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Abertura

Caro leitor, aproximam-se as 
próximas eleições autárqui-
cas, que terão lugar, prova-
velmente, em Setembro ou 

Outubro.
Ao fim de 45 anos de democracia 

autárquica e de 13 eleições (a 1.ª em 
1976 e a 13.ª em 2021), devia haver 
maturidade política dos candidatos 
e dos munícipes  para que os primei-
ros falem do que interessa à vida 
no dia-a-dia dos munícipes e estes 
exijam (através das várias formas de 
participação no processo eleitoral) 
que a prestação de contas e as novas 
propostas para a gestão autárquica 
dominem a discussão na campanha 
eleitoral.

Que esta não se fique pelos slo-
gans políticos, acantonamentos nos 
redutos ideológicos, em culpar os 
Governos pelo que não se fez (por 
falta de transferências financeiras, 
sempre insuficientes, ou de obras que 
ao poder central compete fazer nos 
concelhos), por discussões estéreis, 
muito menos por insultos, truques 
baixos ou promessas demagógicas 
de última hora.

Muito menos que as próximas 
eleições autárquicas (que ocorrem, 
normalmente, a meio dos manda-
tos dos Governos) se transformem 
em primárias da eleição legislativa 
seguinte, quer para fragilizar o Go-
verno do momento (se o partido que 
o sustenta perder muitas câmaras), 
quer para que o Governo legitime a 
sua acção governativa (se mantiver 
ou reforçar o número de câmaras 
que tem; e também de juntas de fre-
guesia, embora estas tenham menor 
impacto comunicacional).

Porque se trata, no Continente, de 
278 eleições para as câmaras e 2882 
para as freguesias, em simultâneo, 
mas cada uma vale por si e depende 

Autárquicas 2021: vamos falar das necessidades
dos munícipes?

OPINIÃO

Manuel Henrique Figueira 

muito mais do microcosmos que é 
cada concelho e freguesia (dos seus 
problemas; dos eleitores; dos autar-
cas e outros candidatos; do historial 
da gestão, do último mandato e dos 
anteriores; do estado da realização 
das promessas e do nível de satisfa-
ção das populações), do que depende 
do Governo do momento.

Desejar isto talvez seja desejar o 
impossível, dado o nosso historial 
nesta matéria desde 1976, mas é a 
salubridade, a solidez e o futuro da 
Democracia que o exigem. A mistu-
ra entre os temas locais e os temas 
nacionais, a conversa para entreter 
munícipes distraídos ou alheados 
do que lhes diz respeito no âmbito 
político-administrativo mais próximo 
de si (as autarquias, onde têm algu-
ma capacidade de intervenção), as 
promessas demagógicas ou o baixo 
nível da campanha eleitoral são um 
péssimo serviço à Democracia local 
(e à geral, também).

As dúvidas de que este desejo 
aconteça prende-se com a minha ex-
periência como munícipe que procura 
intervir civicamente, pois o que cons-
tato é, por um lado, o incómodo dos 
autarcas no poder quando alguém 

Munícipe de Palmela | 
manuelhenrique1@gmail.com

lhes aponta o que falta fazer, por de-
mais evidente e urgente que seja, e 
o desconhecimento das necessida-
des sentidas por cada comunidade 
do concelho. E constato ainda maior 
desconhecimento por parte dos can-
didatos das oposições (pelo menos 
da maioria deles) e pouco interesse 
em descerem ao terreno, falarem 
com os munícipes e indagarem o por-
quê de situações verdadeiramente 
incríveis (muitas delas têm sido alvo 
dos meus alertas).

Dia 13/2 li num jornal nacional uma 
curiosa notícia sobre um conhecido 
autarca de um dos concelhos no país 
com maior nível económico e acadé-
mico dos seus munícipes. Prepara-se 
para ser eleito para o nono mandato 
(o 1.º foi em 1985), apesar de, em 
2009, ter sido condenado e preso por 
ilícitos financeiros e perdido o man-
dato, e desde 2005 ter concorrido 
como independente. Portanto, não 
é eleito por munícipes carenciados, 
pouco escolarizados e abandonados 
no interior do país, eventualmente, 
mais vulneráveis à manipulação elei-
toral. Mas o elevado nível de realiza-
ções nesse concelho e a qualidade de 
vida que daí resulta fazem dar gosto 
lá viver (eu conheço-o bem). Postas 
nos pratos da balança a falta de hon-
radez e a eficácia na satisfação das 
necessidades dos munícipes, estes 
têm optado pela segunda (apesar da 
primeira).

Os autarcas (e os candidatos) da 
minha câmara e da nossa região de-
viam tirar deste caso a lição da impor-
tância da satisfação das necessidades 
dos munícipes (e a qualidade de vida 
que dela resulta), e de como isso é 
determinante para a escolha eleitoral.

Devia haver 
maturidade 
política dos 

candidatos e 
dos munícipes

MENOS CASOS COVID EM INTERNAMENTO 

Hospital de São Bernardo 
completa segunda dose da 
vacina de hoje a sexta-feira 

O Hospital de São Bernardo, em Se-
túbal, tinha ontem em internamento 
153 doentes infectados com covid, 
sendo que 16 estavam na Unidade 
de Cuidados Intensivos. Com este 
registo verifica-se que o número de 
casos tem vindo a diminuir deste a 
passada semana.

Entretanto, a partir hoje, come-
çam a ser vacinados os profissionais 
da unidade hospitalar de Setúbal que 
ainda não tomaram a segunda dose 
da vacina contra a covid-19, apurou 
O SETUBALENSE junto de fonte hos-
pitalar.

Entre hoje e sexta-feira serão ino-
culados vários profissionais que só 

levaram ainda uma vacina, designa-
damente prestadores de serviços 
externos, operacionais da recolha 
de resíduos e os colaboradores do 
Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) 
que estavam infectados aquando da 
vacinação anterior.

Além destes, serão vacinados, 
também com a segunda dose, ope-
racionais de várias corporações de 
bombeiros do distrito que foram 
inoculados com a primeira dose nes-
ta unidade hospitalar. Essa primeira 
dose foi aplicada a estes operacionais 
com vacinas que foram aproveita-
das do acidente com uma carrinha 
de transporte do medicamento, na 
Auto-Estrada 2.

Os bombeiros que vão ser agora 
vacinados com a segunda-dose, até 
sexta-feira, pertencem às corpora-
ções de Pinhal Novo, Alcochete, Se-
simbra, Sines, Grândola, Alvalade do 
Sado e Cercal do Alentejo (Santiago 
do Cacém). 

Nos próximos quatro 
dias vão ser inoculados 
os profissionais que 
ainda só levaram uma 
vacina
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de resposta à pandemia. 
Os municípios do Litoral 
Alentejano dizem que se 
trata de "uma conquista" 
dos profissionais de saúde, 
comissões de utentes e 
autarquias.  

