
Gâmbia, no minimercado Sónia 
e na Loja do Campo. Já nas 
Pontes, a população poderá 
recolher o seu calendário nos 
minimercados Loureiro, Virgílio, 
Bairro do Capador e Cantinho 
da Dédé. Por sua vez, no Alto 
da Guerra, a autarquia vai 
deixar alguns exemplares no 
minimercado Mirandas. 

BOLSAS DE CINCO MIL EUROS
Município apoia desenvolvimento 
de trabalhos artísticos

SÃO SEBASTIÃO 
Reparação das calçadas melhora 
mobilidade no Bairro Afonso Costa

GÂMBIA, PONTES E ALTO DA GUERRA
Calendários disponíveis para oferta 
em sete pontos de recolha 
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Entrevista

“O mais importante é a região ter acesso
aos fundos comunitários da 'bazuca'”
Deputado defende 
que financiamento da 
“bazuca” deve incluir 
os investimentos 
congelados pela 
pandemia

DR

Quem investiu 
no passado e 
está disponível 
para continuar a 
investir merece 
ser apoiado

Francisco Alves Rito

Foi o único deputado eleito pelo 
círculo de Setúbal a questionar a 
ministra da Coesão Territorial na 
semana passada, no Parlamento. 
Ana Abrunhosa diz que a NUT não 
é necessária nem pode ser criada 
em tempo útil. Nuno Carvalho 
aceita outra estratégia, desde que 
os fundos da “bazuca” europeia 
cheguem à região, com boa taxa 
de comparticipação e financiem 
também os investimentos que as 
empresas já tiveram de congelar 
por causa da pandemia.
Que comentário lhe merece a 
resposta que a ministra lhe deu 
no Parlamento?
Há um lado positivo, que é 
a ministra ter reconhecido a 
importância deste tema. O que 
nós queremos agora é que esta 
preocupação se materialize na 
solução do problema, que é ter 
acesso aos fundos comunitários. 
Poderá ou não passar por uma NUT 
mas, para nós, o essencial é haver 
acesso aos dados estatísticos socio-
económicos e, consequentemente, 
aos fundos comunitários. Se é 
possível atingir estes objectivos 
sem se constituir uma NUT, então 
que se discuta de imediato como 
e se avance. Para nós o mais 
importante é ter acesso aos fundos 
comunitários, já.  
Como é que isso poderá ser feito?
No Portugal 2020, a oportunidade 
já será residual porque o valor 
disponível também já é residual. 
No horizonte da recuperação 
económica do País há o Fundo 

do Orçamento de Estado, que 
o problema ia ficar resolvido - a 
região tenha acesso aos fundos 
comunitários. Eu ouvi a ministra 
em Junho do ano passado dizer 
que não era possível uma NUT 
três e ouvi agora a ministra a dizer 
a mesma coisa. O resto foi o PS a 
tentar apanhar o comboio que tinha 
perdido porque em termos práticos 
nunca pugnou pelo investimento 
na península de Setúbal: o Governo 
não criou a NUT, nunca falou nisso 
e não criou os programas especiais 
de financiamento que agora diz que 
vai criar.
O PS aponta o dedo ao PSD, que 
extinguiu a anterior NUT da 
península.
Após a criação dessa lei, o PSD 
esteve dois anos no governo e 
agora o PS já leva seis anos de 
governação. Apontar o dedo, 
nestas circunstâncias, ao PSD 
não só não resolve o problema 
como deixa mais mal visto o PS. 
Era melhor os deputados do PS 
remeteram-se ao silêncio, porque 
até agora só criaram ruido e 
atrapalharam muita gente.
A AMRS, AISET e os deputados 
do PS e PCP defendem que o 
processo de criação da NUT deve 
ser iniciado, mesmo que não 
venha a tempo deste quadro 
comunitário. Concorda?
Sim. A discussão tem de ser feita 
a dois tempos: o acesso imediato 
à “bazuca” europeia e, depois, 
resolver o problema estrutural, que 
é criar a NUT. A ministra disse que ia 
procurar que o INE autonomize os 
dados sobre a peninsula de Setúbal 
e isso já é um indicador positivo 
para que depois a criação da NUT 
seja mais fortalecida. Aí todos 
os partidos estão a pugnar pelo 
mesmo. Mas não podemos tirar o 
foco do problema imediato, que são 
as empresas que estão fechadas, ou 
em vias de fechar, e que correm o 
risco de não abrir. Temos de tratar 
das pessoas, das carências socio-
económicas da nossa região.

de Resiliência e Recuperação, a 
chamada “bazuca”, e, para o PSD, é 
fundamental que o valor que chegue 
a Portugal permita, em primeiro 
lugar, uma diferenciação positiva 
entre Setúbal e Lisboa, e, em 
segundo, que permita que haja uma 
atenção ao sector empresarial, que 
inclua os trabalhadores, e ao sector 
social. Numa terceira linha, que se 
possa olhar para a forma como o 
dinheiro chega. É preciso apoiar 
quem tinha investimentos em curso, 
antes e durante a pandemia, e que 
viu os seus projectos congelados. 
É fundamental que os fundos 
comunitários permitam reabilitar 
os investimentos que a pandemia 
destruiu. Se forem preenchidos 
estes três requisitos, acreditamos 
que pode ser feita a justiça que 
há muito é devida à península de 
Setúbal. 
Defende que as futuras 
candidaturas possam retroagir 
a investimentos realizados 
durante a pandemia?

