
contactos: 800 217 217 / 265 523 515 / www.funeraria - armindo.com

O SEU DIÁRIO DA REGIÃO

DIRECTOR FRANCISCO ALVES RITO 

SEXTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2021
PREÇO 0,80€ | N.º 553 | ANO III | 5.ª SÉRIE

EDIÇÃO FIM-DE-SEMANA

Provedor do Montijo
em vias de demissão
Órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia do Montijo reúnem amanhã 
a pedido de Manuel Braço Forte, que ainda pode recuar na decisão p8

ALEX GASPAR

Às 20h30

Vitória FC joga 
hoje em Lagos 
à procura do 
oitavo triunfo 
fora do Bonfim
p14

PENÍNSULA DE SETÚBAL
Palmela pede ao Governo 
que avance com criação 
da NUT p12

FERROVIA
Investimento inclui região 
e prevê 12 comboios TGV 
para linha Lisboa-Porto p3

ALCOCHETE 
DGS apela ao 
rastreio do cancro 
da mama p9

MONTIJO 
Canta recusou 
enviar lista para 
vacinas p7

Hospital de Setúbal continua 
com números elevados de covid-19
e expõe situação à ministra da Saúde
Ontem havia 205 doentes internados e 18 nos cuidados intensivos p4

JÁ PODE LER 
O SEU JORNAL

ONLINE EM 
WWW.OSETUBALENSE.COM



Abertura
2 O SETUBALENSE 5 de Fevereiro de 2021

Em meados de Dezembro de 
2020, o jornal O SETUBA-
LENSE publicou um artigo, 
da minha autoria, com o tí-

tulo “De onde vêm os votos no Che-
ga?”. Nesse artigo, depois de fazer 
uma comparação estatística entre 
os valores de uma pequena fregue-
sia do Alentejo, onde aquele partido 
teve uma elevada votação, cheguei à 
conclusão de que a maior parte dos 
votos no Chega foram obtidos à cus-
ta de anteriores eleitores do PS e do 
PSD, e não da CDU, como em geral 
se apregoava.

Agora, com as recentes eleições 
presidenciais e com elevada vota-
ção obtida pelo candidato André 
Ventura, novamente várias vozes se 
levantaram sobre a origem dos seus 
votos. Em geral, os palpites, pois es-
tudar dá muito trabalho, como já o 
dizia Fernando Pessoa, são simples: 
se a CDU sempre teve boas votações 
no Alentejo, então foi essa coligação 
que perdeu mais votos para André 
Ventura. Apenas foi publicado um ar-
tigo equilibrado sobre o assunto, no 
jornal online Observador, mas passou 
quase despercebido, pois foi contra 
a corrente geral dos comentadores 
habituais. Mas na realidade, como se 
passaram as coisas?

Para este estudo escolhi duas pe-
quenas freguesias do Alentejo: uma 
no distrito de Beja e a outra no de 
Portalegre. Precisamente as duas 
freguesias onde André Ventura teve 
as mais altas votações, em percenta-
gem, de todo o País. Utilizei o mesmo 
processo que já tinha sido aplicado 
no artigo de Dezembro. Primeiro 
normalizei os votantes, nas eleições 
de 2016 e 2021, para ser possível a 
comparação dos resultados. Depois 
foram analisados resultados, mas 
com algumas precauções. Apenas 
os candidatos Marcelo Rebelo de 
Sousa, Marisa Matias e Vitorino Silva 
concorreram às duas eleições. Já pela 
CDU os candidatos foram diferentes. 
Depois temos, ainda, os candidatos 
que apenas concorreram a uma das 
eleições.

Começo pelo distrito de Beja, no 
concelho de Moura, com a fregue-
sia de Póvoa de São Miguel. Nesta 
modesta freguesia, com apenas 329 
votantes, André Ventura teve mais de 

De onde vieram os votos
de André Ventura?

OPINIÃO

Alberto Pereira

assim, em primeiro lugar. O estudo 
comparativo mostrou uma variante 
em relação à outra freguesia. Com 
efeito, os candidatos Marcelo Rebelo 
de Sousa e André Ventura aumenta-
ram a sua votação em 2021. Assim, 
André Ventura obteve 113 votos e 
Marcelo Rebelo de Sousa 110 votos, 
mais 34 do que em 2016. Esta nova 
situação significa que ambos os can-
didatos, em 2021, receberem votos 
dos outros candidatos das eleições 
de 2016 e de 2021. 

Feitas as contas, temos que Mar-
celo Rebelo de Sousa aumentou em 
44% a votação. Quanto a perdas, pa-
ra Marcelo Rebelo de Sousa e André 
Ventura, Sampaio da Nóvoa forneceu 
52% dos votos, Marisa Matias 16%, 
o candidato da CDU, João Ferreira, 
10%, os restantes candidatos de 
2016 17% e Vitorino Silva uns 4%. Po-
díamos, ainda, ampliar o estudo para 
se encontrar a repartição dos votos 
para os dois candidatos vencedores, 
mas isso são contas já fora do âmbito 
deste trabalho.

Podemos concluir que nestas duas 
freguesias de expressiva votação no 
candidato André Ventura, este ape-
nas conseguiu recolher votos aos can-
didatos do BE e da CDU, com valores 
de 2% e 10% para a CDU e de 11% a 
16% para o BE.  A grande maioria dos 
votos vieram dos habituais eleitores 
do PSD, PS e alguns do CDS. Afinal 
os que governam o País há dezenas 
de anos.

As populações do interior estão 
magoadas e revoltadas. Sentiram, 
ao longo dos últimos anos, a perda 
do serviço de comboio e a redução 
das carreiras de autocarros. A estação 
dos CTT e a filial da CGD certamente 
fecharam e, para fazer uma simples 
radiografia, têm de se deslocar deze-
nas de quilómetros. Entretanto, pela 
televisão, sabem de antigos políticos 
e banqueiros que são suspeitos do 
desvio de milhões de euros e ainda 
nem sequer foram julgados. Então 
apareceu alguém “contra o sistema”, 
com palavras simples, que apontava 
causas e propunha soluções rápidas 
e milagrosas para todos os seus ma-
les. Aqui está a origem dos votos no 
candidato André Ventura!    

Professor aposentado 

40% dos votos expressos, nos candi-
datos, enquanto Marcelo Rebelo de 
Sousa obteve apenas 30%, ficando 
em segundo lugar. De destacar que 
Sampaio da Nóvoa, em 2016, conse-
guiu 102 votos a mais do que os 100 
votos obtido por Marcelo em 2021.

Organizada uma tabela das varia-
ções dos votos nas duas eleições, 
verificou-se que André Ventura ob-
teve 134 votos em 2021. Esses votos 
vieram de todos os candidatos das 
anteriores eleições, incluindo dos que 
se recandidataram, pois os 134 votos 
conseguido por André Ventura cor-
respondem exactamente aos votos 
perdidos pelos restantes candidatos. 
Isto é, André Ventura recolheu votos 
de todas as origens possíveis. 

Os números dos ganhos dos votos 
para André Ventura são bem expres-
sivos. Assim, de 2016 para 2021, Mar-
celo Rebelo de Sousa deu-lhe 35% 
dos votos, Sampaio da Nóvoa 26%, 
Marisa Matias 11%, Vitorino da Silva 
8% e João Ferreira (CDU) 2%, en-
quanto que os restantes candidatos 
de 2016 deram 18% dos votos. Pode-
mos, assim, concluir que os grandes 
fornecedores de votos, em 2021, 
para André Ventura foram Marcelo 
Rebelo de Sousa e Sampaio da Nó-
voa, seguindo-se os vários candidatos 
de pequenos partidos da eleição de 
2016.

Passamos agora à freguesia de São 
Vicente e Ventosa, no concelho de 
Elvas, no distrito de Portalegre. Com 
apenas 266 votantes, André Ventu-
ra obteve uma expressiva votação, 
com mais de 40% dos votos, e ficou, 

O Ministério Público anunciou ontem 
que delegou na Polícia Judiciária a in-
vestigação de irregularidades com o 
plano de vacinação contra a covid-19 
e na sequência da instauração de di-
versos inquéritos.

“A procuradora-geral da República, 
após articulação com o diretor nacio-
nal da Polícia Judiciária, recomen-
dou a ponderação de delegação de 
competências para investigação dos 
inquéritos com o referido objeto, con-
centradamente na Polícia Judiciária, 
por forma a potenciar um tratamento 
uniformizado e maior agilização na ar-
ticulação com as inspeções setoriais”, 
refere o Ministério Público numa nota 
enviada à agência Lusa.

O Ministério Público já instaurou in-
quéritos relativamente a alguns dos ca-
sos vindos a público, nomeadamente 
à Segurança Social de Setúbal, ao Ins-
tituto Nacional de Emergência Médica 
(INEM) de Lisboa, ao INEM do Porto.

Também instaurou inquéritos a fac-
tos noticiados ocorridos em Portimão 
(Centro de Apoio de Idosos), Vila Nova 
de Famalicão, Arcos de Valdevez, Bra-
gança, Seixal e Montijo.

“Este trabalho de pesquisa pros-
segue ainda relativamente a outras 
situações que também têm vindo a 
público”, refere o Ministério Público 
numa resposta enviada anteriormente 
à Lusa.

A Inspeção-Geral das Atividades em 
Saúde (IGAS) também instaurou no 

REGIÃO

Ministério Público delega 
na PJ investigação de 
irregularidades na vacinação

passado dia 29 de Janeiro um processo 
de inquérito ao Instituto Nacional de 
Emergência Médica com o objetivo de 
“apurar os factos relacionados com a 
administração de vacinas contra a 
covid-19 a pessoas não elegíveis no 
quadro dos critérios estabelecidos no 
Plano de Vacinação contra a covid-19 
em Portugal”.

No passado dia 28 de Janeiro, a 
IGAS iniciou um processo de inspe-
ção que visa verificar o cumprimento 
das normas e orientações aplicáveis ao 
processo de administração da vacina 
contra a COVID-19.

Esta inspeção vai abranger as cinco 
administrações regionais de saúde, en-
tidades hospitalares do setor público 
empresarial do estado, entidades hos-
pitalares do setor publico administra-
tivo, hospitais privados, hospitais do 
setor social, INEM e a Serviços Parti-
lhados do Ministério da Saúde (SPMS).

O Ministério da Saúde considerou 
já “inaceitável” qualquer utilização in-
devida de vacinas contra a covid-19, 
alertando que este ato pode ser "cri-
minalmente punível”, e pediu ao grupo 
de trabalho (‘task force’) que prepare 
uma lista de outras pessoas prioritárias.

“A utilização indevida das vacinas 
contra a covid-19 pode constituir 
conduta disciplinar e criminalmente 
punível, em face da factualidade con-
creta que venha a apurar-se em sede 
de inquérito”, afirmou o Ministério da 
Saúde em comunicado. Lusa

Vacinação na Segurança Social de Setúbal é um dos casos

ALEX GASPAR



intensivos. No total são 461 
doentes internados, 49 dos 
quais em cuidados intensivos. 
No São Bernardo, no registo 
diário de quinta-feira, eram 205 
os doentes infectados com o 
vírus SARS-CoV-2, dos quais 187 
estão internados em enfermaria 

e 18 em cuidados intensivos (ver 
página 4).  No Hospital Garcia 
de Orta, o número de doentes 
covid-19 continua muito elevado 
com um total de 256 internados, 
210 dos quais em enfermaria, 31 
em cuidados intensivos e 15 em 
hospitalização domiciliária.