Ampliação dos 
cuidados intensivos 
do Hospital do Litoral 
Alentejano 

As obras de ampliação da 
Unidade de Cuidados Intensivos 
do Hospital do Litoral Alentejano 
já começaram. 
O espaço vai ser alargado para 
mais quatro camas covid, de 
forma a aumentar a capacidade 

O Leroy Merlin de Setúbal tem, desde ontem, um novo stand 
da Câmara de Setúbal para a divulgação do projecto municipal  
para a recolha selectiva de resíduos orgânicos. 
Esta recolha vai ser obrigatória a partir de 31 de Dezembro de 
2023. 
Segundo a autarquia, o projecto municipal de recolha, que 
nesta primeira fase está a ser implementado na freguesia de 
Azeitão, já tem mais de mil inscritos.

FOTOLEGENDA

Câmara de 
Setúbal aproveita 
Leroy Merlin 
para promover 
compostagem

DR

Equipa constituída por 
três enfermeiras e uma 
médica do serviço de 
saúde dos bombeiros 
franceses vai trabalhar 
na região durante 15 dias

ALMADA

Governo agradece ajuda médica francesa
que chegou ao Hospital Garcia de Orta

O Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde agradeceu ontem a ajuda do 
Governo francês com a disponibiliza-
ção de uma médica e três enfermeiras 
que vão ajudar na prestação de cui-
dados intensivos no Hospital Garcia 
de Orta, em Almada.

 “Em nome do Governo português, 

Legenda

LUSA

um agradecimento profundo ao go-
verno francês por esta colaboração e 
por esta cooperação, que é de facto 
um sinal bem vivo de uma Europa 
bem viva e bem solidária”, disse An-
tónio Lacerda Sales.

 “Tudo faremos neste contexto 
para aliviar aquilo que é a pressão 
ao nível das unidades de cuidados 
intensivos. E dizer-vos que de facto 
foi uma área onde muito temos in-
vestido, onde, relembro, tínhamos 
no início de Março cerca de 1.142 
ventiladores e temos hoje mais de 
2.000 ventiladores. Tínhamos em 
2012 um rácio de 4,2 camas por 100 
mil habitantes; temos hoje um rácio 
- no final de Dezembro - de 9,4 camas 
por 100 mil habitantes. Mais do que 
duplicámos”, sublinhou.

O Secretário de Estado Adjunto e 
da Saúde salientou ainda o esforço do 
Governo português na contratação de 
médicos intensivistas, 48 em 2020 e 
mais 47 desde o início deste ano.

A equipa médica francesa que du-
rante 15 dias vai trabalhar no Hospital 
Garcia de Orta é constituída por três 
enfermeiras e uma médica do serviço 
de saúde dos bombeiros franceses.

Toda a equipa, como referiu a en-
fermeira francesa lusodescendente 
Sandra Fleury, “tem experiência em si-
tuações de Emergência e Reanimação”.

“Viemos de várias regiões de Fran-
ça, temos participado em várias mis-
sões internacionais sanitárias, mas 

também em França, em missões 
covid e desastres naturais. É com 
grande satisfação que apresentamos 
a nossa ajuda e o nosso contributo à 
equipa do Dr. Antero Vale Fernandes, 
nesta crise de saúde, que também vi-
vemos em França. Esperamos poder 
aliviá-lo na sua carga de trabalho, em 
colaboração com as suas equipas. 
Agradecemos a sua confiança e o 
seu acolhimento”, disse a enfermeira 
lusodescendente.

 A embaixadora de França em Por-
tugal, Florence Mangin, agradeceu ao 
Governo português “por ter aceitado 
a proposta francesa de cooperação 
médica neste momento difícil”, sa-
lientando que se trata de uma “ini-
ciativa de solidariedade muito natu-
ral entre dois países como a França e 
Portugal, que têm uma forte ligação 
de amizade”.

“A França também foi objecto 
de ajuda europeia no ano passado. 
Hoje a nossa cooperação tem como 
objectivo aliviar a pressão sobre os 
médicos portugueses”, acrescentou 
Florence Mangin, que disse ainda es-
tar “muito feliz com esta cooperação 
entre França e Portugal”.

Na cerimónia de recepção à equipa 
médica francesa, além do Secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde e da 
embaixadora de França, estiveram 
também o presidente do Conselho de 
Administração e o director do Servi-
ço de Medicina Intensiva do Hospital 
Garcia de Orta e ainda a presidente da 
Câmara Municipal de Almada.

O Hospital Garcia de Orta, a exem-
plo do que se verifica a nível nacional, 
manteve ontem a tendência de desci-
da no número de doentes covid, com 
um registo diário de um total de 207 
doentes internados, 25 na Unidade 
de Cuidados Intensivos.
GR // JMR (LUSA)

Os profissionais franceses, 
como referiu a enfermeira 
lusodescendente Sandra Fleury, 
têm “experiência em situações de 
Emergência e Reanimação”
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Setúbal “na sequência de uma investigação, 
os militares apuraram que o agressor 
infligiu maus-tratos verbais e 
psicológicos durante a relação de 
cerca de três anos que manteve com 
sua ex-companheira de 42 anos, 
sujeitando-a a viver num clima de 
terror e a temer pela própria vida”.

GNR detém 
homem de 43 
anos por violência 
doméstica à ex-
companheira

O Comando Territorial de Setúbal da 
Guarda Nacional Republicana (GNR), 
através do Núcleo de Investigação e 
Apoio a Vítimas Específicas, deteve 
no passado sábado um homem de 
43 anos por violência doméstica no 
concelho sadino.
Em comunicado, a GNR explica que 

Conferência organizada 
pela UNISETI contou 
com a presença do 
professor sadino, que 
discursou sobretudo 
sobre o clima

SOROMENHO-MARQUES DESAFIADO A FALAR SOBRE O AMBIENTE

"Temos uma grande possibilidade de destruir 
o que nos rodeia antes de o perceber"

A Universidade Sénior de Setúbal 
(UNISETI) desafiou o professor Vi-
riato Soromenho-Marques a falar 
para mais de 80 alunos da instituição 
sobre a humanidade, através de uma 
plataforma online. Entre o ambiente, 
o clima e a ecologia, uma das maiores 
figuras setubalenses actuais discor-
reu sobre os mais diversos temas, 
deixando desde logo assente uma 
das suas principais ideias: os proble-
mas climáticos são dos maiores que 
enfrentamos e foram causados por 
nós, humanos. 

Uma vez que existe tanta interac-
ção negativa com o meio ambiente, 
Viriato Soromenho-Marques, citando 
o relatório Living Planet Index, expli-
cou que “entre 1970 e 2016, as popu-
lações de mamíferos, aves, anfíbios, 
répteis e peixes diminuíram 68%” e 
que “em 2020 foram emitidos para 
a atmosfera mais gigatoneladas de 
carbono do que durante o período 
que vai de 1750, início da revolução 

Viriato Soromenho-Marques falou para 80 alunos da UNISETI sobre o ambiente, o clima e a ecologia

O SETUBALENSE

A “espiritualidade alternativa” e 
a transmissão zoonótica
Outro aspecto referido pelo profes-
sor sadino como sendo importante 
foi o das doenças transmitidas atra-
vés de forma zoonótica (através dos 
animais), entrando aqui, também, “a 
intrusão brutal e destruidora da espé-
cie sobre a biodiversidade e uma dieta 

excessivamente carnívora”. Assim, re-
fere que “75% das novas doenças têm 
origem nesse tipo de transmissão”.