NUNO CARVALHO DEPUTADO DO PSD 

Sim. Portugal tem uma obrigação 
declarativa, por parte das 
empresas, muito exigente, o que 
significa que as Finanças sabem 
em que ano é que as empresas 
compraram equipamentos, 
recorreram a crédito bancário, 
contrataram trabalhadores, etc, 
e portanto existe informação 
suficiente para que os programas 
a criar permitam que quem está a 
investir na região não perca tudo 
o que fez recentemente. É preciso 
não esquecer que estas empresas 
não tinham acesso a fundos 
comunitários quando avançaram 
para esses investimentos, e 
deviam ter, como no resto do País. 
Quem investiu no passado e está 
disponível para continuar a investir 
merece ser apoiado.
Não vê recuo ou mudança 
de estratégia, por parte do 
Governo, nesta matéria?
Não. O que houve foi um ruído da 
parte dos deputados do PS [eleitos 
por Setúbal] que interpretaram nas 

declarações da ministra a imediata 
criação de uma NUT, e a tempo 
de aproveitar a dita “bazuca”. 
Mas o ponto fundamental é que - 
independentemente de ter havido 
uma má interpretação e até algum 
mau sentido de oportunidade dos 
deputados do PS, para tentarem 
dar ideia, na altura da aprovação 

A ministra disse que ia procurar que o INE 
autonomize os dados sobre a peninsula de 
Setúbal e isso já é um indicador positivo para que 
depois a criação da NUT seja mais fortalecida
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Reportagem

Funerárias temem despersonalização 
da morte num tempo em que 
os nomes dão lugar a números
Janeiro teve mais 
de 250 mortes por 
Covid-19 em Setúbal. 
As morgues deram 
lugar a contentores 
frigoríficos e a 
despedida à distância 
impediu o luto das 
famílias

Há duas semanas 
de espera para 
as famílias 
realizarem os 
funerais
Pedro Pereira

Ana Martins Ventura (Texto)

Os agentes funerários de Setúbal 
estão a registar o maior número de 
óbitos desde que têm memória. 
Em Janeiro a vaga de frio e a 
Covid-19 criaram um cenário nunca 
visto nas morgues e atrasos nos 
sepultamentos e cremações, cujo 
tempo de espera alcançou duas 
semanas. E levou cremações de 
Setúbal até Abrantes, Almeirim e 
Entroncamento, segundo dados da 
Associação Nacional de Empresas 
Lutuosas.
Catástrofe social agravada pela 
ausência de ritos fúnebres e 
homenagens na hora da morte que, 
no futuro, “vai trazer consequências 
psicológicas graves”.
Uma reflexão de Pedro Conceição, 
administrador e proprietário 
da Funerária Armindo, 
sobre as consequências da 
despersonalização da morte. Algo 
que considera “muito violento” e 
que está a ser “banalizado” com 
a “mediatização do número de 
mortes diárias por Covid-19“.
Pedro Conceição alerta que “10 
mil casos assintomáticos por dia, 
mais cinco mil a necessitar de 
tratamento médico, representam 
também cerca de 300 mortes por 
dia. E dentro de uma morgue, a 

“São mais de 250 óbitos registados 
na Conservatória do Registo 
Civil de Setúbal”, afirma. “E duas 
semanas de espera para as famílias 
realizarem os funerais”.
No dia 24 de Janeiro, a Funerária 
Costa já estava a marcar cremações 
para “5 de Fevereiro”.
À semelhança do sócio gerente 
da Funerária Costa, Alda Parrulas, 
proprietária da Funerária Sado, 
afirma que o número de óbitos irá 
“muito além dos 250” e “75% dos 
funerais realizados são de casos 
Covid-19”.

No dia 18 de Janeiro, Alda Parrulas 
começou a marcar cremações para 
1 de Fevereiro e “tudo poderia ser 
pior se o crematório da Quinta do 
Conde não estivesse a funcionar 
em conjunto com o crematório de 
Setúbal”.
Quando vê os contentores nos 
hospitais, a acolher corpos, o 
seu sentimento é de “algo muito 
desumano”, mas reconhece que 
“é a única solução possível”, num 
momento em que as funerárias 
não conseguem realizar todos os 
funerais em tempo aceitável.

imagem é pesada, ultrapassa tudo o 
que pode ser considerado normal”.
Foi a elevada mortalidade em 
Setúbal e a impossibilidade de 
responder, “no tempo que antes 
seria considerado habitual”, a todas 
as marcações de sepultamento e 
cremação, que levou a Funerária 
Armindo a “colocar o seu plano de 
contingência no nível máximo”.
Também Pedro Pereira, um dos 
sócios gerentes da Funerária Costa, 
sediada em Setúbal, nunca viu um 
cenário como o de Janeiro passado, 
“em 38 anos de profissão”.

AUSÊNCIA DE HOMENAGENS, CEMITÉRIOS E CREMATÓRIOS NO LIMITE

ALEX GASPAR / ARQUIVO
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Actualmente, nem mesmo as 
indicações da Direcção-Geral da 
Saúde (DGS) podem ser cumpridas 
na integra.
“No ano passado foi publicada 
a directiva que aconselhava a 
cremação, em casos de morte por 
Covid-19”. Mas, com os actuais 
tempos de espera, “as famílias só 
querem dar um funeral condigno 
aos seus familiares o mais rápido 
possível”. Por isso, quando lhes 
é dado a escolher “dizem para 
avançarmos com o que estiver a ser 
mais célere”, recorda Alda Parrulas.

Faltam estudos sobre os riscos 
da Covid na saúde pública 
Por conhecer esta realidade e 
saber que mesmo os contentores 
colocados nos hospitais do 
Barreiro e Setúbal não estão a 
ser suficientes para responder ao 
número de mortes, o administrador 
da Armindo considera que as 
funerárias devem assumir um papel 

mais activo, “agora e no futuro”.
Em dia de entrevista a O 
SETUBALENSE, Pedro Conceição 
tinha reunião marcada com 
uma empresa “para avaliar as 
possibilidades de contratar maior 
capacidade de frio”. Acredita 
que a gestão do futuro deve 
passar por “uma maior partilha 
de responsabilidades entre 
as morgues hospitalares e as 
funerárias”.
Caso contrário, quando surgir uma 
nova pandemia, “que teremos com 
toda a certeza”, enfrentaremos os 
mesmos problemas.
E questionado sobre o facto 
de as funerárias poderem, ou 
não, receber pessoas cuja causa 
de morte seja Covid-19, Pedro 
Conceição confirma que “já o 
fazem”, quando os óbitos não 
ocorrem em ambiente hospitalar.
Os profissionais das agências “têm 
todos os equipamentos individuais 
de protecção necessários e seguem 

os procedimentos”. Agora para 
alargar esta actuação no futuro “são 
necessários estudos conclusivos sobre 
o comportamento deste coronavírus 
nos corpos após a morte e o índice de 
perigosidade de contágio”.
Da mesma forna que “ainda é 
inconclusivo se a cremação deve 
ser priorizada nestes casos, em 
detrimento do sepultamento”.
Por essa razão já há câmaras que 
fazem gestão de espaços em 
cemitério com essa perspectiva. É 
o caso do Barreiro, que tem uma 
área definida para o sepultamento 
de pessoas cuja causa de morte 
foi Covid-19. “Ali não serão feitas 
exumações até que existam 
estudos conclusivos sobre os riscos 
para saúde pública”.