Dois dos grandes 
hospitais da 
península registavam 
ontem 461 
internamentos covid

Os principais hospitais da 
margem Sul do Tejo, Garcia de 
Orta, em Almada, e São Bernardo, 
em Setúbal, voltaram ontem a 
apresentar um registo diário com 
centenas de doentes covid-19 
internados em enfermaria e 
algumas dezenas nos cuidados 
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Extracto

------Certifico, para efeitos de publicação que, no dia três de fevereiro de dois mil e vinte e um, foi lavrada, no 
Cartório Notarial no Barreiro do Dr. Carlos José Albardeiro Barradas, a folhas cento e trinta e cinco, do livro 
sessenta e dois- C, de escrituras diversas, uma escritura de justificação, tendo por justificantes:
------Carlos Manuel Neves da Costa, NIF 163842132, natural da freguesia e concelho de Almada, e mulher Christiane 
Clément Neves da Costa, que também usa Christiane Clement da Costa NIF 245065164, natural de França, ela 
de nacionalidade francesa, casados segundo as leis francesas e sob o regime equiparado ao regime português da 
comunhão geral de bens, com residência habitual e domicílio fiscal na Rua António Paiva Rodrigues, nº 59, Arganil. ---
------Que, nessa escritura os justificantes declararam ------------------------------------------------------------------
-------Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte imóvel:
------Prédio urbano, composto de terreno para construção, com área de mil trezentos e vinte metros quadrados, 
sito na Avenida 25 de Abril e Rua Bento Gonçalves, freguesia de Corroios, concelho do Seixal, a confrontar, do 
Norte com Aldi, do Sul e do Nascente com Avenida 25 de Abril e do Poente com Rua Bento Gonçalves, ainda por 
descrever na Conservatória do Registo Predial da Amora, inscrito na matriz sob o artigo provisório P14702. ---
------Que os justificantes adquiriram o referido imóvel através de compra verbal efetuada em mil novecentos e 
oitenta e cinco , a Joaquim Cardoso Sequeira e mulher Adelina Sequeira, casados sob o regime da comunhão geral de 
bens, residentes  que foram na Rua Estácio de Veiga,nº 17, 1º esquerdo, Lisboa, Francisco Alves da Costa e mulher 
Dalila da Conceição Costa, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residente que foram em Avenida 
Hoche, nº 23 França, Augusta dos Santos Silva, viúva, residente que foi na Rua Passos Manuel, nº 94, rés-do-chão 
direito, em Lisboa e a Aurora dos Santos Silva, viúva, residente que foi na Rua Abel Botelho, nº 8, 3º direito, em 
Lisboa, sem que no entanto ficassem a dispor de titulo formal que lhes permita o respetivo registo na Conservatória 
do Registo Predial mas, desde logo, entraram na posse e fruição do referido imóvel, agindo sempre por forma 
correspondente ao exercício do direito de propriedade, nomeadamente, vedando-o e construindo no mesmo uma 
barraca em madeira para arrumos, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respetivos encargos.
------Que os ora justificantes estão na posse do identificado imóvel há mais de vinte anos, sem a menor oposição 
de quem quer que seja, desde o seu inicio, posse que sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, com 
conhecimento de toda a gente, com ânimo de quem exerce direito próprio, sendo por isso uma posse pública, 
pacífica, contínua, pelo que adquirira o referido imóvel por usucapião, não tendo assim, documentos que lhes 
permita fazer prova da aquisição pelos meios extrajudiciais normais.
------Está conforme. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barreiro, três de fevereiro de dois mil e vinte e um. 
O Notário,

Conta registada sob o nº 2/494/2021 
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Rui Salvador

Cimeira online com 
vários especialistas e 
responsáveis revela 
investimentos da CP e 
da Infraestruturas de 
Portugal

MOBILIDADE E FERROVIA

Lisboa-Porto em 1h15 e novas 
ligações de Sines a Espanha

De Lisboa ao Porto em 1h15, de Sines 
a Espanha de uma forma mais rápida 
e que beneficia o porto da região sa-
dina. Foram estas algumas das con-
clusões tiradas de um dos debates 
da cimeira online Portugal Railway 
Summit 2021, precisamente o Ano 
Europeu do Transporte Ferroviário.

Dois dos oradores mais importan-
tes, tendo em conta o distrito de Se-
túbal, foram Nuno Freitas, presidente 
da CP, e António Laranjo, responsável 
da Infraestruturas de Portugal.

E combinando as intervenções, as 
conclusões são rápidas: ir de Lisboa 
ao Porto, ou vice-versa, numa hora e 

O programa 
Ferrovia 
2020, com mil 
quilómetros 
de ferrovia, 
representa um 
investi mento 
de 2 mil milhões 
de euros, e vai 
me lhorar as 
acessibilidades 
de Sines à 
zona de Elvas e 
fronteira com 
Caia

LUSA

quinze minutos (daqui a dez anos), 
e tornar o país mais competitivo 
melhorando a ligação entre Sines e 
Espanha.

Nuno Freitas revelou que a CP está 
presente num novo concurso “para 
12 comboios de alta velocidade com 
mais 14 de opção”. A primeira dúzia 
é para “chegar a tempo da nova linha 
Lisboa-Porto, com as opções a serem 
exercidas consoante a construção e 
expansão de infraestruturas e dos 
serviços da CP.

Estes comboios de alta velocidade, 
os chamados TGV, podem custar en-
tre 25 e 35 milhões de euros, revelou 
ainda.

Havendo os comboios, falta a es-
trutura, e é aqui que entra a Infraes-
truturas de Portugal, com António La-
ranjo a falar numa “linha dupla de alta 
velocidade entre Porto e Lisboa, com 
a obra a iniciar-se com troço Porto-
-Soure”. Acrescentou o responsável 
que a viagem entre os dois grandes 
centros urbanos nacionais se realiza-
rá numa hora e quinze minutos.

O investimento é em torno dos 
4500 milhões de euros, com 2300 a 

serem destinados à primeira fase, e os 
trabalhos são realizados entre 2021 e 
2030. Existirão apoios comunitários.

A ‘bazuca’ e o Ferrovia 2020 
Nuno Freitas aproveitou ainda para 
falar das possibilidades que existem 
no País tendo em conta os inves-
timentos na ferrovia nos próximos 
anos, devido também aos apoios 
financeiros da famigerada “bazuca” 
europeia.

E falando mesmo desta ‘arma’ de 

dinheiro, garante que “os fabricantes 
vão ter falta de capacidade e pode 
ser uma oportunidade para Portugal, 
visto termos mão de obra qualificada 
e mais barata”, comparativamente, 
por exemplo, com o centro da Eu-
ropa.

Já António Laranjo destacou o 
programa Ferrovia 2020, que tem 
“intervenção em mil quilómetros de 
ferrovia” e representa um investi-
mento de 2 mil milhões de euros que 
vai também, por exemplo, melhorar 

as acessibilidades de Sines à zona 
de Elvas e à fronteira com Caia, em 
Espanha, “melhorando-se assim as 
acessibilidades aos portos nacio-
nais”.

O Portugal Railway Summit 2021 
realizou-se na terça e quarta-feira, 
teve a presença de várias persona-
lidades da área, nacionais e estran-
geiras, incluindo, por exemplo, Adina 
Valean, comissária europeia para os 
Transportes, que falou no arranque 
da cimeira.

O SETUBALENSE, N.º 553, DE 05/02/2021
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Setúbal

PANDEMIA

BE quer 
requisição 
de unidades 
privadas
do concelho

A requisição civil das unidades priva-
das Hospital Nossa Senhora da Arrá-
bida, em Azeitão, e Hospital da Luz, 
em Setúbal, faz parte de um conjun-
to de sete propostas avançadas pela 
Comissão Coordenadora Distrital de 
Setúbal do Bloco de Esquerda, para 
“dar resposta imediata às necessida-
des em saúde no Distrito de Setúbal”, 
no actual quadro de pandemia.

Unidades estas que a distrital diz 
que “podem utilizar a sua capacidade 
instalada para uma resposta coorde-
nada e integrada às necessidades de 
todos os doentes, covid e não covid”.

Avaliam os bloquistas que existe 
uma situação “grave nos cuidados de 
saúde no País” e, em “particular, no 
Distrito de Setúbal, onde consideram 
que é preciso criar estruturas de re-
taguarda – hospitais de campanha -, 
“preferencialmente associadas aos 
hospitais já existentes, de forma a 
rentabilizar os profissionais de saúde 
e aumentar o conforto e segurança 
do doente”.

Outra medida passa pelo “reforço 
e descentralização” das unidades de 
Atendimento aos Doentes Respirató-
rios na comunidade, ao que acrescen-
tam a necessidade de “alargamento da 
vacinação prioritária a profissionais de 
limpeza, higiene e segurança, técnicos 
de exames de diagnóstico e estudan-
tes das profissões da saúde”. Ao mes-
mo tempo, alertam a necessidade de 
contratação de assistentes operacio-
nais em condições de justiça laboral.

O pacote de medidas do Bloco 
requer ainda a mobilização das au-
tarquias para chamarem a si a promo-
ção de novos postos de testagem“, e 
também a “coordenação da rede de 
apoio domiciliário à pessoa em confi-
namento ou isolamento, em parceria 
com instituições locais, com particu-
lar destaque para as camadas mais 
carenciadas da população”.

Por último defendem “maior trans-
parência e escrutínio democrático na 
aplicação do programa de vacinação 
à covid-19”. H.L.

Humberto Lameiras

Ontem estavam 205 
doentes internados 
com covid sendo que 
18 deles em cuidados 
intensivos   

A nova base da TÜV
na Península de Setúbal 
já permitiu a criação de 
oito postos de trabalho 
directos

PANDEMIA NO SÃO BERNARDO 

Hospital continua com números elevados de 
covid e José Poças escreve a Marta Temido

O Hospital de São Bernardo, em Se-
túbal, registou ontem 205 doentes 
internados com covid, estando 18 dos 
quais internados em cuidados inten-
sivos, sendo que este último serviço 
está na linha de capacidade máxima.  
No total, significa menos um doente 
que na terça-feira.   

São números que colocam a uni-
dade de infecciologia de Setúbal 
com uma taxa de esforço de “76%”, 
refere o director deste serviço, José 
Poças, que já na passada terça-feira 
afirmava que a afluência de doentes 
ao hospital com o vírus SARS-CoV-2 
era “avassaladora”.

Ontem, José Poças em declara-
ções à SIC, voltava a alertar para a 
situação limite na unidade de cui-
dados intensivos e para falta de re-
cursos humanos e das condições das 
instalações. “O hospital está a res-
ponder em condições muito difíceis 
de instalações e meios humanos. E 

A afluência de doentes com SARS-CoV-2 ao Hospital de São Bernardo tem sido aponta como avassaladora 

ALEX GASPAR

conselho de administração do hospi-
tal. Nesta missiva é apresentado “um 
retrato de uma realidade que pesa 
muitíssimo sobre um hospital já de 
si carenciado, e a brutal procura que 
tem todos os dias”, revela José Poças.

No mesmo documento, que o clínico 
diz ser um contributo para o Ministé-
rio da Saúde, está também reflectida 
a preocupação dos profissionais da 
unidade de Setúbal com a vertente 
dos doentes infectados com covid e 
que, “muitas vezes, vêm ao hospital 
por outras patologias”. Acrescenta que 
são pessoas que “estão em situação de 
portadores assintomática do vírus, e 
acabam nos cuidados da equipa covid, 

composta por vários especialistas”.
Outra preocupação vai para com 

os doentes que “não deixaram de 
existir, mas deixaram de procurar o 
hospital”, possivelmente por receio 
de contágio, acrescenta o director da 
unidade de infecciologia de Setúbal.

A dar ainda mais relevo à situação 
difícil que se vive no Hospital de São 
Bernardo, José Poças reforça que to-
da esta fase tem sido suportada pelas 
equipas profissionais desta unidade, 
que tem “inventado novos planos” 
como referiu à estação de televisão 
de Paço de Arcos, e lembra que este 
hospital, até o momento, foi o único a 
declarar o estado de catástrofe.

O Grupo TÜV Austria Iberia vai insta-
lar serviços no BlueBiz – Parque Em-
presarial da Península de Setúbal. O 
contrato já foi assinado com a aicep 
Global Parques, sendo que a empre-

NEGÓCIOS

TÜV Austria instala escritórios e laboratório no BlueBiz

sa, com filiais e associados em mais 
de 40 países, vai ocupar em Setúbal 
uma área aproximada de 200 metros 
quadrados, que engloba espaço de 
escritórios e um laboratório especia-
lizado em soldadura. 