Ao falar sobre a ideia de que a tec-
nologia viria a resolver tudo e mais 
alguma coisa, o que acabou por não 
acontecer, Soromenho-Marques 
afirmou que não se pode separar o 
ambiente da tecnologia.

A Diocese de Setúbal tomou este 
ano a decisão de distribuir a renúncia 
quaresmal, “em parte iguais, [pelas] 
necessidades de pobreza” registadas e 
pela “outra realidade carente, nacional 
ou internacional, ainda por definir”, 
explicou D. José Ornelas, Bispo de Se-
túbal, durante a reunião do Conselho 
Presbiteral da passada semana. 

Os donativos das comunidades ca-
tólicas vão, assim, ser geridos em 2021 
pela “Cáritas Diocesana, em articulação 

DONATIVOS GERIDOS PELA CÁRITAS 

Diocese destina renúncia quaresmal deste ano à pobreza

com todas as paróquias” locais. “Que es-
tejamos atentos aos mais fragilizados, 
pelas mais variadas situações: pobreza, 
doença, solidão, e que cada padre e cada 
cristão seja neste tempo sinal da presen-
ça de Deus que acolhe e conforta”, afir-
mou D. José Ornelas, para, em seguida, 
pedir: “que em cada comunidade cresça 
o sentido da solidariedade e da partilha”.

A Quaresma consiste num período 
de 40 dias, que tem início com a cele-
bração das Cinzas – no presente ano 

começa amanhã, dia 17 – no qual se 
apela ao jejum, à abstinência de carne e 
à partilha, servindo de preparação para 
a Páscoa, considerada a principal festi-
vidade cristã, assinalada a 4 de Abril. 

Também no encontro presidido pelo 
Bispo de Setúbal, que aconteceu atra-
vés de videochamada, ficou determina-
do que “este ano não haverá aumento 
de remuneração para o clero de Setú-
bal”, “tendo em conta a situação geral 
de dificuldade que se vive no País”. 

50 MIL EUROS

Município 
oferece 
ambulância 
aos bombeiros 
sapadores

Com o objectivo de reforçar “o dis-
positivo municipal de protecção e 
socorro do concelho de Setúbal”, a 
Câmara Municipal sadina entregou 
recentemente à Companhia de Bom-
beiros Sapadores (CBSS) uma nova 
ambulância, num investimento de 
perto de 50 mil euros”, explicou a 
autarquia através de comunicado. 

A viatura, ao serviço da corporação 
desde o dia 6 de Fevereiro, “destina-
-se exclusivamente ao transporte 
e prestação de cuidados de emer-
gências pré-hospitalares e, ainda, 
ao apoio a actividades desportivas 
e culturais”. Para o comandante da 
CBSS, Paulo Lamego, o novo veículo 
“do tipo B/ABSC “contribui para uma 
melhor qualidade do socorro à po-
pulação”.

Contudo, o responsável lamen-
tou, de acordo com o município, 
“os condicionalismos das regras da 
contratação pública para comprar 
um bem essencial” para a popula-
ção, referindo-se à demora, de mais 
de um ano, da abertura do concurso 
publico até à legalização da viatura. 
“Os procedimentos são exactamente 
os mesmos que para outros bens ou 
serviços”, acrescentou. 

“A CBSS dispõe actualmente de um 
efectivo de 111 bombeiros, dos quais 
25 estão certificados pelo INEM – Ins-
tituto Nacional de Emergência Mé-
dica para operarem com a viatura e 
mais 45 aguardam recertificação”.

industrial, até 1988”.
“Temos uma grande possibilidade 

de destruir o que nos rodeia antes 
de o perceber. Somos um elefante 
numa loja de porcelanas”, afirmou, 
ainda, pegando no facto de o ser hu-
mano estar “a destruir os habitats 
de outras espécies e a diminuir o 
seu espaço”.

DR

Rui Salvador

DR
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PalmelaO executivo camarário de Palmela 
volta a reunir-se já amanhã, 
17, a partir das 16 horas, por 
videoconferência devido ao 
novo Estado de Emergência e ao 
confinamento em vigor. A aprovação 
de trabalhos a menos para a obra nas 
encostas do castelo que visa evitar 

Executivo reúne-se 
amanhã e munícipes 
podem apresentar 
questões 

derrocadas é um dos sete pontos 
que compõem a ordem do dia. Os 
munícipes podem enviar questões 
para o e-mail geral@cm-palmela.
pt até às 12 horas desta quarta-
feira. “As questões são depois 
respondidas em directo, no final da 
reunião”, indicou a autarquia.

BREVES

A Associação de Dadores 
Benévolos de Pinhal Novo vai 
promover duas colheitas de 
sangue. A primeira realiza-
se no próximo dia 20 no 
Motoclube de Pinhal Novo; 
e a segunda está agendada 
para 27 de Março no Pavilhão 
Desportivo Municipal desta 
mesma vila. Ambas as acções 
decorrem entre as 9h00 e 
as 13h00. “Esta associação, 
fundada em 2003, mobiliza 
anualmente cerca de 20 
recolhas de sangue, com 
recurso a mais de 1 500 
dadores, e realiza, também, 
acções de sensibilização nas 
escolas, rastreios de tensão 
arterial, glicémia e colesterol”, 
destaca o município de 
Palmela.

A Câmara Municipal de Palmela 
está a apoiar a autoridade 
de saúde pública local na 
realização de inquéritos 
epidemiológicos. Desde o dia 4 
deste mês que 13 trabalhadores 
municipais têm estado a 
colaborar na acção. Para o 
efeito, indica a autarquia, 
“receberam formação, da 
responsabilidade da Unidade 
de Saúde Pública de Palmela”. 

PINHAL NOVO
Associação 
promove recolha 
de sangue

COVID-19 
Autarquia apoia 
Saúde a fazer 
inquéritos 

Mário Rui Sobral 

O autarca alerta a Saúde 
sobre aqueles que 
“têm menos condições 
de autoprotecção”. 
Vacinação nos lares 
longe de estar concluida

PRESIDENTE DA CÂMARA MOSTRA-SE PREOCUPADO

Álvaro Amaro pede prioridade para pessoas com deficiência 
e lamenta mais de metade dos lares por vacinar

Depois de ter chamado a atenção pa-
ra a conveniência de vacinar contra 
a covid-19 os profissionais do apoio 
domiciliário, Álvaro Balseiro Amaro, 
presidente da Câmara Municipal de 
Palmela, alerta agora as autoridades 
de saúde para a necessidade de se 
priorizar as estruturas residenciais 
para pessoas com deficiência. E 
lembra, ao mesmo tempo, que a va-
cinação nos lares do concelho ainda 
vai a menos de meio.

“As pessoas com deficiência têm 
menos condições para as medidas de 
autoprotecção e são um grupo que 
deve ser priorizado”, afirma o autarca. 
“Mandei fazer um levantamento [das 
pessoas] e fiz chegar a informação ao 
Agrupamento de Centros de Saúde 
(ACES) Arrábida para que se lembrem 
destas pessoas”, revela. E sublinha 
que, nesse âmbito, no concelho de 
Palmela, existe uma estrutura resi-
dencial que deve ser tida em conta: “A 
Fundação COI, que tem muita gente, 
muitos utentes e profissionais.”