“Esta pandemia veio recordar 
que precisamos gerir melhor os 
cemitérios”
É sobre a gestão dos cemitérios e 
a forma como cultuamos a morte 

que Carlos Almeida, presidente da 
Associação Nacional de Empresas 
Lutuosas (ANEL) questiona: 
“estaremos a agir correctamente 
nas concessões perpétuas de 
sepulturas, gavetões e ossários?”. 
E afirma que “esta pandemia veio 
recordar a necessidade de gerirmos 
melhor os nossos cemitérios”.
Actualmente, 80% são 
responsabilidade das juntas de 
freguesia e muitos deles não têm 
sequer coveiro próprio.
Recursos escassos para enfrentar 
meses atípicos como Janeiro, 
“com cerca de 290 óbitos Covid 
diários por dia, em todo o país, 
mais os 400 não-Covid, que já se 
registavam habitualmente, com 
outras causas”. O que representa 
um grande esforço no momento 
final do percurso fúnebre.
“Temos todos os recursos 
necessários para enfrentar esta 
crise. São 1300 agências em todo 
o país. Três mil carros. Urnas 

produzidas num modelo standard, 
que nos permite ter acesso a 
maior quantidade. E não faltam 
equipamentos de protecção 
individual, depois dos problemas que 
se registaram no início da pandemia”.
O problema actual é mesmo “a 
última peça deste puzzle”. Os 
sepultamentos e cremações, que o 
país não está preparado para gerir, 
perante um cenário destes.
Num país que tem cemitérios desde 
1830 e milhares de sepulturas com 
dezenas de anos abandonadas, 
Carlos Almeida diz que “não 
podemos continuar a parcelar 
cemitérios com concessões 
perpétuas”. Esta gestão dá origem 
a sepulturas, gavetões, jazigos 
e ossários que não podem ser 
removidos. “E se continuarmos a 
gerir recursos deste modo teremos 
a nossa capacidade sempre no 
limite e não conseguiremos 
encontrar cultos fúnebres 
adaptados à realidade actual”.

Dentro de uma morgue, a imagem actual 
é pesada, ultrapassa tudo o que pode ser 
considerado normal
Pedro Conceição

O SETUBALENSE
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Bloco  ClínicoBloco  Clínico

         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

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

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

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

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

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

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

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

FALECEU A 19/01/2021

AMÉLIA MULA SIGURDSSON    
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus filhos, netos, bisneto, restante família e amigos 
cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do 
seu ente querido cujo o funeral se realizou dia 29-01-2021  
para o Crematório de Setúbal. Na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente, vêm por este meio agradecer 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 - 934782861 - 966479242

Necrologia

FALECEU A 25/01/2021
FERNANDO TEIXEIRA 

CARVALHO      
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua família e amigos cumprem o doloroso dever de 
participar o falecimento do seu ente querido cujo o funeral 
se realizou dia 27-01-2021  para o Cemitério da Paz de 
Setúbal. Na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 
vêm por este meio agradecer a todas as pessoas que 
se dignaram a acompanhar ou que de outra forma 
manifestaram o seu pesar.

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

FALECEU A 19/01/2021
MANUEL CARLOS PEREIRA 

CAROCHAS    
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, restante família     e 
amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento 
do seu ente querido cujo o funeral se realizou   dia 29-01-2021 
para o Cemitério da Paz de Setúbal. Na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente, vêm por este meio agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar ou que de outra 
forma manifestaram o seu pesar.

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

ALMADA • 265 539 691
SETÚBAL • 265 520 716

SEIXAL • 265 520 716
MONTIJO • 212 318 392

MOITA • 212 047 599
BARREIRO • 212 047 599
PALMELA • 265 520 716

ALCOCHETE • 212 318 392

OUTROS CONCELHOS
265 520 716
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Necrologia

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 19/01/2021
AFONSO HENRIQUE 

PINTO FILHÓ
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua comadre, irmãos, sobrinha e restante familia, 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 á sua última 
morada, bem como aos que das mais diversas formas 
lhes manifestaram pesar.

PUBLICIDADE

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

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

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

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

Armindo ou telefone para...

Você sabia?Em caso de ...

Serviço disponível todos 
os dias, a qualquer hora!



A equipa de Esgotos e Saneamento 
da Câmara Municipal de Alcácer do 
Sal está a proceder “com regularidade 
à higienização do espaço público na 
cidade”, refere a autarquia. 
Isto acontece em locais onde se 
verifica uma grande afluência de 
pessoas, tais como os postos de 

abastecimento de combustível, 
espaços municipais, acesso a 
superfícies comerciais de grande 
dimensão e mercado municipal. 
Esta acção estende-se ainda 
às estruturas residenciais para 
idosos, bem como equipamentos 
de apoio à saúde. 
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Região Câmara de Alcácer 
do Sal avança 
com higienização 
regular do espaço 
público

EDP Distribuição passa a E-Redes com 
investimento de 2 milhões de euros

A EDP Distribuição passa a chamar-se 
E-Redes; uma nova marca que impli-
cou um investimento na ordem dos 
“dois milhões de euros”, o qual terá 
impacto “neutro” na factura dos con-
sumidores, avançou o presidente do 

Rui Salvador

Impacto será 
“neutro” na factura 
dos consumidores, 
garante o presidente 
do conselho de 
administração da 
energética 

ENERGIA

mo, não sabemos ainda quando, mas 
temos de nos preparar para vencer”, 
sublinhou.