Segundo a aicep Global Parques, 
a nova base da TÜV na Península de 
Setúbal “já permitiu a criação de oito 
postos de trabalho directos, totali-
zando 62 colaboradores em Portugal.

A TÜV Austria Iberia é uma empresa 
que presta serviços de Inspecção In-

dustrial, monitorização, certificação, 
segurança de TI e meio ambiente. A 
opção pelo BlueBiz terá considerado 
a localização privilegiada deste par-
que empresarial, assim como “as suas 
condições infra-estruturais proporcio-
nadas, como pelas suas características 
geográficas, modeladas pela sua rique-
za patrimonial, ambiental e cultural”.

Localizado a 40 quilómetros de Lis-
boa, o BlueBiz ocupa uma área de 56 
hectares totalmente infra-estruturada 
e integra amplos espaços verdes dota-

dos de arruamentos e parqueamento 
internos, com uma zona comercializá-
vel de cerca de 23 hectares, repartidos 
por 8,5 hectares de área coberta e 14,5 
hectares de área descoberta.

“O BlueBiz – Parque Empresarial da 
Península de Setúbal oferece condi-
ções únicas para diversos sectores 
de actividade, com destaque para a 
metalomecânica de precisão para a 
aeronáutica, Agroindústria e a logís-
tica automóvel”, refere comunicado 
da aicep Global Parques. 

Ontem o Hospital de São 
Bernardo registava 18 doentes 
infectados com covid, internados 
em cuidados intensivos. Uma 
situação no indicador limite   
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o Ministério da Saúde bem o sabe”.
Estas são situações que terão sido 

reforçadas em carta aberta já envia-
da à ministra Marta Temido, assinada 
pela maioria dos elementos da comis-
são de crise onde está representado o 
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sem fins lucrativos pública na sua 
página do Facebook.
A recolha da box pode ser feita 
pela Refood na casa de quem 
contribui, ou entregue por cada 
um no núcleo de Setúbal, às 
terças, quintas e sextas-feiras, 
entre as 19h00 e 20h00. 

Refood lança 
campanha solidária 
para reforçar
ajuda alimentar
no concelho

A Refood Setúbal lançou a 
campanha "Refood Box" para 
fornecer refeições completas 
às famílias que mais precisam. 
Quem quiser colaborar com esta 
ajuda solidária, apenas precisa 
de compor uma caixa com os 
ingredientes que este projecto 

AOS SÁBADOS

O Setubalense 
leva região
de Setúbal
à televisão

A região de Setúbal vai ter mais espa-
ço, e de forma permanente, na televi-
são portuguesa, com o novo progra-
ma da TVI24, que estreia amanhã, a 
seguir ao Jornal da Uma.

O SETUBALENSE é parceiro da 
estação de televisão, na produção 
de País24, assumindo a responsabi-
lidade de realização das reportagens 
sobre o nosso distrito. Para esta pri-
meira edição, da estreia formal do 
programa, vai ser emitida uma repor-
tagem sobre a falta de investimento 
nos hospitais da região.

O trabalho, da autoria da jornalis-
ta Maria Carolina Coelho, é a versão 
para televisão da notícia que publica-
mos hoje nesta página. Os autarcas 
de Setúbal e do Seixal explicam em 
que ponto estão e a falta que fazem 
os investimentos em equipamentos 
de saúde de que estes concelhos 
carecem há muito tempo, designa-
damente a ampliação do Hospital 
de São Bernardo e a construção do 
Hospital do Seixal.

Além desta, O SETUBALENSE 
produziu também já outras reporta-
gens no âmbito desta parceria com 
a TVI, sobre os problemas provo-
cados pela pandemia no sector da 
restauração (para o programa zero) 
e sobre os faroleiros de todos os fa-
róis do distrito de Setúbal (que foi 
emitida na edição experimental do 
programa, no Natal).

Estes dois trabalhos, de André 
Rosa e Maria Carolina Coelho, res-
pectivamente, estão disponíveis 
na secção multimédia da edição 
online do jornal, em www.osetu-
balense.com.

O programa País24, com apre-
sentação do jornalista João Fer-
nando Ramos, director da TVI/
Norte, é produzido na redacção 
da TVI do Porto.

Jornal é parceiro da TVI 
no programa semanal 
País24, que estreia 
amanhãMaria Carolina Coelho

Ampliação do Hospital 
de São Bernardo e 
construção do Hospital do 
Seixal aguardam há anos

CUIDADOS DE SAÚDE

Região desespera por 
investimento nos hospitais

A concretização de investimentos 
nos equipamentos de saúde de Se-
túbal está em suspenso há diversos 
anos, revelando-se cada vez mais 
urgente, uma vez que a região care-
ce de condições nas suas unidades 
hospitalares há demasiado tempo. 

Em setúbal aguarda-se luz verde 
do Governo para o lançamento do 
concurso público para a empreita-
da de ampliação do Hospital de São 
Bernardo.

A obra, idealizada desde 2017, “é 
reconhecida por todos”, visto que 
o hospital “precisa de um conjunto 
de serviços que precisam de novos 
espaços e condições”, explica Ricar-
do Oliveira, vereador da Saúde da 
Câmara Municipal de Setúbal, a O 
SETUBALENSE. 

A edificação, que começou na 
ordem dos sete milhões de euros, 
passou a um investimento de 17,2 mi-
lhões. Depois de, em 2019, ser anun-
ciada a sua realização, no Orçamento 
do Estado para 2020 não veio inscrita 
qualquer verba para a sua execução. 
No ano seguinte, situação idêntica 
aconteceu. “Só o colocariam quando 
houvesse a perspectiva de arrancar 
com as obras. Face a toda esta pres-
são do Governo, terão reconhecido 
a importância de incluir uma norma 
[para a sua execução]”, acrescenta 
Ricardo Oliveira.

No decorrer desta semana, o presi-
dente do Conselho de Administração 
do CHS, Manuel Roque Santos, ex-
plicou que é necessário o concurso 
“ser submetido à aprovação prévia 
do Tribunal de Contas”. “Ainda não 
temos indicação dos Ministérios das 
Finanças e da Saúde sobre as verbas 
que serão disponibilizadas para o ar-
ranque das obras”, referiu. 

Já no Seixal, a construção de um 
hospital no concelho está em cima da 

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal

mesa há mais de duas décadas, com 
o terreno já escolhido para o efeito, 
situado no Fogueteiro. Um dos prin-
cipais objectivos é aliviar o Hospital 
Garcia de Orta, em Almada. 

O não avançar do processo é visto 
pela autarquia local como falta de 
empenho político por parte dos su-
cessivos governos. “Em 2009, ano 
de eleições legislativas, o governo 
de José Sócrates anuncia o Hospital 
do Seixal, que supostamente esta-
ria concluído em 2012, mas nada se 
fez. Depois veio o governo de [Pedro] 
Passos Coelho, que mandou encerrar 
o projecto. Depois, surge novo gover-
no do PS, António Costa, que durante 
os primeiros anos, apesar da nossa 

luta, nada ainda foi conseguido”, afir-
ma Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal.

Numa obra que rondará os 25 
milhões de euros, o município vai 
investir entre dois e três milhões. Já 
o Governo incluiu no Orçamento do 
Estado para 2021 uma verba de 5,5 
milhões para que o concurso seja 
lançado, mas a incerteza no seu ar-
ranque persiste. 

Também José Lourenço, porta-voz 
da Comissão de Utentes de Saúde do 
Concelho do Seixal, demonstra ter 
dúvidas na sua execução. “Quando 
a mentira é sucessiva leva-nos a des-
confiar. Nós só acreditamos quando 
virmos.”, conclui. 

BREVES

O Gabinete de Apoio ao 
Empresário, da Câmara de 
Setúbal, e a ActionBest, 
promovem a 11 de Fevereiro, 
entre as 18h00 e as 20h00, o 
workshop “Marketing Revisto”, 
em formato e-learning.
O objectivo é preparar as 
empresas para aumentar o 
número de novos clientes.
AS inscrições são gratuitas e 
podem ser efectuadas através 
do link: https://bit.ly/2XoZnV3.

Estão abertas as candidaturas 
ao APOIAR + SIMPLES, uma das 
novas medidas do Programa 
APOIAR, dirigida a empresários 
em nome individual sem 
contabilidade organizada, com 
trabalhadores a cargo e com 
quebras de facturação, que 
actuem nos sectores afectados 
pelas medidas excepcionais de 
mitigação da crise sanitária.
Mais informações consulte o 
link: https://www.iapmei.pt/.../
APOIAR-SIMPLES-Candidaturas.

A Junta de Gâmbia, Pontes 
e Alto da Guerra, seguindo 
as indicações da Autoridade 
Nacional de Protecção Civil, 
procedeu à colocação de 
fitas nos bancos de lazer da 
freguesia, de forma a impedir 
a sua utilização nesta época 
crítica da pandemia.

11 DE FEVEREIRO
Workshop sobre 
marketing

APOIAR + SIMPLES
Candidaturas 
para empresários

PREVENÇÃO
Fitas em bancos 
de lazer

José Lourenço, porta-voz da Comissão de Utentes do Seixal

Ricardo Oliveira, vereador da Saúde da Câmara Municipal de Setúbal
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Autarquia liberta 9,8 milhões de euros para 
obras que podem estender-se até 2022 

A construção da Loja do Cidadão, do 
Centro de Recolha de Animais e do edi-
fício anexo à Galeria Municipal – para 
permitir acesso a pessoas com mobili-
dade reduzida – são algumas das prin-
cipais obras que a Câmara Municipal 
do Montijo tem previstas concretizar 
entre este e o próximo ano. 

Fazem parte de um plano de inves-
timentos, que ascende a 9,8 milhões 
de euros, anunciou Nuno Canta, pre-
sidente da autarquia, na reunião do 
executivo, que decorreu na última 
quarta-feira. O saldo de gerência de 
2020 foi de 11,8 milhões e a gestão 
socialista decidiu afectar 9,8 milhões 
para investimentos e 1,5 milhões para 
despesas correntes. 

Nos investimentos a realizar foram 
também inscritas a reabilitação da Bi-
blioteca Municipal, a recuperação do 
edifício do Pátio de Água e o arranjo 
do largo da feira da Atalaia, bem co-
mo o aluguer de contentores novos, 
equipados com ar condicionado, para 
substituição dos pavilhões degrada-
dos da Escola Básica D. Pedro Varela. 

A aposta na área da educação 
representará a maior fatia do bolo 
financeiro, cerca de 4 milhões de 
euros. A obra do Centro Escolar de 
Pegões também é para arrancar e o 
aluguer de contentores foi também a 
solução encontrada para a interven-
ção na Escola Básica do Afonsoeiro. 
Já a Escola Básica da Liberdade vai ter 
mais quatro salas de aula, ao passo 
que a Escola da Atalaia vai beneficiar 
de arranjos exteriores.

O autarca destacou também a recu-
peração do edifício da antiga Trabatijo, 
que irá funcionar como complemento 
ao Cinema Teatro Joaquim d´Almeida.

Mário Rui Sobral 

Saldo de gerência de 
2020 atingiu os 11,8 
milhões de euros. 
Educação absorve maior 
parte do investimento 
para este ano 

PLANO DE INVESTIMENTO 
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Esculturas e monumento na forja 
A concurso vai voltar a obra de reabi-
litação das Piscinas Municipais, pelo 
valor base de cerca de 2 milhões de 
euros.

Prevista também está a construção 
de mais um troço na rede de ciclovias, 
junto ao estabelecimento prisional, 
um outro que vai ligar Montijo à Ata-

laia e um terceiro no Pocinho das 
Nascentes, para ligar à ciclovia do 
caminho de ferro. Recuperadas vão 
ser as ciclovias junto ao Alegro e a da 
Avenida D. João II.

O parque infantil localizado no Par-
que Municipal Carlos Hidalgo Gomes 
de Loureiro vai ser beneficiado com 
equipamentos lúdicos, “em homena-

gem às flores do Montijo”, avançou 
Nuno Canta. O “coração verde da 
cidade" (leia-se, parque municipal) 
vai passar a contar com uma peça 
escultórica.