Isto depois de, na sexta-feira pas-
sada e no sábado, ter sido retomado 
o processo de vacinação nos lares, 
com a administração da segunda do-
se a utentes e profissionais. Mas falta 
ainda passar por muitas estruturas 
residenciais para idosos, que nem 
sequer foram ainda abrangidos com 

DR
muita gente", reitera, para lembrar de 
seguida que o surgimento de casos 
positivos em algumas das estruturas 
que até estavam inscritas em lista 
também contribuiu para isso. E dá 
dois exemplos: “O lar Algeruz Villas. 
E o da própria Misericórdia de Palme-
la, que era o primeiro da lista e que, 
depois de meses sem casos, registou 
uma ou duas pessoas positivas, o que 
impediu o processo.”

Idosos e doentes ainda sem data
Sem data à vista até ontem, estava 
também a vacinação para pessoas do 
concelho com 80 ou mais anos e tam-
bém para aqueles que apresentam 
patologias de risco com idade igual 
ou superior a 50 anos.

A falta de vacinas explica a situa-
ção, já que das 1 500 que a Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo recebeu na semana 
passada para o efeito coube cem a 
cada um dos seus 15 ACES, onde se 
inclui o da Arrábida.

“Temos dado todo o apoio logísti-
co, investido na criação de todas as 
condições e na facilitação do proces-
so para que a vacinação chegue à nos-
sa população o mais rápido possível. 
Mas com as vacinas a virem a conta-
-gotas aumenta mais a ansiedade já 
existente", comenta Álvaro Amaro.

O processo para estes grupos de 
pessoas, em relação ao ACES Ar-
rábida, arrancou na sexta-feira em 
Setúbal e no Barreiro. E o município 
de Palmela, tal como outros na Pe-
nínsula de Setúbal, já têm todas as 
condições logísticas preparadas para 
vacinar. Desde o passado dia 8, que 
o centro de vacinação instalado no 
Pavilhão Desportivo Municipal, em 
Pinhal Novo, “está pronto” para que 
seja iniciado o processo, lembra o 
autarca, a concluir. 

Mais adiantada, no concelho, 
encontra-se a vacinação de 
elementos das três corporações 
de bombeiros. Mais de 50 
operacionais das unidades de 
Águas de Moura, Palmela e 
Pinhal Novo foram inoculados 
nos últimos dias na Unidade de 
Saúde Familiar Pinhal Saúde.

“Na sexta-feira e no sábado, 
metade dos nomes indicados 
nas listagens apresentadas 
pelas corporações de bombeiros 
recebeu a primeira dose. Os 

Positiva Vacinação a bombeiros 
está mais adiantada

restantes 50 por cento dessas 
listas serão vacinados ainda 
esta semana. Até final à próxima 
sexta-feira, se tudo correr bem, 
os bombeiros indicados em 
lista pelas corporações já terão 
concluída a primeira toma", 
avançou Álvaro Amaro. 

E para amanhã, 17, está 
agendada a administração da 
segunda dose ao conjunto de 
45 bombeiros do concelho que 
receberam a primeira toma nos 
dias 23 e 24 de Janeiro. 

a primeira toma da vacina.
“Dada a quantidade de lares, parti-

culares e em processo de legalização, 
diria que ainda falta realizar a vacina-

ção em 50 por cento ou mais destas 
estruturas. Temos mais de 80 lares 
no concelho”, resume o presidente 
da Câmara. “Falta a primeira dose a 

Utentes e profissionais de vários lares do concelho receberam a 2.ª dose
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Palmela

FORMAÇÃO 

Projecto 
municipal 
ensina a 
procurar 
emprego 

“Formação para a Comunidade” é o 
nome do projecto promovido pela 
Câmara Municipal de Palmela e pelo 
Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), cuja próxima ac-
ção vai decorrer entre 22 deste mês 
e 31 de Março.

Subordinada ao tema “Desen-
volvimento Pessoal e Técnicas de 
Procura de Emprego”, esta acção de 
formação “gratuita e certificada” é di-
rigida “a formandos com idade igual 
ou superior a 18 anos (mínimo de 17 
participantes)” e vai ser “dinamizada 
por Alexandra Silva”, revela a autar-
quia. A iniciativa abrange “um total 
de 25 horas” e decorrerá via online 
“às segundas e quartas-feiras, entre 
as 18h30 e as 20h30”.

Além desta acção, o projecto tem 
já uma outra também definida e ca-
lendarizada, subordinada ao tema 
“Criatividade – a mais valiosa ferra-
menta do futuro | Linguagem Plás-
tica e as Práticas de Representação 
Livre”. Esta iniciativa vai ser levada 
a efeito entre o próximo dia 27 e 19 
de Junho e terá como dinamizadora 
Paula Moita. 

Segundo o município, a formação 
“Criatividade – a mais valiosa ferra-
menta do futuro | Linguagem Plás-
tica e as Práticas de Representação 
Livre” será realizada “em formato 
B-Learning (quartas-feiras, online, 
das 19h00 às 21h30, e sábados, pre-
sencialmente, na Biblioteca Municipal 
de Palmela, das 9h30 às 18h00)”. Tal 
como a acção anterior esta acção é 
para se realizar “com um mínimo de 
17 formandos”, mas abrange o dobro 
das horas: 50, no total. É igualmente 
dirigida a maiores de 18 anos.

O projecto municipal “Forma-
ção para a Comunidade” promove, 
ainda de acordo com a autarquia, 
“o conhecimento ao longo da vida, 
enquadrado nos Objectivos do De-
senvolvimento Sustentável”. Desde 
2007 que é dinamizado “em parceria 
com pessoas e entidades acreditadas 
para o efeit”o, tendo em vista “o refor-
ço das qualificações pessoais e pro-
fissionais da população do concelho”. 
Os interessados devem inscrever-se 
através do e-mail formacao.comuni-
dade@cm-palmela.pt ou do telefone 
212 336 632. M.R.S. 

BREVES

O abastecimento de 
água em Pinhal Novo vai 
estar interrompido na 
próxima quinta-feira, 18, 
“previsivelmente entre as 9h00 
e as 18h00”, devido a trabalhos 
na rede, informou o município. 
São abrangidas a Rua Padre José 
Estevens Dias, o troço entre as 
ruas dos Bombeiros Voluntários 
de Pinhal Novo e Samuel Lupi 
dos Santos, a Avenida Capitães 
de Abril, as ruas Alves Redol e 
Guerra Junqueiro, e a Rua Luís 
de Camões, no troço entre a 
Guerra Junqueiro e o Aceiro 
José Camarinho.

Cinco jardins-de-infância 
receberam do município 
mobiliário e material didático, 
no valor global de €14.500. 
Beneficiaram de novo 
mobiliário e material didático 
os infantários Vale da Vila, de 
Olhos de Água, e do Bairro 
Alentejano. Os jardins-de-
infância António Santos Jorge 
e de Lagameças receberam 
material didático.