Quanto ao plano de investimentos, 
que foi “devolvido” para revisão pe-
la Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos (ERSE) com um conjun-
to de recomendações, o responsável 
adiantou que a ideia é “acatar” essas 
mesmas recomendações, mas elen-
cando um conjunto de impactos que 
o adiamento de alguns investimentos 
pode ter.

A mudança de designação da EDP 
Distribuição foi imposta pela ERSE, 
para diferenciar as empresas do 
grupo EDP, no seguimento de novas 
regras europeias que impõem a sepa-
ração de actividades nos mercados 
energéticos. Com Lusa

conselho de administração da empre-
sa, João Torres, na apresentação da 
nova imagem. 

“É um investimento na casa dos 
dois milhões de euros, sendo que 
700 mil já eram operação normal. O 
restante vamos conseguir neutrali-
zar em outras áreas da empresa […] 
por forma a que haja neutralidade de 
custos”, afirmou, na conferência de 
imprensa online.

O responsável do operador de rede 
eléctrica de distribuição em alta, mé-
dia e baixa tensão em Portugal expli-
cou que “o impacto vai ser neutro na 
factura do consumidor, porque a mu-
dança vai ser feita de forma faseada”.

João Torres acrescentou que a no-
va marca surge da “vontade de ir mais 
longe” e que esta será “ágil, activa e 

tadores de serviço, que João Tor-
res apelidou de “embaixadores no 
processo de comunicação da nova 
marca”.

Só depois de 2021 será alterada a 
sinalética dos edifícios administrati-
vos e dos 60 mil postos de transfor-
mação da E-Redes.

“É fundamental garantir que todos 
conheçam a marca E-Redes e a asso-
ciem ao operador de redes”, afirmou 
João Torres, receando que a falta de 
conhecimento possa “causar confu-
são nos clientes” e facilitar burlas.

Para o futuro, João Torres destacou 
como uma das prioridades a renova-
ção das concessões de baixa tensão.

“Nós temos as concessões de 278 
municípios em Portugal Continental, 
estarão a concurso num futuro próxi-

Humberto Lameiras                      
Maria Carolina Coelho

A intervenção incluída 
na Área de Reabilitação 
Urbana do Valbom vai 
criar zonas de lazer, 
espaços verdes e novo 
mobiliário urbano

ALCOCHETE 

Obras de requalificação no Bairro da Coophabital 
prometem dar mais qualidade de vida ao espaço urbano  

As obras de requalificação dos es-
paços públicos do Bairro da Coo-
phabital, em Alcochete, foram re-
tomadas e, neste momento, estão 
a decorrer os trabalhos relativos às 
infra-estruturas na denominada Zo-
na 1 da intervenção. A empreitada 
inclui a praceta do parque infantil, o 
espaço público entre as ruas Capitão 
Salgueiro Maia e da Cooperação e a 
área em terra batida junto ao Centro 
de Saúde de Alcochete.

A obra executada pela empresa 
Decoverdi – Plantas e Jardins, vai 
“criar zonas de estar e lazer, repavi-
mentação, redefinição e aumento das 
zonas verdes, novo mobiliário urba-
no e plantação de árvores, definição 
de uma zona de polo artístico com 
áreas para colocação de estruturas 
para ateliês e criação de uma zona de 
anfiteatro informal”, refere comuni-
cado da autarquia.  

Será ainda “definida uma zona 
para um café esplanada, colocação 
de passadeiras de nível e acesso uni-
versal para garantir a segurança da 
população”.

Esta requalificação do espaço pú-
blico “está inserida na Área de Rea-
bilitação Urbana do Valbom, onde se 
integram fogos de habitação social, 
com uma área de 8 131,97 metros 
quadrados, e onde residem 606 fa-
mílias, num total de 1 556 pessoas”.

Com a intervenção “pretende-se 
reabilitar o espaço público envol-

tar o desenvolvimento do espaço de 
recreio como local de integração e 
aproximação da população residente”, 
e, ao mesmo tempo, fazer com que o 
edificado “se enquadre harmoniosa-
mente no espaço verde, e dotar esta 
zona com áreas polivalentes, onde 
possam ser desenvolvidas diversas 
actividades culturais e artísticas.

Considerando o reinício da emprei-
tada, no passado dia 18, esta deverá 
estar concluída no início de Maio, isto 
depois de ter passado por uma inter-
rupção devido ao Tribunal de Contas 
ter mandado parar a obra. Uma maté-
ria sobre a qual a Câmara de Alcochete 
recorreu e conseguiu que os trabalhos 
fossem retomados. Segundo a autar-
quia, “antes da pandemia, as obras com 
investimento superior a 350 mil euros 
necessitavam do visto do Tribunal de 
Contas, mas, actualmente, esse valor 
foi alterado para 750 mil euros”, com 
isto, a obra de 522 940 euros, pode 
recomeçar.

As obras pretendem tornar o espaço público mais atraente

DR

vente, promovendo a sua articulação 
com os edifícios de habitações sociais 
e potenciar a melhoria integrada da 
atractividade e qualidade de vida 
da população e dotar o espaço de 

equipamentos destinados ao apoio 
a crianças, jovens e idosos, bem co-
mo a outras franjas da população com 
necessidades específicas”.

Outro objectivo passa por “fomen-

moderna”, surgindo do trabalho de 
“gente especializada”.

Abordou ainda a “rede inteligente”, 
que vai “permitir a generalização do 
acesso aos serviços” e, entre outras 
situações, “acabar com as facturas 
com estimativa”.

O responsável realçou ainda a for-
ma como a empresa “trata de forma 
igual todo o território” nacional, com 
“critérios de equidade”. “Há conta-
dores inteligentes em todo o País. 
Do litoral ao interior e do urbano ao 
rural”, destacou.