Também com uma escultura de 
homenagem à liberdade será abri-
lhantada a Praça da Liberdade, nas 
Colinas do Oriente, e na rotunda do 

cruzamento de Pegões será instalado 
um monumento de homenagem ao 
vinho, cujo orçamento ascende a 70 
mil euros.

No âmbito da conservação do pa-
trimónio público, vão ser restaurados 
o Museu Municipal da Casa Mora e 
os coretos da Praça da República, no 
Montijo , e da Praça da Liberdade, em 
Sarilhos Grandes.  

A Avenida dos Pescadores e a 
Praça da República vão contar com 
nova iluminação pública. De resto, 
ainda para a avenida atrás referida 
está prevista a remodelação da placa 
central.

No plano desportivo, o município 
aponta à recuperação do polidespor-
tivo das Janelas do Parque e da ve-
dação do polidesportivo e jardim do 
Parque Urbano das Piscinas, além da 
requalificação da iluminação do poli-
desportivo do Esteval. Vão ser insta-
lados relvados sintéticos no Campo 
de Futebol do Esteval e no anexo do 
Estádio da Liberdade. Para o Campo 
do Afonsoeiro está prevista a instala-
ção de contentores para funcionarem 
como balneários.

O presidente da Câmara enumerou 
outras intervenções a realizar a breve 
prazo, casos das pavimentações ru-
rais da Estrada do Pinheiro, na Jardia, 
da 2.ª fase da Figueira da Vergonha, 
da Estrada dos Quatro Marcos, em 
Sarilhos Grandes, da Estrada do Pei-
xe, em Santo Isidro de Pegões, entre 
outras.

Definida ainda está a aquisição de 
duas viaturas pesadas para recolha 
de resíduos sólidos e de equipamen-
tos para o Cinema Teatro Joaquim d’ 
Almeida. A instalação eléctrica nos 
Paços do Concelho vai ser remodela-
da e os cemitérios e capelas também 
vão ser intervencionados.

No final, Nuno Canta – que vincou 
a previsão de um apoio de 200 mil 
euros às instituições sociais, bombei-
ros e limpeza urbana – destacou que 
o plano de investimentos para este 
ano “é ambicioso”, representando 
uma aposta forte, “em contraciclo", 
para relançar a economia montijense 
e contribuir para “salvar empregos, 
empresas e vidas”. 

Nuno Canta considera o plano de investimentos para este ano "muito ambicioso e determinante para a economia local"

A aquisição de novos terrenos 
e edifícios também está nos 
planos da autarquia. “Este será 
o período da história em que 
o município mais património 
adquiriu”, frisou Nuno Canta, 
pouco depois de anunciar que a 
autarquia irá adquirir o Moinho 
de Maré da Mundet e um espaço 
para instalação da nova sede da 

Aposta Compra de Moinho de Maré da Mundet 
e espaço para nova sede da Junta de Sarilhos 

Recuperação e Resiliência (PRR) 
da União Europeia estamos 
também a comprar mais lotes 
para a construção de habitação 
de renda acessível. Esperamos, 
ainda, dentro do PRR ter 
verba suficiente para fazer 
intervenções, de reabilitação 
e renovação, nos fogos de 
habitação social”, anunciou.

Junta de Freguesia de Sarilhos 
Grandes, junto à igreja.

Outro dos investimentos 
previstos que o socialista 
evidenciou prende-se com 
a habitação social a rendas 
acessíveis – processo iniciado 
em 2020 com a compra da antiga 
fábrica do Izidoro. “No âmbito 
da candidatura ao Plano de 



quartel da corporação da zona Este 
do concelho. “O apoio aprovado vai 
assegurar que todos os [elementos] 
activos tenham ao dispor cacifos que 
permitam a guarda, em separado, 
dos uniformes de uso diário e 
dos equipamentos de protecção 
individual, que utilizam nas várias 

ocorrências”, explicou a Câmara 
Municipal do Montijo. De acordo com 
a autarquia, os Bombeiros Voluntários 
de Canha, aquando de um pedido 
de apoio endereçado ao município, 
identificaram essa necessidade para 
fazer face “aos novos e exigentes 
desafios” criados pela pandemia.

Bombeiros de 
Canha ganham 
60 cacifos 
duplos

O executivo da Câmara Municipal 
do Montijo decidiu, na reunião 
da passada quarta-feira, atribuir 
um apoio financeiro de 7 mil e 619 
euros à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Canha. 
A verba é destinada à aquisição 
de 60 cacifos duplos, a instalar no 
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O património humano, desportivo 
e associativo do Montijo ficou mais 
pobre. José Camilo, o “Senhor Bas-
quetebol”, que uniu várias gerações 
de montijenses pela sua forma de es-
tar, comportamento cívico exemplar 
– sempre a favor dos mais vulneráveis 
e necessitados –, morreu no passado 
sábado, aos 72 anos, no hospital do 
Barreiro.

O funeral realizou-se na última ter-
ça-feira, no Cemitério de S. Sebastião, 
no Montijo.

José Camilo Dias Ramos nasceu em 
Setúbal a 14/07/1948, esteve mais de 
meio século ligado ao movimento as-
sociativo montijense e destacou-se 
também como jogador e, mais tarde, 
treinador de basquetebol.

Jogou durante 25 anos e represen-
tou o Clube Desportivo do Montijo, 
o Clube Atlético do Montijo, a Asso-
ciação Desportiva Samouquense e o 
Palmeiras do Montijo. Foi ao serviço 
deste último clube, que, aos 39 anos, 
terminou a carreira de basquetebolis-
ta, com o título de Campeão Nacional 
da III Divisão.

Depois, como treinador orientou 
atletas masculinos e femininos nos 
mais diversos escalões, deixando 

MONTIJO PERDE UM DOS MAIORES

Morreu José Camilo 
marca no Clube Desportivo do Mon-
tijo, no Montijo Basket Associação 
(MBA), n’ A Velhinha de Alhos Vedros 
e no Seixal Futebol Clube. Do notável 
percurso técnico que realizou, desta-
ca-se um título de Campeão Nacional 
da I Divisão em seniores masculinos 
e participação na Liga Profissional de 
Basquetebol.

A sua acção ultrapassou muito 
mais do que o brilhantismo al-
cançado no trajecto realizado no 
mundo do basquetebol. Treinou e 
educou centenas de jovens em vá-
rias modalidades no Afonsoeiro, no 
seu bairro, em contexto de grandes 
dificuldades sociais e económicas. 
Deu corpo ao projecto de inserção 
social (PISOA) pelo desporto na fre-
guesia afonsoeirense. E alcançou o 
maior triunfo que se pode almejar: 
constituiu-se como referência inspi-
radora para as gerações seguintes, 
deixando um legado inestimável e 
marca profunda – de princípios e va-
lores – a todos quantos trabalharam 
com ele.

O Montijo ficou mais pobre e o 
Mundo também. O SETUBALENSE 
apresenta as mais sentidas condo-
lências à família enlutada e amigos. 

José Camilo em acção com idosos do Afonsoeiro no âmbito do PISOA 

Mário Rui Sobral 

O autarca informou 
que em primeiro lugar 
devem estar os doentes 
prioritários. E lamentou 
casos nas Misericórdias

LISTA FOI SOLICITADA PELA SAÚDE

Nuno Canta recusou vacinas para 
a protecção civil e bombeiros 

Os serviços de saúde pediram à Câ-
mara do Montijo uma lista de pessoas 
da equipa da protecção civil munici-
pal a vacinar nesta fase contra a co-
vid-19. E Nuno Canta, presidente da 
autarquia, respondeu: não, obrigado!

A informação foi dada pelo líder do 
executivo, durante a sessão de câma-
ra realizada por videoconferência na 
passada quarta-feira, na sequência de 
uma declaração política apresentada 
pela vereação da CDU, a condenar os 
casos ocorridos nas Misericórdias do 
concelho e na Segurança Social de Se-
túbal, bem como “o desinvestimento 
dos sucessivos governos no Serviço 
Nacional de Saúde”.

Apesar de reconhecer que os 
bombeiros, a protecção civil, estão 
na linha da frente, Nuno Canta enten-
deu que a prioridade deve ser outra e 
recusou enviar a listagem.

“Agradecemos essa disponibilidade 
aos serviços de saúde, mas manifes-
támos a nossa não aceitação dessas 
vacinas, dizendo que essas vacinas 
têm de ser usadas como diz o plano 
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nacional de vacinação pelos doentes 
prioritários”, revelou o socialista. 
“Não aceitámos substituir doentes 
prioritários, pessoas que têm mais 
de 80 anos, pessoas institucionali-
zadas, por outras que podem bem 
mais tarde ser vacinadas”, adiantou, 
ao mesmo tempo que estabeleceu 
um paralelismo com o caso de “uma 
câmara do Alentejo” que optou de 
forma diferente e “vacinou parte dos 
bombeiros da sua corporação”.

“A vacina é um recurso médico es-
casso que tem de ser utilizado neste 
momento de acordo com critérios 
científicos e não com vontades, in-
tenções partidárias, do PCP, do PS, 
do PSD ou seja de quem for, até de 
populistas, no sentido de não desvir-
tuarmos uma linha de actuação que 
tem de ser coerente, séria e honesta”, 
defendeu. E não isentou a tutela de 
responsabilidades na condução do 
processo, ao lembrar que inicialmen-
te não ficou bem definido o que fazer 
com as sobras de vacinas.  

“As nossas instituições, Misericór-
dias e outras, foram todas elas confron-
tadas com sobra de vacinas e muitas 
das vezes isso cria nas pessoas dificul-
dades de decidirem bem e lamenta-
mos isso”, exemplificou o socialista, em 
resposta ao posicionamento crítico da 
CDU em relação aos casos verificados 
no concelho e não só.

A declaração política apresentada 
momentos antes pela vereadora Ana 
Baliza (CDU) não podia ser mais clara.

“[A CDU] repudia e condena atitu-
des como a tomada pela [ex-]directo-
ra da Segurança Social de Setúbal ou 
por membros dos corpos sociais de 
Misericórdias, como a de Montijo ou 
Canha, que se incluíram a si e a outros 
não previstos nos critérios definidos 
como prioritários a vacinar”, frisou a 
comunista. O processo de vacinação 
“deve avançar o mais rápido possível 
e em segurança”, salvaguardando em 
primeiro lugar “os profissionais de 
saúde, os bombeiros e todos os que 
no dia-a-dia são necessários para dar 
resposta à pandemia”, considerou.

As críticas foram estendidas ao go-
verno central, face às dificuldades co-
nhecidas nas respostas hospitalares 
e também nos cuidados primários de 
saúde na região.

“As dificuldades actuais reflectem 
anos de desinvestimento no SNS 
levado a cabo pelos sucessivos go-
vernos de PS, PSD e CDS, de que são 
claros exemplos a não construção do 
novo hospital do Montijo, do hospi-
tal do Seixal e a não ampliação dos 
hospitais Garcia de Orta [Almada] e 
S. Bernardo [Setúbal]”, atirou. E jun-
tou ainda “a inexistência de obras 
em muitos centros de saúde, a não 
construção de muitos outros em falta 
em diversos concelhos e a não admis-
são de médicos, enfermeiros e outros 
técnicos, que resultou num enorme 
número de utentes sem médicos e 
enfermeiros de família” em todos os 
municípios do distrito.

DR
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Montijo

Mário Rui Sobral 

José Braço Forte foi 
vacinado com a mulher. 
Teve o apoio da maioria 
dos membros dos órgãos 
sociais. Nova reunião 
indicia recuo na decisão 

NO SÁBADO RECUSOU RENUNCIAR AO CARGO

Provedor da Misericórdia pode 
apresentar demissão já amanhã 
na sequência do caso das vacinas

Os órgãos sociais da Misericórdia do 
Montijo voltam a reunir-se amanhã, 
a pedido do provedor, José Manuel 
Braço Forte, que pode apresentar a 
demissão do cargo.