O calendário da recolha de 
monos e resíduos verdes junto 
dos contentores, nas freguesias 
de Palmela, Pinhal Novo e 
Quinta do Anjo, foi alterado. Até 
ao limite de 1m3, para saber o 
dia de deposição oos munícipes 
podem ligar para o 212 336 624. 
Para mais de 1m3, a deposição 
deve ocorrer em hora, data e 
local a acordar com a Câmara 
Municipal. No Poceirão e 
Marateca a articulação é feita 
com a junta de freguesia.

PINHAL NOVO
Corte de água 
na próxima 
sexta-feira 

EDUCAÇÃO 
Infantários 
recebem móveis 
e material

LIXO
Novo horário 
de recolha de 
monos e verdes

Mário Rui Sobral 

Chamadas são gratuitas 
e tratadas de forma 
confidencial. Dar 
resposta a quem mais 
precisa é o objectivo da 
autarquia

LINHA DE APOIO ESTÁ ACTIVA

População em fragilidade 
económica e social deve ligar 
para o 800 101 500

Os munícipes do concelho de Pal-
mela que estejam em condições 
de fragilidade social e económica 
podem continuar a recorrer a ajuda 
municipal através de uma linha es-

DR

pecífica. Basta ligar o 800 101 500, 
contacto telefónico gratuito que a 
Câmara lançou durante a conjuntura 
pandémica. 

Trata-se do projecto de apoio social 
“Em Linha para Si”, que permite à po-
pulação que se encontra em dificul-
dade ou situação de vulnerabilidade 
económica e social ser atendida de 
forma confidencial e sem custos.

“Esta linha telefónica, activa de se-
gunda a sexta-feira, entre as 10h00 
e as 17h00, pretende facilitar o con-
tacto entre os munícipes e a equipa 
técnica de intervenção social, consti-
tuindo-se como um serviço de proxi-
midade e como um primeiro espaço 
de diálogo e de atendimento”, explica 

o município, em nota de Imprensa.
A partir deste contacto, a autarquia 

tenta encontrar a solução mais ade-
quada para  cada caso. Até porque, 
os principais objectivos do projecto 
passam por “responder, sinalizar ou 
encaminhar solicitações de vulnera-
bilidade e fragilidade social, em es-
treita articulação com a rede social 
concelhia, facilitando o acesso a bens 
de primeira necessidade”.

De resto, o relançamento do pro-
jecto “Em linha para si”, insere-se 
num “conjunto de medidas muni-
cipais em curso no âmbito do Pro-
grama de Apoio Económico e Social 
– covid-19”, salienta a autarquia, a 
concluir.

A Câmara de Palmela associou-se à 
campanha nacional de prevenção e 
combate da violência doméstica #Eu 
Sobrevivi, anunciou a autarquia.

A campanha, lembra o município, 
foi “lançada em Novembro” último, 
“para assinalar o Dia Internacional 
pela Eliminação da Violência Con-
tra as Mulheres”, e continua a estar 
“na ordem do dia face aos desafios 
impostos pelo confinamento geral e 
pela covid-19".

A autarquia sublinha que “a violên-

CAMPANHA NACIONAL 
Palmela liga-se ao combate contra a violência doméstica 

cia contra as mulheres e a violência 
doméstica é crime público e uma res-
ponsabilidade colectiva” e recorda 
os contactos para denunciar estes 
tipos de casos: ligar o 800 202 148 
ou enviar SMS para o 3060.

O município faz notar que esta 
campanha – dinamizada pela Se-
cretaria de Estado para a Cidadania 
e Igualdade e pela Comissão para a 
Cidadania e a Igualdade de Género – 
“reforça a vigilância contra a violência 
doméstica, conta com a colaboração 

de diversas entidades, transmite in-
formação útil sobre os serviços de 
apoio existentes e possui uma es-
tratégia de capacitação das vítimas, 
indicando serviços e mobilizando 
para uma acção colectiva de apoio”.

Durante a primeira vaga da pande-
mia, de acordo com a Rede Nacional 
de Apoio às Vítimas de Violência 
Doméstica, “registaram-se 25 mil 
atendimentos” e “desde Setembro 
do ano passado” já havia registo de 
“12.500” contactos.
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SeixalA Câmara do Seixal decidiu 
alargar os apoios às famílias 
através do fornecimento de 
refeições escolares às crianças que 
frequentam as escolas públicas da 
área do município, nos escalões 
A e B estabelecidos no regime de 
Acção Social Escolar. Este reforço 

Autarquia reforça apoio 
alimentar a alunos dos 
escalões A e B da Acção 
Social Escolar  

do apoio alimentar foi aprovado 
da reunião de câmara da passada 
quarta-feira, e vem na sequência do 
“actual período critico que estamos 
a viver, e o estabelecimento de 
medidas excepcionais para conter 
a pandemia”, alega o texto do 
documento aprovado.

Humberto Lameiras

A obra tem um prazo de 
execução previsto de 
365 dias e contempla 
espaços exteriores
com zona de recreio 
e de jogos

CORROIOS

Construção do Jardim de Infância da Quinta 
de São Nicolau avança com valor de 1,7 M€ 

A construção do novo Jardim de In-
fância da Quinta de São Nicolau, em 
Corroios, foi aprovada pelo executivo 
municipal do Seixal na reunião de câ-
mara de 10 de Fevereiro. A delibera-
ção considera a adjudicação de 1 751 
338,26 euros, a que acresce IVA, e 
um prazo de execução de 365 dias. 

Este equipamento vai ser cons-
truído numa parcela de terreno com 
2 995 metro quadrados, e o plano 
de obra contempla quatro salas de 
actividades, com arrecadação, zona 
suja com ponto de água e vestiário, 
sala polivalente, sala de refeições, 
instalações sanitárias para crianças, 
incluindo unidade acessível e insta-
lações sanitárias para adultos.

Segundo indica a autarquia, para 
este equipamento está considerada 
ainda uma sala de reuniões, gabinete 
de educadores, gabinete de apoio ad-
ministrativo, sala de apoio a pessoal 
docente e não docente, incluindo es-

O novo equipamento vai ocupar 2 995 metros quadrados, e entre outros espaços, terá quatro salas de actividades 

DR

paço de copa, sala de arrumos de ma-
terial de limpeza, cozinha, incluindo 
despensa, despensa de frio, arrumos 
de cozinha, instalação sanitária e zo-
na de cacifos para pessoal da cozinha.

O novo Jardim de Infância da 
Quinta de São Nicolau de infância 
terá também um espaço exterior, 
composto por uma zona de recreio 
e brincadeira, espaço de jogos e área 
lúdica equipada com brinquedos e 
ainda com zonas cobertas.

"O Seixal é um município jovem, 
pelo que necessitamos de mais equi-
pamentos educativos para os mais 
jovens. Este novo jardim de infância 
será uma mais-valia para a popula-
ção, com todas as condições para 
que as nossas crianças possam cres-
cer e aprender", comentou na altura 

o presidente da Câmara do Seixal, 
Joaquim Santos.

Na mesma reunião de câmara foi 
aprovada a adjudicação do concurso 
público para a construção da 1.ª fase 
do Parque Metropolitano da Biodi-
versidade – Alto da Verdizela, tam-
bém em Corroios, pelo valor de 444 
894,38 euros. O prazo de execução 
da empreitada é de 270 dias. 