Durante o ano de 2021, serão feitas 
as alterações nas iniciativas de visibi-
lidade média, como a implementação 
da nova imagem na frota automóvel, 
que, aliás, já começou, bem como a 
formação dos colaboradores e pres-
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não deixe que fantasmas prejudiquem a sua relação atual, mostre-
-se entusiasmado com o seu parceiro e verá todos os seus sentimentos consolidados.
No plano profissional – momento ótimo em que terá inspiração aliada á concretização dos 
seus projetos. Carta da semana –  O SOL – esta carta mostra que terá as energias que 
precisa para se manter forte e otimista. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso – se tem alguma relação pendente ou mal terminada, é altura indicada 
para esclarecer os mal entendidos e arrumar o assunto de uma vez por todas. Se chegar 
á conclusão que a relação terminou reserve um tempo para si, mas não se feche ao amor. 
Viva a vida de uma forma alegre e descontraída. No plano profissional – terá algumas 
decisões importantes a tomar mas sentir-se-á confuso, por mais que lhe custe deve es-
friar a cabeça para que consiga tomar decisões. Carta da semana – O AMOROSO – esta 
carta mostra que esta semana sentirá uma forte insegurança. Confie na sua intuição para 
conseguir tomar decisões. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – se está interessado em alguém aconselha-se que se aproxime dessa 
pessoa de forma prudente e só vá mais longe se essa pessoa lhe enviar algum sinal de 
consentimento. Não invada o território da pessoa de forma brusca. No plano profissional 
– esta semana talvez a rotina se altere e terá de fazer algum trabalho extra, isto devido ao 
grande afluxo de trabalho. Carta da semana – A PAPISA – esta carta mostra que a semana 
corre muito bem, mas deverá estipular muito bem todos os passos que tem para dar.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – está muito seguro de si o que fará com que alcance progressos neste 
plano. Provocará bem estar em todos os que se aproximem de si. No plano profissional 
– vai realizar os seus projetos pessoais. Faça investimentos. Carta da semana – O IMPE-
RADOR – esta carta mostra que esta semana estará com energias que farão com que seja 
bem sucedido em todos os planos.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – dias de intenso romance, de proximidade, o que o fará muito bem 
disposto e alegre. Nada nem ninguém conseguirá quebrar a sua boa disposição. No plano 
profissional – sucesso e muito trabalho são as duas máximas desta semana. Alcançará os 
seus objetivos. Carta da semana – A ESTRELA – esta carta iluminará o seu caminho. As 
suas capacidades e os seus atributos estão no auge. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – reforce laços familiares, use de bom senso para aliviar ambientes 
tensos. No plano profissional – se não está satisfeito, repense a sua situação, pode seguir 
por outros meios para atingir os seus fins. Carta da semana – O PAPA – esta carta mostra 
que esta será uma semana tranquila em que deve aproveitar para ler e desenvolver a sua 
vida intelectual.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – semana de conquista, aproveite e dê o melhor de si na arte de seduzir, 
mas não se deixe influenciar pelo passado e aproveite o melhor da vida. No plano profis-
sional – este plano está brilhante consegue convencer tudo e todos do seu poder, pode 
ter acesso a um cargo de liderança. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra 
que consegue dominar todos os acontecimentos e controlar agitações.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – se está só dê uma oportunidade a si mesmo de voltar a amar sem 
receios. Se mantém uma relação estável dê a sim mesmo a oportunidade de repensar a 
situação, o que o mantêm preso a essa pessoa e valorize-a. No plano profissional – este 
plano da sua vida está mais claro do que nunca para si e poderá agir de uma forma mais 
segura pensando no futuro. Carta da semana –  A MORTE – esta carta mostra que irá 
conduzir a semana da forma que mais lhe agradar e conseguirá tomar as melhores decisões 
nos momentos certos. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso – está muito apaixonado e inseguro. Confie na sua cara metade e não 
tenha receio de dar mais do que recebe. No plano profissional – não é altura indicada 
para correr riscos, situação financeira estável, se possível faça algumas economias. Carta 
da semana – A LUA – esta carta mostra que a semana será muito desgastante, pois as 
preocupações que terá serão constantes.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – deverá dedicar mais tempo ao amor e o resultado será uma semana 
repleta de paixão e de harmonia. No plano profissional – arrisque, tente ir mais além pois 
tem todas as hipóteses de triunfar. Carta da semana –  O MUNDO – esta carta mostra 
que deve aproveitar todas as oportunidades que tem para mostrar aquilo que vale. Bons 
resultados em todas as áreas graças á sua determinação e garra.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso – irá desenvolver de forma harmoniosa o seu relacionamento, desde 
que seja claro e sincero sobre os seus sentimentos. No plano profissional – esta semana 
terá êxito no trabalho e nas suas finanças. Carta da semana – A IMPERATRIZ – esta carta 
mostra que esta semana tudo o que semear irá colher em abundância futuramente.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – mesmo que se sinta indeciso evite alterar as suas decisões, e ao fazer 
uma escolha deve estar certo que algumas decisões são irreversíveis. No plano profis-
sional – sente que alguém o pode prejudicar, mantenha a calma pois se isso acontecer 
você notará e saberá como agir. Carta da semana –  O CARRO – esta carta mostra que 
irá obter excelentes resultados em todos os aspetos da sua vida, mas que para isso, tem 
que dar o seu melhor.

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

Portugal apresentou recen-
temente as prioridades para 
a presidência do Conselho 
da União Europeia, onde 

consta como prioridade a “Euro-
pa Verde”. Sucede que a desejável 
Europa Verde ou o Pacto Ecológico 
Europeu, nunca poderão andar de 
mãos dadas com a instrumentaliza-
ção do ambiente, transformando-o 
em negócio, e sem resolver os pro-
blemas que enfrentamos.

Por isso é imperioso, por exemplo, 
romper de vez com o mercado de 
carbono e não procurar alargá-lo. De 
facto, não basta colocar as palavras 
“verde” e “ecológico” nos objetivos, 
porque sem uma mudança de políti-
cas europeias, no máximo teremos 
uma Europa mais esverdeada, mas 
nunca uma Europa Verde. 

Por outro lado, exigem-se políticas 
orientadas para a soberania alimen-
tar e a produção local, e não para 
apoios a culturas superintensivas, 
um crime ambiental e com sérios 
impactos sociais.

Aliás, ainda recentemente, o PS e 
a direita rejeitaram a proposta dos 
Verdes, para colocar um fim nos 
subsídios às culturas superintensivas, 
como o olival ou o amendoal.