Isto depois de, na reunião de sá-
bado passado, o provedor ter recu-
sado renunciar às funções, quando 
confrontado pelo presidente da As-
sembleia Geral, João Afonso, com o 
facto de ele e a esposa terem sido 
indevidamente vacinados contra a 
covid-19.

A convocatória agora solicitada ao 
presidente da Assembleia Geral, João 
Afonso, deixa antever que o provedor 
terá recuado na decisão de continuar 
à frente dos destinos da Santa Casa. 
No entanto, não é líquido que isso ve-
nha a acontecer, conforme faz notar 
João Afonso.

“Atendendo ao seu comportamen-
to, de não reconhecimento do erro, 
admito todas as hipóteses", revela o 
presidente da Assembleia Geral.

O SETUBALENSE tentou obter es-
clarecimentos nesse sentido junto de 
José Braço Forte, mas até ao fecho 
desta edição não obteve resposta, 
apesar da tentativa de contacto te-
lefónico e do envio de mensagem.

Na reunião de sábado, o provedor 
contou com o apoio da maioria dos 
mesários, mesmo depois de ter ad-
mitido que a sua mulher tinha sido 
vacinada, ao contrário do que havia 
garantido dias antes quer a O SE-
TUBALENSE quer a pelo menos um 
membro da direcção. Ele e a mulher 
figuraram, respectivamente, no 47.° 
e 48.° lugar da lista de profissionais 
da Unidade de Cuidados Continuados 
da instituição que foram inoculados, 
no passado dia 22.

Provedor solicitou ontem o agendamento da reunião que vai decorrer amanhã

DR

Massacote, ficaram solidários, diria 
mesmo, acerrimamente solidários 
com a posição do provedor. Esta 
mesa e este provedor vão ficar na 
história, por uma responsabilidade 
activa e passiva, como uma das me-
sas que foi protagonista de um dos 
maiores escândalos da Santa Casa da 
Misericórdia. Lamento que essas pes-
soas tenham ficado do lado errado da 
história”, afirma. 

“Já era grave a esposa do senhor 
provedor ter sido vacinada à frente de 

uma parte de funcionários e utentes. 
Mais grave se tornou quando violou 
grosseiramente a verdade”, salien-
ta. E complementa: “Vacinar 30 e tal 
mulheres que estão a representar a 
Santa Casa, sendo que 20 delas foram 
contaminadas e uma contagiou o ma-
rido, que em resultado disso morreu, 
parece-me mais prioritário do que va-
cinar o provedor e a mulher.”

José Braço Forte alegou que a es-
posa foi incluída na lista de pessoas 
a vacinar como voluntária da institui-
ção. Mas João Afonso tem indicação 
contrária. “A informação que tenho 
dos serviços é que a senhora não faz 
voluntariado há mais de um ano e por 
altura da vacinação também não fa-
zia. Não há correspondência entre 
o que ele diz e a realidade”, dispara 
o presidente da Assembleia Geral, 
que atribui toda a responsabilidade 
do caso ao provedor. “Ele disse que 
a inclusão dos nomes na lista era da 
responsabilidade da directora técnica 
da unidade cuidados continuados. 
Mas tudo indica que foi dele”, junta.

O SETUBALENSE contactou a di-
rectora técnica, Alda Beatriz, que, 
no entanto, escusou-se a prestar 
declarações.

Na reunião de sábado, além do 
presidente da Assembleia Geral e 
do provedor, participaram José Tei-
xeira, Luís Castanheira (membros 
da Assembleia Geral), Maria Helena 
Oliveira, Luís Alves, João Marcelino, 
Ilídio Massacote, José Pinheiro, Joa-
quim Silva, António Severino (da me-
sa administrativa) e João Paulo Dinis 
(presidente do Conselho Fiscal). 

Ainda nesta mesma reunião foram 
adiadas as eleições para os órgãos so-
ciais, que deveriam ter ocorrido em 
Dezembro último, face ao contexto 
pandémico que se atravessa. “Irei 
analisar semana a semana o evoluir 
da situação. Quando houver condi-
ções, serão marcadas", revelou João 
Afonso, a concluir.

Entretanto, o Ministério Público 
decidiu abrir um inquérito ao caso 
da vacinação na Santa Casa da Mi-
sericórdia do Montijo, bem como a 
situações idênticas registadas no Sei-
xal e na Segurança Social de Setúbal, 
entre outras.

EM COMUNICADO
JSD fala 
em acções 
desonestas e 
pede cabeça do 
líder da Santa 
Casa

A Juventude Social Democrata (JSD) 
do Montijo reagiu, na última terça-
-feira, aos casos de vacinação inde-
vida registados nos últimos tempos 
e apontou baterias à Misericórdia 
local.

“É de lamentar que no nosso con-
celho tenhamos conhecimento de 
comportamentos igualmente deso-
nestos. Por isso temos a obrigação 
de exigir que assumam a responsa-
bilidade dos seus actos e coloquem 
o seu lugar à disposição, permitindo 
que as instituições que feriram, ética 
e moralmente, sarem as suas feri-
das”, consideram os jovens social-
-democratas, em comunicado.

 “Infelizmente este comportamen-
to egoísta contrasta com o sofrimen-
to e sacrifício de alguns trabalhado-
res que devido a contágios no meio 
laboral, na Santa Casa do Montijo, 
viram o vírus ceifar a vida de entes 
queridos seus. Será possível manter 
a confiança numa liderança que es-
colhe primeiro a sua segurança do 
que a dos seus trabalhadores? Uma 
liderança que pretere quem está no 
terreno a seu próprio favor não tem 
condições para se manter”, afirmam.

No mesmo documento, a JSD cri-
tica “o aproveitamento de cargos 
de chefia em instituições, como 
são exemplo IPSS e Santas Casas”, 
e lamenta os comportamentos de 
quem não consegue corresponder 
“em termos éticos e morais ao pa-
trimónio de serviço publico”.

“Não podemos confundir as insti-
tuições, compostas também pelos 
seus trabalhadores e utentes, que 
no último ano tão bravamente en-
frentaram esta crise pandémica, com 
tanto sacrifício pessoal. Devemos 
responsabilizar estes desonestos 
que não estiveram à altura exigida 
para a situação, muito menos à altura 
das instituições sociais que repre-
sentam”, atira a JSD.

Os social-democratas sublinham 
que “ainda não foram vacinados 
bombeiros, socorristas e forças de 
segurança do concelho” do Montijo. 
E lembram as vítimas da covid-19. 
“Os nossos profundos pêsames, em 
especial, às famílias que perderam 
os seus entes queridos”, lamentam, 
a finalizar.

“Ele achou que o comportamen-
to que teve foi correcto”, diz João 
Afonso, que desconhece o que po-
derá sair da reunião de amanhã, ao 
mesmo tempo que  classifica a situa-
ção como “inaceitável e vergonhosa". 
“Na reunião de sábado não aceitei a 
justificação do senhor provedor e, 
após ouvir também todas as pessoas, 
considerei que ele não tinha nem tem 
condições para continuar", adianta. 
“Todos os membros dos corpos so-
ciais, à excepção do mesário Ilídio 

Entretanto o surto de covid-19 
que começou por atingir o lar 
da instituição, obrigando ao 
adiamento da vacinação dos 
profissionais e utentes desta 
valência, alastrou-se à Unidade 
de Cuidados Continuados 
Integrados e já provocou quatro 
óbitos. 

Na primeira valência já 
testaram positivo à doença cerca 

Surto Mais de 60 infectados 
e quatro óbitos

de 40 pessoas, entre residentes 
e profissionais. E nos cuidados 
continuados, já depois da 
administração da primeira dose 
da vacina, foram infectados 17 
utentes e cinco profissionais. A 
informação foi confirmada por 
O SETUBALENSE junto de três 
fontes internas da Misericórdia 
do Montijo, que lamentaram os 
falecimentos registados.
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AlcocheteA Câmara Municipal alcochetana 
vai atribuir prémios, no valor de 150 
euros, a três alunos do Agrupamento 
de Escolas de Alcochete, por se 
terem distinguido “no âmbito dos 
prémios do Quadro de Excelência”, 
refere o município em comunicado. 
A decisão foi aprovada na reunião de 

Município distingue 
três alunos do Quadro 
de Excelência com 
150 euros

quarta-feira.  “Este ano contempla 
mais uma aluna, uma vez que duas 
alunas ficarem no segundo lugar. 
O prémio é dado através de um 
vale para os alunos comprarem o 
que mais desejarem”, explicou a 
vereadora da Educação, Maria de 
Fátima Soares.

BREVES

Maria Carolina Coelho

Concelho é o primeiro 
do distrito a receber a 
medida de prevenção, 
com uma unidade 
móvel instalada no 
centro de saúde

INICIATIVA ARRANCOU ONTEM 

Directora-geral da Saúde apela para participação 
das mulheres no rastreio do cancro da mama

A directora-geral da Saúde apelou 
para a participação das mulheres no 
rastreio do cancro da mama da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), 
que arrancou ontem, Dia Mundial 
do Cancro, em Alcochete. “Façam o 
rastreio, venham fazer o rastreio. É 
a diferença entre ter uma vida lon-
ga, feliz, saudável, ou uma vida mais 
complicada e mais sofrida”, disse 
Graça Freitas, num desafio lançado 
durante a cerimónia que assinalou o 
arranque da iniciativa de prevenção 
no distrito. 

“O cancro da mama é uma das 
principais causas de morte das mu-
lheres em Portugal. É muito preva-
lente. Além do desfecho final, tem 
um longo percurso de sofrimento. E 
esse sofrimento, de facto, pode ser 
atalhado com um diagnóstico mais 
precoce, numa fase mais precoce, 
que permite intervenções menos 
invasivas, menos agressivas, menos 
demoradas”, sublinhou.

O concelho alcochetano, com uma 

Também presentes estiveram os presidentes da autarquia, da ARSLVT, da LPCC-NRS e do ACES Arco Ribeirinho

LUSA

Fernando Pinto, da ARSLVT, Luís Pis-
co, da LPCC-NRS, Francisco Cavaleiro 
de Ferreira, e do ACES Arco Ribeiri-
nho, Miguel Lemos. 

Segundo o presidente da direcção 
da LPCC-NRS, Francisco Cavaleiro, a 
LPCC conta actualmente com seis no-
vas unidades móveis idênticas à que 
está em Alcochete, nos distritos de 
Lisboa e Setúbal, o que significa que 
a partir de agora está assegurado o 

rastreio em todo o território nacional.
Francisco Cavaleiro revelou, ainda, 

que a LPCC dispõe de um total de 33 
unidades móveis que deverão permi-
tir o rastreio do cancro da mama de 
1,4 milhões de mulheres nos próxi-
mos dois anos, com garantia de todas 
as condições de segurança, incluindo 
a desinfecção das referidas unidades 
móveis após cada rastreio.
Com GR // JMR // Lusa

O executivo municipal isentou 
a empresa Alcach-Bar Ld.ª do 
pagamento “da contrapartida 
financeira à autarquia nos meses 
de Janeiro e Fevereiro, no valor 
mensal de 1 264 euros”, explica o 
município em nota de Imprensa. 
“Esta deliberação, que será 
remetida à Assembleia Municipal, 
surge no âmbito do contrato 
de concessão de uso privativo 
de uma parcela dominial sita na 
avenida D. Manuel I”.

A Associação GilTeatro vai 
receber um apoio financeiro 
da Câmara Municipal, no valor 
de 1 520 euros, “destinado 
à aquisição de um papagaio 
estático de grandes dimensões 
que contenha o logótipo da 
nova identidade corporativa do 
município”, revela a autarquia 
através de comunicado. A 
decisão foi aprovada, por 
unanimidade, na reunião da 
passada quarta-feira.

O município de Alcochete 
instalou na Casa do Povo, situada 
na Rua Chão do Conde, “um 
Posto Avançado de Colheita de 
Sangue”, esclareceu a autarquia 
em comunicado. As colheitas, 
em parceria com o Instituto 
Português do Sangue e da 
Transplantação, “têm carácter 
regular bimestral, realizando-se 
na 1.ª segunda-feira de cada mês, 
no período das 15h00 às 19h30”. 