Este parque, pela sua dimensão e lo-
calização, "assumirá um papel impor-
tante na estrutura verde e de recreio 
do concelho do Seixal, estendendo-se 
nesta 1.ª fase por cerca de 7 hectares. 
No futuro, com uma área total de 400 
hectares, será o segundo maior par-
que urbano da Área Metropolitana de 
Lisboa, depois de Monsanto", afirmou 
o presidente Joaquim Santos.

O presidente 
Joaquim Santos 
afirma que o 
Seixal é um 
concelho jovem 
que necessita de 
equipamentos 
para os mais 
jovens 

A Biblioteca Municipal do Seixal pro-
porciona o empréstimo de livros ao 
domicílio para responder ao actual 
período de confinamento. Os forma-
tos postos à disposição da população 
são, mediante marcação prévia.

Segundo a autarquia, os projectos 
Biblio@porta e Bibliodomus, “garan-
tem assim o acesso à informação tão 
indispensável nestes tempos tão di-
fíceis que atravessamos”. A isto, o 
presidente da Câmara do Seixal, 

COMBATER O ISOLAMENTO 

Biblioteca proporciona empréstimo de livros ao domicílio  

Joaquim Santos, acrescenta que “a 
necessidade de manter o distancia-
mento social não deve condicionar o 
livre acesso aos livros e à leitura, pelo 
que a realização de iniciativas como 
estas são fundamentais, e de extrema 
importância para os munícipes ".

A necessidade de manter o distan-
ciamento social levou ao encerramen-
to temporário de espaços públicos, 
entre estes as bibliotecas municipais.

Para terem acesso a estes serviços, 

os utilizadores poderão requisitá-los 
via telefone (210 976 100), WhatsA-
pp (915 653 766) ou pelo e-mail bi-
blioteca.seixal@cm-seixal.pt, marcar 
uma data e um horário, e receber os 
materiais que desejam numa de duas 
modalidades: com entrega à porta da 
biblioteca (Biblio@porta) ou entrega 
ao domicílio para quem comprovada-
mente não tenha condições de sair de 
casa ou pertença a grupos de risco 
(Bibliodomus). 

Existe ainda a modalidade de aten-
dimento com o serviço Dar de Volta, 
mediante marcação prévia, com aten-
dimento à porta.

Outra das propostas é a disponibili-
zação mensal de conteúdos online no-
meadamente com a iniciativa: E… Se 
Pudéssemos Mergulhar nos Livros?, 
promovida em parceria com a Associa-
ção Acrescer, disponibilizada através 
de um vídeo publicado na página de 
Facebook do Município do Seixal.

BREVES

A Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de 
Fernão Ferro vai receber 
uma nova comparticipação 
financeira de 150 mil euros, 
da autarquia, para apoiar a 
continuação da construção do 
lar social. Este equipamento 
está a ser construído num 
terreno de 4 950,80 metros 
quadrados, cedido pela 
câmara, com 63 camas e apoio 
domiciliário para 40 utentes, 
totalizando um investimento 
de 1 915 640,13 euros, tendo 
a autarquia já apoiado 
anteriormente com 1 082 
410,00 euros.

Já foi aprovada a abertura 
de concurso público, com 
um preço-base de 318 mil 
euros, para a empreitada de 
substituição do piso sintético 
do Complexo Municipal de 
Atletismo Carla Sacramento, 
para cumprir os padrões de 
qualidade e de segurança 
exigidos para um equipamento 
com uma pista de classe 1, 
homologada com os requisitos 
da Federação Portuguesa de 
Atletismo.

FERNÃO FERRO
Associação 
de Reformados 
recebe mais 
150 mil euros 
para lar 

AMORA
Substituição 
de piso do 
Complexo Carla 
Sacramento
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Hélder Rosa receia que a pandemia leve
ao desaparecimento de muitas colectividades

A pandemia paralisou o Movimento 
Associativo Popular, à semelhante de 
muitos outros sectores da socieda-
de.  A Confederação Portuguesa das 
Colectividades de Cultura, Recreio e 
Desporto (CPCCRD) já veio dizer que 
“cerca de 30% dessas estruturas po-
dem não reabrir as portas”, caso não 
usufruam, em tempo útil, de sólidos 
apoios governamentais. Pela esti-
mativa da confederação, estão em 
risco 10 mil associações, das 33 mil 
existentes no país, que podem atirar 
para o desemprego mais de 20 mil 
funcionários, já que “cada uma tem 
normalmente, pelo menos, dois co-
laboradores assalariados”.

Hélder Rosa, presidente da Asso-
ciação das Colectividade do Conce-
lho do Seixal (ACCS), comenta que 
a mesma “imagem reflecte o que se 
está a passar também no concelho, 
onde existem mais de 200 colecti-
vidades, todas de portas cerradas 
devido à pandemia”.

Hoje em dia, entre funcionários e 
técnicos das colectividades do conce-
lho, mais de mil estão desempregados. 
“Os efectivos ainda podem estar pro-
tegidos pela layoff, mas os avençados, 
que são a grande maioria dos treina-
dores, estão mesmo sem receber”, 
adiante o dirigente associativo.

Despesas as mesmas,   
receitas nenhumas
“Sem as receitas provenientes de ba-
res e restaurantes, das mensalidades 
dos frequentadores de actividades 
desportivas, muitas colectividades 
terão dificuldade em voltar a abrir as 
portas”, vislumbra Hélder Rosa. Por 
outro lado, os “encargos são os mes-
mos que antes: seguros de viaturas, 
seguros desportivos, telecomunica-
ções, energia, água… E receitas, nem 
vê-las. Por isso digo que há colectivi-
dades em risco de desaparecerem”. 

Os membros da ACCS têm reuni-
do por videoconferência e analisado 

José Augusto

Mais de mil 
desempregados entre 
funcionários e técnicos, 
alerta o presidente do 
Movimento Associativo 
do concelho  

FECHADAS E SEM RECEITAS
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as várias situações por que estão a 
passar as colectividades. Além dis-
so, promoveram um inquérito com 
o fim de observarem claramente os 
estragos causados pela covid-19 no 
Movimento Associativo do concelho 
do Seixal. 

“As colectividades podem sempre 
consagrar-se a uma qualquer activi-
dade, desde que observem rigoro-
samente as disposições da Direcção-
-Geral da Saúde. No primeiro período 
de confinamento, mantiveram-se em 
funcionamento, respeitaram as nor-
mas de segurança sanitária, e não se 
registou qualquer caso desagradável. 
Por exemplo: o futebol profissional é 

diferente do futebol amador? Em re-
sumo: há actividades desportivas que 
poderiam manter-se, desde que cum-
prissem os preceitos das autoridades 
de Saúde”, reclama Hélder Rosa. 

Qual a diferença entre futebol 
profissional e amador?
Para o dirigente, o “Poder Central não 
presta atenção ao Movimento Asso-
ciativo. Nunca a nossa Federação, que 
representa 33 mil colectividades, foi 
por ele recebida. É estranho que qua-
se todas as instituições tenham sido 
ouvidas em sede governamental, me-
nos a nossa, que é, sem dúvida, uma 
das mais representativas do País. Afir-
mo até que o Poder Central sempre 
desprezou o Movimento Associativo 
Popular”.