Mas Portugal também tem como 
prioridade uma Europa Social e a 
esse propósito impõe-se a defesa 
de valores fundamentais como a 
democracia, o combate à discrimi-
nação, à pobreza e a discursos de 
ódio, garantindo que ninguém fica 
para trás. 

Precisamos de acções concretas, 
de dar a mão às micro, pequenas e 
médias empresas e aos sectores mais 
afetados pela crise e de reforçar as 
funções sociais do Estado.

O pilar social não pode ser mais 
um pregão e as respostas devem ser 
aplicadas à medida das necessidades 
dos países.

E pouco ou nada adianta o lema 
“Tempo de agir”. Se esta presidên-
cia for de continuidade, não vai tra-

A presidência portuguesa da União

OPINIÃO

José Luís Ferreira

zer soluções para os problemas. E 
por isso importava perceber qual 
o esforço do governo na mudança 
que se impõe para colocar na agen-
da soluções para o nosso futuro co-
lectivo. Interessava saber até que 
ponto está o Governo disposto a 
defender o interesse nacional e 
quais as soluções de ruptura com 
que vamos poder contar.

Mas também seria importante 
percebermos se durante esta pre-
sidência, o Governo português, 
está disponível para dar o exemplo 
e um sinal de mudança e assinar o 
Tratado de Proibição das Armas Nu-
cleares e levar outros países a fazê-
-lo, tendo em conta que o tratado 
entrou em vigor no passado dia 22 
de Janeiro.

Por fim mas não menos impor-
tante e coincidindo a presidência 
portuguesa do Conselho da União 
Europeia com a aplicação do no-
vo Quadro Financeiro Plurianual 
e do Fundo de Recuperação, pa-
rece-nos absolutamente prioritá-
rio que se caminhe no sentido da 
recuperação económica, social e 
ambiental, mas de acordo com as 
necessidades reais de cada país e, 
sobretudo sem interferências na 
sua soberania.

E, portanto, vamos esperar que a 
presidência portuguesa dê sinais cla-
ros nesse sentido, até porque numa 
altura em que se pondera a adopção 
de mecanismos de financiamento 
através da emissão de divida co-
mum e a definição de critérios para 
a criação de novos recursos próprios 
da União, é imperioso assegurar que 
esses passos não representem mais 
transferências de soberania para a 
União Europeia.

Deputado do PEV

Precisamos 
de acções 

concretas,
de dar a mão às 

micro, pequenas 
e médias 

empresas e aos 
sectores mais

afectados 
pela crise e de 

reforçar as
funções sociais 

do Estado
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Grande penalidade de Zequinha
vale êxito sobre Moncarapachense

O Vitória Futebol Clube venceu on-
tem o Moncarapachense, por 1-0, em 
partida da 14.ª jornada da série H do 
Campeonato de Portugal. O triunfo 
obtido graças ao golo de Zequinha, 
apontado de grande penalidade ain-
da na primeira parte, permite aos sa-
dinos seguirem invictos na prova que 
lideram destacados com 35 pontos, 
mais 15 que o 2.º classificado Amora 
que tem menos quatro jogos reali-
zados.

Apesar de terem dominado to-
do o encontro e disposto de várias 
ocasiões soberanas para ampliar a 
vantagem a que chegaram ainda no 
primeiro tempo, os comandados de 
Alexandre Santana pecaram na fina-
lização, facto que, aliado à boa exibi-
ção do guarda-redes Mury Edoa, que 
ajuda a explicar o triunfo tangencial 
diante do actual sétimo classificado 
que soma 13 pontos em 12 jornadas.

Os sadinos assumiram desde ce-
do as rédeas do encontro. Com mais 
posse de bola e ascendente territo-
rial não estranhou que os primeiros 
lances de perigo criados surgiram to-
dos na área do conjunto do concelho 
de Olhão. Apesar de não ter chega-
do a assustar a baliza defendida por 
Mury Edoa, o primeiro aviso foi dei-
xado pelo médio Bruno Ventura que, 
aos cinco minutos, rematou muito ao 
lado do alvo.

Aos nove e 15 minutos, Gonçalo 
Batista e Zequinha não conseguiram 
fazer melhor do que o colega. Ambos 
desferiram remates – o primeiro com 
o pé direito e o segundo de cabeça 
– que também não conseguiram co-
locar em sobressalto o guardião do 
Moncarapachense. Mais perto de ter 

Ricardo Lopes Pereira

Equipa de Alexandre 
Santana lidera invicta 
com mais 15 pontos 
que o Amora, que tem 
menos quatro jogos

SADINOS SOMAM 11.º TRIUNFO EM 13 JOGOS NA SÉRIE H DO CAMPEONATO DE PORTUGAL

O SETUBALENSE

êxito esteve o médio do Vitória An-
dré Sousa quando, aos 20 minutos, 
viu o seu remate forte, que levava 
selo de golo, ser travado por um 
adversário que deu o corpo às balas

Depois de um início em que esteve 
quase sempre remetido ao seu meio 
campo defensivo, o emblema algar-
vio conseguiu, à passagem do 23.º 
minuto, ameaçar a baliza de João 
Valido. O remate forte e cruzado de 
Afonso Calvinho, efectuado depois 
de uma jogada desenvolvida no flan-
co esquerdo, só não deu golo porque 
o defesa João Serrão o impediu já 
perto da linha de golo.

O susto teve o condão de provocar 
uma reacção nos setubalenses. Num 
lance bem gizado no ataque dos an-
fitriões, o árbitro Quitério Almeida, 
da Associação de Futebol Lisboa, 
entendeu que Luís Firmino jogou in-
tencionalmente a bola com a mão na 
grande área. Na conversão da grande 
penalidade, aos 26 minutos, o avan-

çado Zequinha não teve dificuldades 
em fazer o 1-0 para o Vitória.

Em vantagem no marcador, os 
sadinos, apesar de algumas incur-
sões do Moncarapachense à baliza 
defendida pelo guarda-redes João 
Valido, os comandados de Alexandre 
Santana controlaram as operações 
sem apanharem nenhum susto. De 
resto, antes do intervalo, apenas um 
remate de Gonçalo Batista, de 19 
anos, sobre a trave, aos 45 minutos, 
poderia ter feito o marcador alterar-
-se novamente.