ALCACH-BAR 
Autarquia isenta 
empresa de 
pagar renda

APOIO
Associação 
GilTeatro recebe 
1 520 euros

A CADA 2 MESES
Recolha de 
sangue na Casa 
do Povo

A Câmara Municipal de Alcochete vai 
conseguir ajudar diversas famílias ca-
renciadas do concelho com a entrega 
de dois mil e 700 quilos de bens ali-
mentares não perecíveis, recolhidos 
através da campanha “Eu Ajudo”, que 
decorreu entre 11 de Dezembro e 18 
de Janeiro. 

INICIATIVA “EU AJUDO”
Campanha da autarquia ajuda famílias carenciadas com 2 700 quilos de alimentos

Os alimentos reunidos, cuja re-
colha “contou com a participação 
activa dos parceiros da Rede Social, 
associações de pais, movimento as-
sociativo, colégios privados e cida-
dãos particulares”, destinaram-se 
“aos grupos sócio-caritativos de 
Alcochete e Samouco, que prestam 
apoio alimentar a cerca de 582 pes-
soas e que actualmente enfrentam 
dificuldades acrescidas devido ao 
decréscimo de produtos provenien-

tes do Banco Alimentar”, explica a 
autarquia em comunicado.

Colaboraram na acção “a Junta de 
Freguesia de Alcochete, a ABRIGO - 
Associação Portuguesa de Apoio à 
Criança – Montijo, o Colégio Penas 
Real, o Colégio Refúgio dos Fidalgui-
nhos, o Cire – OTL Camp in Reggio 
Emilia e o Atelier das Palmeiras”. 
Também “o Grupo Motard de Alco-
chete, o Vulcanense Futebol Clube, 
os Forcados do Aposento do Barrete 

Verde, a Farmácia Cavaquinha e a As-
sociação de Pais e Encarregados da 
Educação do Valbom” contribuíram 
para a iniciativa. 

Paralelamente, “o Colégio Penas 
Real promoveu uma campanha de 
angariação de brinquedos, tendo-
-se obtido 136 brinquedos, que foram 
entregues à Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens de Alcochete e 
a crianças do Pré-escolar e 1.º Ciclo 
do Ensino Básico do Passil”.

unidade móvel instalada junto ao 
Centro de Saúde, é o primeiro do dis-
trito de Setúbal a receber o rastreio 
do cancro da mama, organizado pelo 
Núcleo Regional do Sul da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro (LPCC-NRS), 
em parceria com a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo (ARSLVT). No local marcaram 
igualmente presença os presidentes 
da Câmara Municipal de Alcochete, 
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Classificados

ALMADA - 265 539 691 | SETÚBAL  - 265 520 716

SEIXAL - 265 520 71 | 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

D.N: 04-01-1939
D.F: 30-01-2021

GERTRUDES FRAGOSO 
FERREIRA CAEIRO

As filhas, neta, genro e irmã, agradecem a todos os sobrinhos e amigos, que a acompa-
nharam neste último adeus. Salientamos o nosso profundo reconhecimento aos profis-
sionais de saúde do Hospital do Barreiro, aos Bombeiros de Montijo e Alcochete, e ainda 
aos cuidadores empenhados da Casa de Repouso Renascer. Ao Padre Jorge Almeida o 
nosso profundo obrigado pelo acompanhamento nesta hora de saudade eterna que dói…
“Que Deus lhe conceda a merecida Paz Eterna…”

AGRADECIMENTO

FUNERÁRIA JACOB - TELEF: 21 231 08 00 • TELEM: 933 768 797

Comunicado
Vimos, por este meio, informar os irmãos da Santa Casa Da Misericórdia de 
Montijo do seguinte:
1. Em resultado do términus do mandato dos actuais órgãos sociais, a actual 
Mesa da Assembleia Geral iria marcar a assembleia geral electiva;
2. A Mesa da Assembleia Geral deverá garantir que o processo eleitoral seja 
democrático e participativo não bastando assegurar as condições formais míni-
mas; 
3. Por razões que são publicas, decorrentes da pandemia que o pais atravessa 
com especial incidência na Área Metropolitana de Lisboa, e com o propósito 
de defender a saúde e vida dos irmãos e comunidade em geral, este órgão, ou-
vido todos os restantes órgãos, deliberou informar e tornar público o seguinte:

A próxima Assembleia Geral para eleição dos órgãos socias, desta Irman-
dade, será adiada, sine die, até que as condições de saúde pública e legais 
o permitam.
Até lá os actuais órgãos sociais manter-se-ão em funções nos exactos ter-
mos do Compromisso e lei geral. 
Qualquer irmão que desejar mais esclarecimentos poderá solicitá-los jun-
to do Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Montijo, 01 de Fevereiro de 2021 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(João Manuel Pereira Afonso)

Extrato
-------Certifico, para efeitos de publicação que, no dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e um, foi lavrada, 
no Cartório Notarial no Barreiro do Dr. Carlos José Albardeiro Barradas, a folhas cento e quarenta e nove, do 
livro sessenta e um - C, de escrituras diversas, uma escritura de justificação, tendo por justificantes: ----------------
-------Cármen Virgínia Pereira Veríssimo, NIF 189087684, natural da freguesia e concelho de Montijo e marido 
João Fernando Martins Veríssimo, NIF 158296966, natural da  freguesia e concelho de Vendas Novas, casados 
sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes em Foros da Boa Vista, Rua dos Veríssimos, Canha, Montijo. 
-------Que, nessa escritura os justificantes declararam -------------------------------------------------------------------
-------Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrém, do prédio rústico, com a área de quatro 
mil duzentos e cinquenta metros quadrados, composto de cultura arvense, oliveiras e figueiras, sito em Azinhal de 
Saragoça ou Foros do azinhal, da freguesia de canha, concelho de Montijo, descrito na Conservatória do Registo 
Predial do Montijo sob o número mil quinhentos e trinta e quatro, da citada freguesia de Canha, com aquisição 
a favor de Custódia Maria Bombico, pela apresentação de dezasseis, de vinte e dois de setembro de novecentos e 
noventa e quatro, inscrito na matriz sob o artigo 134 da secção AD, com o valor patrimonial tributário para IMI 
de € 20,29 e para IMT de € 255,22.---------------------------------------------------------------------------------------------
-------Que os aqui justificantes, adquiriram o referido imóvel, já no estado de casados um com o outro, através de 
doação verbal, efetuada no ano de mil novecentos e noventa e oito, por Custódia Maria Bombico, solteira, maior, 
residente na Avenida Marechal Craveiro Lopes, nº 56, em Vendas Novas e sem que no entanto ficassem a dispor de 
titulo formal que lhes permitia o repetivo registo na Conservatória do Registo Predial mas, desde logo, entraram na 
posse e fruição do referido imóvel, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, 
nomeadamente, cultivando-o e colhendo os seus frutos, quer usufrindo como tal o imóvel, quer suportando os res-
petivos encargos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Que os aqui justificantes estão na posse do identificado imóvel há mais de vinte anos, sem a menor 
oposição de quem quer que seja, desde o seu inicio, posse que sempre exerceram sem interrupção e os-
tensivamente, com conhecimento de toda a gente, com ânimo de quem exerce direito próprio, sendo por 
isso uma posse pública, pacífica, contínua, pelo que adquiriram o referido imóvel por usucapião, naõ 
tendo assim, documentos que lhes permitiam fazer prova da aquisição pelos meios extrajudiciais nor-
mais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Está   conforme.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barreiro, vinte sete de janeiro de dois mil e vinte e um.

O Notário

Conta registada sob o nº 2/359/2021

OSETUBALENSE EDIÇÃO N.º 553 DE 5.02.2021
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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
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Necrologia

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

GISELA CORREIA ENOCH
DOS SANTOS SILVA 

FALECEU EM 29 DE JANEIRO DE 2021  
Sua família, cumpre o doloroso dever de 
participar o falecimento de seu ente querido, e 
agradecem a todos os que o acompanharam 
vida. Infelizmente pelas medidas impostas pela 
DGS não podemos comunicar aos amigos, desde 
já as nossas desculpas. 

A Agência Funerária Lázaro apresenta à família
enlutada as mais sinceras condolências.
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SETÚBAL
265 520 716
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MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO
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PALMELA
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265 520 716

PUBLICIDADE
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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?

A funerária Armindo lamenta informar 
o falecimento de Maria júlia dos Santos. 
A família vem por esta via agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a 
acompanhar o funeral ou que, de qual-
quer outra forma, manifestaram as 
suas condolências.

(1939 – 2021)

Participação e 
Agradecimento

MARIA JÚLIA DOS 
SANTOS



12 O SETUBALENSE 5 de Fevereiro de 2021

Região

Câmara de Palmela pede NUT III 
para a Península de Setúbal

A vereação de Palmela aprovou 
na última reunião de câmara uma 
moção “a exortar” o Governo a criar 
uma NUT III (Nomenclatura de Uni-
dades Territoriais para Fins Estatísti-
cos) para a Península de Setúbal, de 
forma a acabar com a discriminação 
de que a Península de Setúbal tem 
sido alvo no acesso aos fundos co-
munitários.

A proposta de uma moção, feita 
pelo vereador social-democrata Pau-
lo Ribeiro, e aprovada por unanimi-
dade, tem como objectivo, explica 
o autarca, “corrigir uma injustiça e 
permitir o acesso majorado comuni-
tário a fundos para a região”. A NUT 
III, acrescenta, “constitui-se segundo 
o acordo de parceria Portugal 2020 
como uma referência territorial para 
a concretização de IPI – Investimen-
tos Territoriais Integrados através 
de pactos para o desenvolvimento 
e coesão territorial o que permite 
dirigir fundos de diversos progra-
mas operacionais temáticos para 
financiar uma operação territorial 
integrada”.

O vereador social-democrata la-
menta e critica as recentes declara-
ções da ministra da Coesão Territo-
rial que defendeu, uma estratégia 
específica e especial para a Península 
de Setúbal, sem necessidade da cria-
ção de uma NUT III.

Posição que contraria aquela que 
Ana Abrunhosa tinha assumido em 
Novembro de 2020 quando defen-
deu que os nove concelhos da Penín-
sula de Setúbal deviam constituir-se 
como NUT III para que pudessem 

Luis Bandadas

Autarquia apela ao 
Governo para que 
corrija distribuição de 
fundos europeus na 
Área Metropolitana de 
Lisboa

FUNDOS COMUNITÁRIOS
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construir investimentos territoriais 
integrados.

O que está em causa, frisa Paulo 
Ribeiro, “não é sairmos da AML”, a 
questão é termos um tratamento 
diferenciado atendendo à nossa es-
pecificidade. A riqueza da península 
de Setúbal não tem nada a ver com a 
riqueza que a margem norte da área 
metropolitana tem”.

Uma NUT III, considera “é uma 
questão mais estrutural, ou seja, se 
nós o conseguíssemos agora resol-
víamos o problema para o presente, 
e para um futuro longo, se não con-
seguirmos pelo menos que consiga-
mos resolver momentaneamente o 
problema que, ainda por cima, se vai 
agudizar com a crise que já estamos 
a viver devido à pandemia”.

Paulo Ribeiro reforça que “vale 
a pena manter a pressão pela NUT 
III sem prejuízo de abrirmos a porta 
para soluções que, mesmo conjun-
turais ou transitórias, possam pelo 
menos para já mitigar o problema”.

Álvaro Amaro, presidente da Câ-
mara Municipal de Palmela, coloca-
-se ao lado do vereador da oposição 
e vai mesmo mais longe. “O que a mi-
nistra concluiu é que não consegue 
tratar deste assunto junto da União 
Europeia”. O autarca não tem dúvi-
das: “o Governo desistiu de tratar 
deste assunto. Todos nós criámos 
expectativas com as declarações da 
ministra que agora mudou de opi-
nião de um  dia para o outro. Agora 
já estão a dizer que, eventualmente 
só para 2027, mas em 2025 vamos 
estar com a mesma discussão e se 
calhar nenhum Governo, seja ele 
qual for, tem a coragem de levar a 
União Europeia a alterar o conjunto 
de critérios que estão a ser penaliza-
dores para a nossa região”.