O presidente da ACCS lembra que, 
de facto, “foi aprovado um decreto-
-lei que estabelece o estatuto do diri-
gente associativo, uma reivindicação 
avançada por nós há muito tempo. 
O problema é que nunca entrou em 
vigor por falta de regulamentação”. 

“E se fomos ouvidos na 8.ª Comis-

são da Assembleia da República, tal 
se deve a uma proposta do PCP. Foi 
aí que o presidente da CPCCRD, Au-
gusto Flor, colocou algumas questões 
pertinentes”. Entre estas, questionou 
sobre “o que fizeram às alterações fun-
damentais legislativas, entre as quais 
correcções ao Estatuto do Dirigente 
Associativo, que abrangia dirigentes 
desportivos, apresentadas a 31 de 
Maio de 2017, quando, no Parlamen-
to, comemorámos o Dia Nacional das 
Colectividades”?.

E mais: “O que fizeram à Resolução 
130/2019 da AR, que recomendava 
que o associativismo fosse ausculta-
do na definição das políticas públicas, 
se simplificassem os procedimentos 
administrativos do Estado e se corri-
gissem os abusos no que respeita aos 
direitos de autor e direitos conexos?”.

Salienta Hélder Rosa que, “no con-
celho do Seixal, temos felizmente o 
apoio das autarquias, sobretudo, da 
Câmara Municipal. Sem este apoio, 
as nossas colectividades não sobre-
viriam, sobretudo, no contexto que 
é o de hoje”.

Hélder Rosa diz que o Poder local tem esquecido o Movimento Associativo, só a autarquia ajuda  

O Movimento Associativa tem 
sido um motor do concelho do 
Seixal, onde existem mais de 
200 colectividades 

200

COVID-19
ASAE apreende 
4,7 milhões 
de máscaras 
irregulares em 
distribuidor local 

A Autoridade de Segurança Alimentar 
e Económica (ASAE), através da sua 
Unidade Regional do Sul, apreendeu 
4,7 milhões de máscaras de protec-
ção contra o vírus da covid-19 numa 
acção de fiscalização num distribui-
dor do município Seixal.

Nesta acção de fiscalização no âm-
bito da verificação do cumprimento 
dos requisitos dos produtos utiliza-
dos na protecção contra a pandemia 
covid-19, designadamente, máscaras 
de uso comunitário e Equipamentos 
de Protecção Individual (EPI), “foram 
apreendidas 4 662 945 máscaras, in-
cluindo máscaras de uso comunitário 
e EPI de doze modelos distintos, to-
das importadas”.

Destas, “destacam 338 550 de 
máscaras de uso comunitário para 
crianças, num valor total aproximado 
de cerca de 458 mil euros”, refere a 
ASAE em comunicado de imprensa.

Segundo esta autoridade, "todos 
os modelos analisados e apreendi-
dos apresentavam irregularidades ao 
nível da rotulagem, nomeadamente, 
a falta de tradução para língua por-
tuguesa, a falta de identificação do 
importador e do responsável pela 
colocação do produto no mercado, 
a indevida marcação ̀ CE´ e a falta de 
declarações de conformidade/certifi-
cados que atestem a segurança dos 
produtos”.

Como balanço da actividade até 
ao momento neste tipo de fiscali-
zação, a  ASAE indica que já “foram 
apreendidas mais de nove milhões de 
máscaras por irregularidades diver-
sas” e avança que vai continuar a “de-
senvolver acções de fiscalização em 
prol da sã e leal concorrência entre 
operadores económicos e da defesa 
e da segurança dos consumidores”.

Humberto Lameiras

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

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

C omo habitualmente,  fui 
convidado a fazer parte 
de uma mesa de voto nas 
últimas eleições. Como se 

sabe, devido às normas sanitárias 
em vigor, houve muitas transfe-
rências de Assembleias de Voto. 
Onde moro, foi o caso da Escola 
Básica do 1º Ciclo, que passou para 
o Pavilhão Municipal do Alto do 
Moinho.

No dia das eleições, como tam-
bém habitualmente, levantei-me 
cedo, mais cedo ainda que o habi-
tual, porque a escola é a 200 me-
tros da minha casa e, desta vez, 
tinha de ir para o pavilhão que 
fica a 2 quilómetros. E assim foi. 
Cheguei ao pavilhão, vi logo caras 
conhecidas e amigos. Mas, “estra-
nhamente”, ninguém do Alto do 
Moinho. Pergunto onde era a mesa 
22, responde-me o Mendes que 
devia estar enganado, ou a fazer 
confusão com a mesa 32. Insisto 
que não, e o Mendes responde-
-me que sim, porque a mesa 22, 
era na Secção de Voto do Alto do 
Moinho, e ali era a dos eleitores 
de Santa Marta do Pinhal.

Conclusão; eu tinha razão,mas 
o meu amigo Mendes, tinha muito 
mais que eu. A mesa 22, era efec-
tivamente no pavilhão, mas, logi-
camente, no acima referido, e não 
no Pavilhão Multiusos do Parque 
Urbano da Quinta da Marialva. On-
de, erradamente, fui parar.

Vem esta história um tanto cari-
cata, a propósito, porque quando 
fui informado que o local de voto 
dos eleitores do Alto do Moinho 
era no pavilhão, imediatamente, 
pensei no Pavilhão Multiusos. 
Porquê? Pela importância que 
tem assumido nos últimos tempos 
mesmo agora com as drásticas res-
trições impostas pela pandemia.

Este pavilhão, cujo financia-
mento para a sua construção e 
respectiva gestão, são da respon-
sabilidade da Junta de Freguesia 
de Corroios, tem-se revelado mes-
mo multiusos e de uma enorme 

O pavilhão de Corroios

OPINIÃO

Francisco Ramalho

Ex-bancário, Corroios

importância para o movimento as-
sociativo, para a comunidade es-
colar, para o tecido empresarial e, 
evidentemente, para a população 
de Corroios que ali tem assistido 
às mais diversas manifestações 
de carácter desportivo, cultural e 
exposições comerciais. É ali tam-
bém que durante a pandemia,têm 
decorrido as reuniões da assem-
bleia de freguesia, e as aulas de 
educação física dos alunos da 
Escola João de Barros que, como 
já aqui referimos, está em obras 
há mais de 10 anos. E agora, em 
articulação com o Agrupamento 
de Centros de Saúde de Almada-
-Seixal, mais  o Pavilhão Despor-
tivo Paulo da Gama, em Amora e 
o Pavilhão Desportivo do Portugal 
Cultura e Recreio, na Arrentela, é 
neste e nos outros dois pavilhões, 
que irão ser vacinados todos os 
utentes considerados prioritários, 
do concelho do Seixal.

Portanto, perante tal centra-
lidade e relevância deste equi-
pamento social, talvez seja uma 
atenuante para a minha distração. 
Mas, o mais importante, é o papel 
dos vários executivos CDU, para 
a concretização do mesmo, num 
local, também ele, de excelência 
onde se situa; o Parque Urbano 
da Quinta da Marialva. Espaço de 
lazer para a população e de entre 
tantas iniciativas que lá têm lugar, 
destaque para duas, que, no seu 
género,  são das mais importantes 
a sul do Tejo; as Festas De Corroios 
e a Mostra Mensal de Atividades 
Económicas.