No arranque do segundo tempo, 
o experiente avançado Mendy, de 
32 anos, substituiu o jovem Gonça-
lo Batista. Aos 49 minutos, o gui-
neense do Vitória assistiu Zequinha 
que, do lado direito, assistiu Kamo 
Kamo, que rematou para defesa de 
Mury Edoa. Volvidos dois minutos 
foi a vez de Marcos Raposo, após 
livre de Nuno Pinto, cabecear com 
perigo sobre a trave num lance que 

ilustra a boa entrada do Vitória após 
o reatamento.

Em toda a segunda parte, o Vitória 
foi dono do jogo e teve várias oportu-
nidades para aumentar a vantagem 
que trouxeram do primeiro tempo. 
Aos 57 minutos, Zequinha rematou 
sobre a trave num lance em que a 
bola ainda desvia num opositor e, 
aos 63, foi a vez de Mendy, já em 
desequilíbrio após luta no ar com um 
adversário cabecear sobre a trave da 
baliza do conjunto algarvio.

Aos 71 minutos, já depois de uma 
série de quatro cantos consecutivos 
favoráveis ao Vitória, o ataque sadino 
teve uma jogada de contra-ataque 
protagonizada por Kamo Kamo que 
rematou para defesa incompleta do 
guardião do Moncarapachense. Na 
recarga, o médio André Sousa não te-
ve a pontaria necessária para acertar 
no alvo, rematando ao lado do poste 
direito.

Oportunidades mais flagrantes 

surgiram aos 75 e 76 minutos, altu-
ra em que o Vitória só não festejou 
o golo devido a duas excelentes 
intervenções do camaronês Mury 
Edoa. Na primeira, o guarda-redes 
fez uma estirada para evitar que Ze-
quinha bisasse num remate cruzado. 
No minuto seguinte, o jogador do 
Moncarapachense voltou a brilhar ao 
impedir que Kamo Kamo inscrevesse 
o seu nome na lista de marcadores 
da partida.

Até ao apito final, o Vitória geriu a 
vantagem sem nunca deixar de pro-
curar a baliza contrária. Apesar de os 
algarvios terem tentado acercar-se 
da área de João Valido não consegui-
ram criar nenhuma ocasião flagrante 
para chegar à igualdade. Já em tem-
po de compensação, o Vitória teve 
uma derradeira ocasião para marcar, 
mas o lance em que Bruno Luz as-
sistiu Zequinha acabou por perder-
-se instantes antes de terminar o 
encontro.

O Vitória conseguiu, neste primeiro jogo da segunda volta, o mesmo resultado que tinha obtido frente ao Moncarapachence na primeira volta

Suplentes: Josué Duverger, Rodrigo Jorge, 
André Pedrosa, Pedro José, Vinícius, 
Bruno Luz e Mendy.
Treinador: Alexandre Santana.
Moncarapachense: Mury Edoa, Pedro 
Caeiro, Doris Mexes, Luís Firmino (João 
Soares, 77’), Gabriel Almeida, Ivan 
Francisco (Rogério Mesquita, 62’), Nuno 
Correia (João Ferreira, 62’), Fábio Marques 
(cap.) (Sérgio Abreu, 77’), Youssouf Sow, 
Jahfort Dji e Afonso Calvinho (Youssouf 

Dembele, 78’).
Suplentes: Tiago Froita, Rogério Mesquita, 
Ailton Tavares, João Soares, João Ferreira, 
Sérgio Abreu e Youssouf Dembele.
Treinador: Ivo Soares.
Ao intervalo: 1-0.
Marcador: 1-0 Zequinha (26’ g.p.).
Acção disciplinar: cartão amarelo para Luís 
Firmino (25’), Doris Mexes (38’), Bruno 
Ventura (39’), Pedro Caeiro (55’) e Nuno 
Correia (59’). 

FICHA DO JOGO
Vitória FC-Moncarapachense, 1-0.
Estádio do Bonfim, em Setúbal
Árbitro: Quitério Almeida (AF Lisboa)
Assistentes: Bruno Veloso e André Poeira
Vitória FC: João Valido, Mano, Marcos 
Raposo, João Serrão, Nuno Pinto, José 
Semedo (cap.), Gonçalo Batista (Mendy, 
46’), André Sousa, Bruno Ventura (André 
Pedrosa, 87’), Kamo-Kamo (Bruno Luz, 
79’) e Zequinha.



revalidação do Título Profissional 
de Treinador de Desporto e da 
licença da UEFA.
Os formadores irão abordar os 
seguintes temas: Concepção 
e operacionalização de um 
microciclo de treino, pelo prof. 
Jorge Castelo; clube, jogador 

e família pelo prof. Luís Dias 
e o exercício no processo de 
treino do futebol, do global e do 
analítico pelo prof. Luís Martins.
As inscrições, que são limitadas 
a um máximo de 120 pessoas, 
devem ser feitas até às 17h 30m, 
do dia 9 de Fevereiro. 

AF Setúbal 
promove formação 
contínua para 
treinadores de 
futebol

A Associação de Futebol de 
Setúbal vai promover nos 
dias 12 e 13 de Fevereiro uma 
acção de formação contínua 
para treinadores de futebol, à 
distância, através da plataforma 
zoom, que dá direito à atribuição 
de 3 Unidades de Crédito para 
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José Pina

Amora, Pinhalnovense, 
Olímpico do Montijo e 
Oriental Dragon viram 
os seus jogos adiados 
devido à pandemia 

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Das seis equipas da região 
apenas duas jogaram

A 14.ª jornada do Campeonato de 
Portugal ficou marcada pelo elevado 
número de jogos adiados no que diz 
respeito às equipas da região. Das seis 
que participam na competição apenas 
duas jogaram; Desportivo Fabril e Vi-
tória Futebol Clube. Todas as outras 
viram os seus jogos serem adiados 
devido a casos positivos de covid-19. 

Foi o que aconteceu com o Amora 
e o Pinhalnovense que se deveriam 
defrontar esta segunda-feira no Par-
que do Serrado, com o Olímpico do 
Montijo que tinha encontro marcado 
em Odivelas com o Belenenses SAD 
“B” e com o Oriental Dragon que se 
deslocava a Alcochete para jogar com 
o Sporting “B”. 