Álvaro Amaro esclarece que não 
está em causa o acesso aos fundos 
europeus, mas “a outro tipo de fun-
dos e apoios que uma NUT III permi-
te tendo em vista a região alcançar 
indicadores de desenvolvimento 
mais em consonância com aquilo 
que já existe na margem norte de 
Lisboa e na AML”.

Paulo Ribeiro, vereador na Câmara de Palmela, é também presidente da distrital do PSD

Os núcleos territoriais da 
Península de Setúbal da 
Iniciativa Liberal (IL), em 
comunicado, condenam a 
posição assumida por Ana 
Abrunhosa sobre o processo 
de criação de uma NUT III para a 
região.

A IL considera que “esta 
alteração de posição atenta 
contra um dos princípios 
fundamentais do liberalismo 
e da democracia liberal – a 
igualdade de acesso a 
oportunidades”. 

Os liberais apontam o dedo 
também aos deputados do PS. 
“Para alguns dos deputados 
eleitos pelo distrito de Setúbal 
esta situação parece não ser 
um problema. Segundo estes, 

Iniciativa Liberal “Está em causa o princípio 
da igualdade de acesso a oportunidades”

não será o caso”. 
Para a IL, continua a ser 

urgente diferenciar a península 
de Setúbal da AML. “A nossa 
região está a servir de muleta 
para baixar a classificação da 
AML perdendo, assim, acesso a 
importantes fundos que fariam 
toda a diferença. É no interesse 
da região que a Iniciativa Liberal 
irá interceder junto da ministra 
para exigir o cumprimento da 
decisão anterior, de acordo com 
a qual seria criada uma NUT 
III específica para a região da 
Península de Setúbal”. Contudo, 
sublinha o documento, “a avaliar 
pelos últimos 7 anos, o distrito 
de Setúbal pouca esperança 
terá de sair beneficiado desta 
inacção da Ministra.

Ministra Ana Abrunhosa

existem outras medidas que 
poderão compensar a perda 
destes fundos. O que, a avaliar 
pelo programa Portugal 2020, 
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Na última reunião de Câma-
ra de Almada, o Partido 
Socialista voltou a mostrar 
que governa a autarquia 

sem se deixar atrapalhar pelo que se 
suporia serem divergências políticas 
de fundo com o PSD. Pelo contrário, 
o alinhamento dos votos muitas vezes 
estende-se à simetria de argumentos 
como já aconteceu tantas vezes em 
matérias de política fiscal, política de 
habitação, ou combate à precariedade 
nos contratos e protocolos municipais. 

Desta vez o tema foi a automatiza-
ção da Tarifa Social da Água, um me-
canismo que funciona à semelhança 
da Tarifa Social da Energia só que de-
pende das autarquias ou neste caso, 
dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento de Almada. Beneficiam 
deste desconto na conta da água os 
beneficiários da sua homónima elétri-
ca e as pessoas que têm prestações de 
pobreza: complemento solidário para 
idosos; rendimento social de inserção; 
subsídio social de desemprego; abono 
de família; pensão social de invalidez; 
pensão social de velhice, ou em carên-
cia económica.

É preciso lembrar que este direito 
está na lei. Ou seja, não é opção da 
autarquia decidir se quer ou não apli-
car uma tarifa social. No entanto, ao 
contrário do que ocorre com a tarifa 
social da eletricidade, os consumido-
res precisam de pedir o acesso à tarifa 
social, estando sujeitos a um moroso 
e burocrático processo de verificação. 
Nestes concelhos, o número de be-
neficiários é, por isso, muitas vezes 
irrelevante e sempre muito menor 
que o dos agregados com acesso à 
tarifa social da eletricidade.

No caso da Amadora, por exemplo, 
O universo de agregados abrangidos 
por esta medida passará de 2 para 14 
mil. Na Amadora, o consumo médio 
mensal por contracto de abasteci-
mento é de cerca de 8m3/mês, o que 
aponta para um desconto médio de 
16 euros por mês.

Em plena crise pandémica, quando 
muitas famílias empobrecem por cor-

PS e PSD unidos em Almada contra 
tarifa social da água

OPINIÃO

Joana Mortágua

Vereador Miguel Salvado, eleito pelo 
PSD, recorrem a todos os argumentos 
para o evitar e adiar a decisão que, 
aliás, já foi aprovada em Assembleia 
Municipal por proposta do Bloco de 
Esquerda.

A Presidente alega dificuldades 
“técnicas” no sistema de operacio-
nalização da medida mas não explica 
quais são nem porque razão outros 
municípios conseguiram fazê-lo. A 
lentidão contrasta com a rapidez com 
que outras decisões são tomadas sem 
estudos prévios, como a estrada da 
Fonte da Telha, mas como se costuma 
dizer, isso são outros quinhentos. Em 
tempos argumentou ainda questões 
de protecção de dados que já foram 
completamente afastadas pela Enti-
dade Reguladora. 

Mas são os dois argumentos finais 
que provam a conclusão deste arti-
go. Ambos, Vereador e Presidente, 
acham que é positivo obrigar cida-
dãos que têm legalmente direito à 
Tarifa Social a deslocarem-se aos 
serviços municipais para provarem 
que são pobres (coisa que os serviços 
já sabem) e pedirem um direito que é 
seu. Não partilho e recuso a ideia de 
que as pessoas com carências econó-
micas têm de andar de mão estendida 
sob constante desconfiança. 

Por último, Miguel Salvado trouxe 
à discussão o que eu julgo ser o argu-
mento de peso: a Câmara não quer 
perder receita dos SMAS. Mas aí te-
mos um problema maior: esse dinhei-
ro não pertence aos SMAS, é dinheiro 
dos beneficiários da tarifa social que 
os SMAS estão a reter porque se re-
cusam a aplicar um desconto automá-
tico previsto em lei às famílias mais 
pobres. Nesse momento da reunião 
afirmei, e repito por escrito, que “se 
o SMAS está a poupar dinheiro com a 
não automatização da Tarifa Social da 
Água, está a poupar dinheiro à custa 
daqueles que são mais pobres”.

A conclusão? Diz-me com quem 
andas, dir-te-ei quem és.

Deputada do BE

O Bloco tem 
vindo a propor à

Câmara de 
Almada que 

aplique o
desconto na 

factura da água 
automatica  

mente a todos 
os que têm 

direito

O filme, inspirado “no conceito da 
linha de comunicação e marketing” 
do Alentejo, “foi o mais votado, na 
referida categoria, pelos jurados” 
daquele evento.
Lançado no Verão do ano passado, 
pela Turismo do Alentejo e Ribatejo, 
“Alentejo Caiado de Fresco” já 

Filme do Alentejo 
premiado 
em concurso 
internacional

O filme promocional “Alentejo 
Caiado de Fresco”, produzido pela 
New Light Pictures, conquistou a 
categoria “Best Campaign 2020” 
no Festival de Cinema de Turismo 
da Bósnia-Herzegovina, divulgou 
a Entidade Regional de Turismo do 
Alentejo e Ribatejo.

recebeu outros três galardões: 1.º 
prémio na categoria “Destination 
Tourism Film” e 2.º na categoria 
“Best Promotion Tourism Film”, no 
Festival Finisterra - Arrábida Film Art 
& Tourism Festival, tendo vencido a 
categoria “Best Wine & Gastronomic” 
no Croatia Tourism Film Festival.

Luís Geirinhas

Sistema atribui tempo 
recomendado para 
atendimento médico
a crianças e jovens 

A Urgência Pediátrica do Centro 
Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM) 
decidiu adoptar, desde a última 
quarta-feira, o sistema de triagem 
de prioridade no atendimento aos 
utentes, apelidado de “Triagem 
de Manchester”, que possibilitará 
às crianças e jovens que recorram 
àquele serviço, que a partir deste 
momento possam ser observadas 
de acordo com a sua situação clínica.

De acrescentar que para este efei-
to, à semelhança do que aconteceu 
anteriormente, ao nível dos servi-
ços de Urgência Geral e Urgência 
Básica daquele estabelecimento de 
saúde, a classificação é feita através 
das cores vermelho, laranja, ama-
relo, verde e azul, que indicam se 
o atendimento é encarado como 
emergente, nos casos que necessi-

HOSPITAL BARREIRO-MONTIJO

‘Triagem de 
Manchester’ chega 
ao serviço de 
Urgência Pediátrica

tam de atenção imediata, ou muito 
urgente, urgente, pouco urgente 
e não urgente, pelos profissionais 
que ali trabalham e não pela hora 
de chegada.

A implementação deste sistema 
permite, desta forma, atribuir “o 
respectivo tempo alvo recomen-
dado até observação médica”.

Para Cristina Didelet, directora 
do Serviço de Pediatria do CHBM, 
o facto do centro hospitalar avançar 
com este projecto, mesmo em tem-
po de pandemia, representa “um 
esforço de melhoria contínua que 
permite não só a uniformização na 
atribuição dos graus de prioridade” 
naquele serviço de atendimento, 
como “a monitorização de incon-
formidades, garantindo a qualidade 
dos cuidados e a sua prestação em 
tempo útil”, sublinha a responsável.

Recorde-se que o mesmo servi-
ço começou a funcionar em novas 
instalações no mês de Outubro de 
2006, tendo na altura sido refor-
çado com mais um gabinete de 
atendimento, todos climatizados, 
com um fraldário e uma Sala de 
Observações (S.O.), para além de 
uma sala de espera e instalações 
sanitárias próprias.

O novo sistema permite atribuir prioridades no atendimento às crianças 

DR

tes salariais e desemprego, quando 
os idosos e as famílias com crianças 
ficam confinadas em casa no pico do 
inverno, as desigualdades disparam. 
Uma delas é no acesso a bens essen-
ciais, como a água.

O Bloco tem vindo a propor à Câ-
mara de Almada que aplique o des-
conto na factura da água automati-
camente a todos os que têm direito, 
dispensando as pessoas, que muitas 
vezes nem sabem que têm este direi-
to, de se deslocarem aos SMAS. Mas 
a Presidente Inês de Medeiros e o 
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Vitória procura em Lagos o oitavo 
êxito consecutivo fora do Bonfim

Com 100 por cento de aproveita-
mento nos jogos realizados fora de 
Setúbal, o Vitória Futebol Clube vai 
hoje, a partir das 20h30, diante do 
Esperança de Lagos tentar somar 
o oitavo êxito em igual número de 
jornadas disputadas na condição de 
visitante. À excepção do lesionado 
Mathiola, o treinador Alexandre San-
tana tem todos os atletas disponíveis 
para o duelo da 15.ª jornada da série H 
do Campeonato de Portugal.

A partida em Lagos marca o reen-
contro dos setubalenses com o Es-
perança, que foi, além do Louletano 
(2-2), a outra equipa que conseguiu 
até ao momento, em 13 jornadas, 
roubar pontos ao Vitória. O empa-
te (1-1) registado no Bonfim a 24 de 
Outubro de 2020 serve de alerta aos 
verdes e brancos que na altura, mes-
mo actuando quase toda a segunda 
parte em superioridade numérica, 
não conseguiu vencer os algarvios 
de Lagos.

Numa altura em que têm mais jor-
nadas realizadas na competição que 
os demais concorrentes, o Vitória, 
caso tenha êxito, atinge a marca dos 
38 pontos, registo que permitiria à 
equipa aumentar para 17 e 18 pontos 
a distância para o Olhanense (2.º clas-
sificado com 21 pontos) e Amora (3.º 
com 20), adversários que, depois de 
os sadinos jogarem hoje, terão duas e 
cinco partidas a menos que o actual 
líder da série H.