Perante esta situação, os clubes 
em conjunto com a Federação Por-
tuguesa de Futebol já agendaram no-
vas datas para os referidos encontros. 
Assim, o Amora – Pinhalnovense e o 
Sporting “B” – Oriental Dragon fica-
ram marcados para o dia 17 de Março 
e o Belenenses SAD “B” – Olímpico do 
Montijo para o dia 10 do mesmo mês. 

DR

numa altura em que pouco ou nada 
tinham feito para isso. 

Numa tentativa de ataque do 
Praiense, aos 28 minutos, Emerson 
atrasou a bola para o seu guarda-re-
des Daniel Júnior. Este, pressionado 
por Rúben Freire, na tentativa de 
afastar meteu nos pés de Erik Sil-
va que, sem oposição, atirou para 
o fundo da baliza marcando assim 
aquele que seria o único golo da 
partida.  

Antes disso, oportunidades só ha-
viam acontecido para o Fabril por Ivan 
Reis (8’) que numa segunda bola ati-
rou ao lado, Rony (13’) na sequência 
de um canto e Nuno Longo (23’) num 
remate para as mãos do guarda-redes 
contrário. 

Na segunda parte o Desportivo 
Fabril continuou a ser a equipa mais 
ofensiva e voltou a estar perto do go-
lo em várias ocasiões, sendo a mais 
flagrante criada por Rony que, na se-
quência de uma bola parada, atirou 
de cabeça, à barra, aos 57 minutos.

A equipa da Praia da Vitória, que 
nunca se aventurou muito no ataque, 
foi gerindo a vantagem perante o in-
conformismo dos pupilos de João 
Nuno que pressionaram bastante 
na fase derradeira do encontro mas 
não conseguiram encontrar o cami-
nho certo para a baliza adversária.

Por aquilo que fez durante o en-
contro o Desportivo Fabril merecia 
outro resultado mas acabou por ser 
penalizado fruto do erro que come-
teu e também de alguma ineficácia 
em termos de finalização.

Com esta derrota o Desportivo 
Fabril foi apanhado na tabela clas-
sificativa pelo Oriental, repartindo 
os dois a última posição com apenas 
sete pontos. 

Na próxima jornada, domingo, 7 
de Fevereiro, a equipa do Lavradio 
desloca-se ao Juncal Desportos, 
na Moita, para defrontar o Oriental 
Dragon. 

O presidente do Cova da Piedade 
acusou o poder local de “voltar as 
costas” ao clube num “ano duro” e 
de dificuldades acrescidas devido à 
pandemia de covid-19.

Paulo Veiga explicou que a Câmara 
Municipal de Almada decidiu, no ano 
passado, “não renovar o contrato pro-
grama de desenvolvimento desporti-

COVA DA PIEDADE

Poder local acusado de voltar as costas ao clube

vo” com o clube, no valor de “cerca de 
60 mil euros”, que ajudava a manter a 
formação de mais de 300 jovens em 
futebol, futsal e natação.

“O facto de integrarmos uma SAD 
não pode levar a que sejamos con-
siderados de outro nível, de elite, 
ou que estejamos com a tesouraria 
recheada. Não é o caso, como é do 

domínio público”, lamentou Paulo 
Veiga.

Numa mensagem aos sócios, por 
ocasião do 74.º aniversário do clu-
be, o presidente frisou ainda que, “a 
somar a todas as incertezas” provo-
cadas pela pandemia, o clube não 
teve “um único apoio financeiro” do 
poder local.

As críticas do presidente visavam, 
também, a União das Freguesias de 
Almada, Cova da Piedade, Pragal e 
Cacilhas, que “nem sequer respon-
deu” aos apelos do clube, quando 
este está “em dificuldade” para cum-
prir com os funcionários, mas “conse-
guiram enquadramento para apoiar 
outras colectividades”. J.P.

INICIATIVA

IPDJ financia 
clubes e 
associações 
desportivas 

No âmbito do Programa do Governo, 
o Secretário de Estado da Juventude 
e do Desporto, através do Instituto 
Português do Desporto e Juventude 
(IPDJ), financia clubes e associações 
desportivas no valor de um milhão 
de euros. As candidaturas decorrem 
até 15 de Março. 

Atendendo à pandemia que o país 
atravessa, nesta edição, serão tam-
bém consideradas elegíveis as des-
pesas que suportem a realização das 
actividades em segurança no quadro 
da doença COVID-19.

Pretende-se, com este programa, 
continuar a reforçar o apoio à práti-
ca desportiva regular que promova a 
saúde e os estilos de vida saudáveis 
junto de todos os segmentos da po-
pulação. O PNDpT privilegia os pro-
gramas desportivos que promovem 
a inclusão social (minorias étnicas, 
população em situação desfavore-
cida, pessoas privadas de liberdade, 
crianças e jovens, população sénior, 
entre outras), a integração da pessoa 
com deficiência, a promoção da igual-
dade de género, a sustentabilidade 
ambiental e a mobilidade activa, a 
inovação tecnológica e a protecção 
dos direitos humanos.

O PNDpT já apoiou mais de 1 300 
projectos, tendo o investimento total 
superado os 18 milhões de euros.

Durante os próximos meses serão 
abertas as candidaturas a federa-
ções desportivas que desenvolvam 
projectos de prática desportiva com  
pessoas com deficiência e também a 
instituições de ensino superior para 
o desenvolvimento de investigação 
de acordo com critérios que oportu-
namente serão divulgados.

José Pina

Desportivo Fabril infeliz   
na recepção ao Praiense
No Estádio Alfredo da Silva, o Despor-
tivo Fabril não foi feliz na recepção ao 
Praiense e sofreu mais uma derrota, 
a sétima no campeonato e a terceira 
sofrida em casa. 

O objectivo passava por dar con-
tinuidade à vitória alcançada na jor-
nada anterior mas um erro defensi-
vo tramou a equipa porque permitiu 
que os açorianos chegassem ao golo, 

Serão privilegiados 
os programas que 
promovam a inclusão 
social e a integração da 
pessoa com deficiência
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