Transmissão voltou a bater  
recordes de audiências
À semelhança do que já sucedeu em 
diversas ocasiões, o encontro de ho-

Ricardo Lopes Pereira

Equipa quer cimentar 
hoje (20h30) ainda 
mais a liderança da série 
H do Campeonato de 
Portugal

SADINOS SEGUEM 100 POR CENTO VITORIOSOS NA CONDIÇÃO DE VISITANTES
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je à noite com o Esperança de Lagos 
terá transmissão televisiva no Canal 
11. Impedidos de marcar presença 
nos estádios devido à pandemia da 
covid-19, os vitorianos têm acom-
panhado as transmissões dos jogos 
da equipa. Exemplo disso mesmo 
aconteceu no passado domingo, dia 
em que a transmissão do duelo com 
o Moncarapachense, via Facebook, 
bateu recordes de audiências.

O clube revelou que a última par-
tida superou os resultados que ti-
nham sido registados na recepção 
ao Moura duas semanas antes. Com 
os alentejanos o jogo teve um alcan-
ce de 63 mil pessoas, enquanto com 
os algarvios esse número foi de 83 
mil. Com o Moncarapachense houve 
2000 visualizações em simultâneo 
na transimissão (com o Moura foram 
1500), 1200 reacções, 1600 comen-
tários e 260 partilhas, enquanto com 
o Moura houve 1000 reacções, 1300 
comentários e 235 partilhas.

“Convocaremos sócios para  
prestar esclarecimentos”

A direcção do Vitória FC reagiu 
em comunicado à notícia veiculada 
pelo Diário de Notícias que avançou 
que um conjunto de vários credores, 
entre eles antigos treinadores e joga-
dores, resolveram pedir a insolvência 
do clube. “Perante as últimas notícias 
veiculadas nas redes sociais e numa 
tentativa de confortar e pacificar os 
sócios do Vitória, a Direcção empos-
sada a 28 de Dezembro confirma a 
entrada de vários processos relativos, 
aparentemente, a dívidas anteriores 
e a pedidos de insolvência”.

E acrescenta: “Perante estes fac-
tos, a Direcção irá, na defesa dos 
interesses do Vitória e como lhe 
compete, actuar em conformidade, 
verificando, negociando e recorrendo 
sempre que se aplicar. Cumpre ainda 
informar que temos vindo a ultrapas-
sar, no dia-a-dia, algumas situações 
inesperadas e, com empenho e a 

colaboração dos sócios, seguiremos 
o rumo traçado de levar o Vitória ao 
lugar que lhe compete no panorama 
nacional do futebol.

O comunicado deixa ainda a ga-
rantia de quando tal for possível 
prestar as devidas informações aos 
associados. “A seu tempo, e com a fo-
tografia do Vitória bem mais nítida, 
convocaremos os sócios para uma 
assembleia geral, onde serão presta-
dos os esclarecimentos devidos. Com 
esta Direcção nunca será discutida na 
praça pública a situação do Vitória”.

Desafio para encher Bonfim
Numa fase em que o público está 
impossibilitado de estar presente no 
estádio a assistir aos jogos, o Vitória FC 
decidiu lançar um desafio, sob a forma 
de campanha, a todo o Universo Vito-
riano. Com o mote “vamos encher o 
estádio do Bonfim”, a campanha tem 
como objectivo possibilitar que todos 
os adeptos e simpatizantes possam 

demonstrar o seu apoio ao clube, mar-
cando presença no estádio.

Para concretizar essa “presença” 
cada adepto, simpatizante, empresa 
ou instituição deve adquirir uma figu-
ra personalizada (ou mais), em pvc, 
que será colocada num dos lugares 
vazios, com o objectivo de preencher 
as bancadas do Estádio do Bonfim. Os 
aderentes à iniciativa “O Teu Lugar no 
Bonfim” poderão no final da época 
levantar a tua figura e guardá-la como 
recordação. 

Os interessados podem aderir à 
iniciativa através do endereço (ht-
tps://vfc.pt/o-teu-lugar-no-bonfim/), 
podendo adquirir uma figura perso-
nalizada através do formulário que 
se encontra disponível no endereço 
indicado. “A equipa profissional do 
Vitória conta com todos os vitorianos, 
setubalenses, simpatizantes, empre-
sas e instituições que queiram ade-
rir a esta campanha”, refere a texto 
publicado na página oficial do clube.

Bruno Ventura marcou na primeira volta o golo sadino no empate 1-1 com o Esperança de Lagos



quatro equipas apuradas para a 
competição. A primeira meia-final, 
agendada para sábado, às 15 horas, 
coloca frente a frente os líderes do 
campeonato e o conjunto algarvio, 
que regressou esta época ao 
escalão máximo do basquetebol 
nacional. O segundo jogo de 

sábado opõe “dragões” e “águias”, 
numa reedição da meia-final da 
época transacta, disputa-se às 17h 
30m. Os vencedores avançam para 
a grande final, que está marcada 
para domingo, dia 7, às 16 horas. 
Esta é a quarta vez consecutiva 
que Sines a competição.

Sines recebe 
pela quarta vez 
consecutiva a 
Taça Hugo dos 
Santos

O Pavilhão Multiusos de Sines 
foi o palco escolhido para a 
realização, este fim-de-semana, 
da 12.ª edição da Taça Hugo dos 
Santos, em basquetebol. Com 
base na classificação da primeira 
volta da Liga Placard, Sporting, FC 
Porto, Benfica e Imortal foram as 
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José Pina

Olímpico do Montijo 
desloca-se aos Açores 
para defrontar o 
Fontinhas e o Amora 
joga em Évora com o 
Lusitano

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Oriental Dragon recebe Fabril 
no Juncal Desportos

O Campeonato de Portugal pros-
segue este fim-de-semana com a 
realização da 15.ª jornada que tem 
como prato forte o Oriental Dragon 
– Desportivo Fabril que se disputa no 
Juncal Desportos, na Moita, no do-
mingo às 15 horas. Também a contar 
para a Série G joga-se, igualmente no 
domingo, na Ilha Terceira, nos Açores, 
o Fontinhas – Olímpico do Montijo, às 
11 horas locais.

Na Série H, com o Pinhalnovense 
ainda em período de confinamento 
devido aos casos positivos de co-
vid-19 detectados no plantel, realiza-
-se esta sexta-feira, às 20h 30m, o 
Esperança de Lagos – Vitória Futebol 
Clube e, no domingo às 15 horas, o 
Lusitano de Évora – Amora.  

Expectativa na Moita
No que respeita ao jogo que vai se vai 
disputar no campo do Juncal entre 
duas equipas da região, há alguns 
pormenores a reter. A diferença pon-
tual existente entre as duas equipas, 
que se encontram em lugares opos-
tos na tabela classificativa, o Orien-
tal Dragon em terceiro lugar com 
20 pontos e o Desportivo Fabril em 
11.º lugar com 10 pontos; a melhoria 
registada em termos exibicionais e 
resultados pela equipa do Barreiro 
que vai levar o seu treinador ao local 
onde deu os primeiros e os últimos 
passos no futebol, como jogador; e, 
algumas dúvidas que possam existir 
em relação à condição física dos jo-
gadores da equipa visitada que esti-
veram impedidos de treinar devido 
à quarentena que foram obrigados 
a fazer.
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que curiosamente foi seu adversário 
no dia 21 de Janeiro em jogo relativo 
à primeira volta da competição, rea-
lizado no Campo da Liberdade, que 
terminou com a vitória do Olímpico, 
por 1-0.

A equipa montijense, que viu o jogo 
da última jornada com o Belenenses 
SAD “B” ser adiado devido à pande-
mia no clube adversário, vai defron-
tar pela segunda vez consecutiva a 
equipa açoriana, facto que se não for 
inédito é muito raro num campeona-
to a duas voltas.

Os açorianos, que têm mais seis 
pontos, normalmente são fortes a 
jogar em casa e os montijenses têm 
revelado alguma fragilidade a jogar 
em terreno alheio onde de positivo 
apenas conquistaram dois empates, 
sendo inclusivamente a única equipa 
da série que ainda não obteve qual-
quer vitória no campo do adversário. 

Seguindo esta lógica, quem tem 
mais probabilidade de ganhar é o 
Fontinhas mas o Olímpico, que possui 
agora uma equipa mais forte com a 
chegada dos últimos reforços, tam-
bém poderá ter uma palavra a dizer 
na partida.   

Amora invencível fora de casa
O Amora desloca-se à cidade-museu 
onde vai jogar com o Lusitano no Par-
que Desportivo Eng.º Joaquim Antó-
nio Moreira Carneiro, campo do Sport 
Lisboa e Évora.

Os eborenses, que estão a ter um 
bom desempenho na Série H, ocu-
pam neste momento o quarto lugar 
na tabela classificativa com 16 pontos 
(em 11 jogos), menos quatro que os 
amorenses, que seguem na terceira 
posição com apenas nove jogos rea-
lizados.

A equipa alentejana tem feito bons 
resultados em casa e o mesmo tem 
acontecido com o Amora que está in-
vencível nos jogos que tem disputado 
na condição de visitante, prevendo-
-se, por isso mesmo, um jogo equi-
librado onde tudo pode acontecer.

Na última jornada nenhuma das 
equipas jogou mas nos encontros 
anteriormente disputados ambas 
ganharam, o Pinhalnovense derrotou 
o Pinhalnovense (2-1) e o Amora ven-
ceu o Moncarapachense (2-0). Quer 
isto dizer que ambas se apresentam 
moralizadas nesta partida, fazendo 
assim aumentar a espectativa. 

FUTEBOL FEMININO

Amora joga 
no Estoril 
para a fase de 
manutenção 
e descidas da 
Liga BPI 

A equipa de futebol feminino do Amo-
ra desloca-se no próximo domingo ao 
Estoril para defrontar a equipa local no 
Centro de Treinos e Formação Despor-
tiva, às 15 horas, em jogo a contar para 
a quarta jornada da fase de manuten-
ção e descidas da Liga BPI, a principal 
competição de futebol feminino do 
país. A formação da margem sul do 
Tejo, que esteve em período de con-
finamento devido a casos positivos de 
covid-19 no seu plantel, regressou à 
competição no último domingo com 
uma vitória sobre o Damaiense, num 
jogo bem conseguido que foi decidido 
com um golo marcado por Ana Rocha, 
um dos novos reforços que se trans-
feriu da Ovarense.

A equipa treinada por Tomás Ten-
garrinha encontra-se neste momento 
em terceiro lugar na Série Sul com oito 
pontos, menos cinco que Ouriense e 
Estoril Praia, mas também com menos 
dois jogos realizados. Quer isto dizer 
que o jogo do próximo domingo se re-
veste de grande importância para as 
duas equipas. Para o Estoril porque em 
caso de vitória fica com uma margem 
mais dilatada sobre as amorenses e 
estas porque não querem perder es-
paço para equipas que seguem à sua 
frente na tabela classificativa porque 
só os dois primeiros classificados têm 
a manutenção garantida.   

Nesta partida as canarinhas vão 
querer redimir-se da derrota sofrida 
no jogo que disputaram com o Ourien-
se e o Amora vai querer dar continui-
dade à vitória obtida na última jornada 
sobre o Damaiense. 

Dada a qualidade das intervenientes 
tudo aponta para que venha a ser uma 
boa partida de futebol. J.P. 

Analisando o comportamento das 
equipas nos jogos até agora efectua-
dos o favoritismo pende para o lado 
do Oriental Dragon que na condição 
de visitado tem duas vitórias, dois 
empates e duas derrotas com cinco 
golos marcados e apenas três sofri-
dos enquanto o Fabril como visitante 
possui uma vitória, um empate e qua-
tro derrotas, com dois golos marca-
dos e sete sofridos. 

O Oriental Dragon, que tem vindo 
a realizar um campeonato bastante 
positivo, vai apresentar-se em cam-
po com uma equipa mais madura e 
mais consistente mas isso pode não 
querer dizer muito porque do outro 
lado existe muita juventude desejo-
sa de mostrar o seu valor e que vem 
moralizada com a vitória alcançada na 
passada quarta-feira sobre o Sporting 
Ideal. Resta acrescentar que no jogo 
da primeira volta realizado no Está-
dio Alfredo da Silva a vitória sorriu ao 
Oriental Dragon por 2-0. 

Montijo aposta na surpresa
O Olímpico do Montijo viaja até ao 
Açores, mais propriamente à Ilha 
Terceira para defrontar o Fontinhas, 



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
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