O pavilhão tem-se 
revelado mesmo 

multiusos e de 
uma enorme 

importância para 
o movimento 

associativo, 
comunidade

escolar, tecido 
empresarial e, 

evidentemente, 
para a população 

de Corroios
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Bloco 
Clínico

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Necrologia

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

PUBLICIDADE

3

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.

Em caso de ...

Serviço disponível todos 
os dias, a qualquer hora!

Classificados

FALECEU A 01/02/2021

JOSÉ LOPES LUÍS     
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua esposa, filho, restante família e amigos cumprem 
o doloroso dever de participar o falecimento do seu 
ente querido cujo funeral se realizou dia 12-02-2021 
para o Crematório de Setúbal. Na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente, vem 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

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Setúbal
Fundada em 1883 – Cruz Roxa – Entidade de Utilidade Pública

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA CONVOCATÓRIA

Nos termos do artº 9º, nº 2, alínea a) e do artº 11º nº1 dos Estatutos da Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Setúbal, convoca-se a Assembleia Geral 
Ordinária, para reunir na sede, sita R. João de Deus, nº 1, em Setúbal, no dia 31 de 
Março de 2021, pelas 20h00.

PONTO ÚNICO: Eleição dos Corpos Sociais para o triénio 2021/2023 (ver NOTA).

De acordo com o disposto no artº 11º nº2, se à hora designada não se encontrarem 
presentes a maioria absoluta dos associados com direito a voto, a Assembleia re-
unirá em segunda convocatória, no mesmo local, meia hora depois, com qualquer 
número de associados.

Setúbal, 9 de Fevereiro de 2021

O Presidente da Assembleia-Geral,

José Manuel Brissos Lino, Dr.

NOTA: De acordo com o artº. 8º. do Regulamento Eleitoral em vigor na AHBVS, 
as listas a concorrer para a eleição dos Corpos Sociais deverão ser apresentadas na 
sede da Associação até trinta dias antes da data da Assembleia Geral. 
Segundo o artº. 9º. do processo de candidatura fazem parte: uma lista completa 
para cada um dos Órgãos Sociais, com o cargo, número de associado e os nomes 
dos candidatos efectivos e suplentes; uma declaração, individual ou colectiva, de 
aceitação de candidatura; uma proposta
de candidatura subscrita pelos proponentes e a indicação do delegado da lista.

Querido pai, marido, professor dedicado, onde quer que 
estejas sabemos que nos irás sempre acompanhar, es-
tarás sempre nos nossos corações.
Com muita mágoa, vimos por este meio participar o fa-
lecimento (08.02.2021) deste nosso ente muito amado.
Queremos agradecer a todas as pessoas que nos apoia-
ram e lhe demostraram o devido reconhecimento na 
hora da despedida.
Ficará recordado como um homem de honra, respeitado 
e respeitador, pessoa com grandes valores e princípios 
que estava sempre disposto a ajudar quem fosse preciso.
Despedimo-nos, com um até já, um grande amo-te e 
um gosto muito de ti.

(1968 – 2021)

Participação e 
Agradecimento

CARLOS FERNANDO 
BENTO CURTO
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Sobe para dez o número de mortes por 
covid-19 num lar de Santiago do Cacém

O número de mortes no surto de 
covid-19 no Lar da Casa do Povo de 
Alvalade, no concelho de Santiago 
do Cacém, subiu de oito para dez, 
estando cinco idosos hospitalizados, 
de acordo com informação ontem 
revelada. 

“O surto já provocou mais dois 
óbitos, o último dos quais o de uma 
utente, com 89 anos, que faleceu 
ontem [domingo]”, na Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas 
(ERPI) de Alvalade, explicou fonte 
da autoridade de saúde local à Lusa. 
No Hospital do Litoral Alentejano, 
situado em Santiago do Cacém, 
“estão internados cinco utentes” 

Rui Salvador

Em Alcácer do Sal, por 
outro lado, foi dado como 
resolvido o surto numa 
ERPI da Misericórdia

LITORAL ALENTEJANO

indicou. Apesar de o surto neste 
lar da Misericórdia alcacerense ter 
infectado a maioria dos idosos, “no-
ve residentes durante este período 
não foram contaminados e não pu-
deram ser vacinados”, lamentou o 
provedor.

“Segundo as autoridades de saú-
de, penso que agora vamos aguardar 
três meses até os utentes deste lar 
serem vacinados. Uma situação que 
não se compreende e que se agrava 
porque os nove idosos que não fo-
ram infectados, também não foram 
vacinados”, reforçou.

Contactada pela agência Lusa, a 
autoridade de saúde local explicou 
que, com o fim deste surto, foram 
permitidas “novas admissões e visi-
tas com todas as precauções”. Este 
surto de covid-19 num dos lares da 
Misericórdia de Alcácer do Sal, que 
foi detectado no início de Janeiro, 
infectou um total de 34 idosos, in-
cluindo os utentes que faleceram, e, 
inicialmente, 19 funcionárias.
Com Lusa

da instituição.
A ERPI de Alvalade contabiliza 

actualmente um total de 17 casos 
activos, “entre eles 14 utentes e 
três funcionários”, explicou a mes-
ma fonte, acrescentando que, nos 
últimos testes realizados, não foram 
detectados novos casos positivos. A 
maior parte das pessoas infectadas 
pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 
“está a recuperar e vai ter alta nos 
próximos dias”. 

“Os restantes utentes deverão 
estar curados na próxima semana, 
pelo que é seguro considerar o surto 
controlado”, frisou. O primeiro caso, 
o de um funcionário infectado, foi 
detectado em Dezembro, estando 
já recuperado.

Surto em Alcácer do Sal que 
provocou 14 mortes resolvido
Já em Alcácer do Sal, o surto que 
causou 14 mortos num lar da Mi-
sericórdia local foi dado como “en-
cerrado” e os utentes que foram in-
fectados já receberam alta, revelou 

ontem o provedor da instituição.
“No lar já não temos [casos] ac-

tivos. Já tudo recebeu alta e, no 
passado sábado, a autoridade de 
saúde declarou o fim do surto”, 
disse à agência Lusa o provedor da 
Misericórdia de Alcácer do Sal, Fer-
nando Reis.

Desde o início do surto no Lar 
Rainha Isabel faleceram 14 utentes, 
mais um do que no anterior balanço 
efectuado pela agência Lusa, a 4 de 
Fevereiro.

“No sábado, faleceu uma das uten-
tes que se encontrava internada” 
no Hospital do Litoral Alentejano, 
“onde permanecem dois idosos que 
ainda inspiram cuidados”, revelou. 
Quanto aos funcionários da institui-
ção que foram infectados, “apenas 
três permanecem em quarentena”, 
acrescentou o provedor.

Desde que foi declarado o fim do 
surto, “iniciou-se a desinfecção das 
instalações à medida que os uten-
tes vão ‘desconfinando’ e ocupando 
definitivamente os seus quartos”, 

O Hospital Garcia de Orta, em 
Almada, registava ontem um total 
de 207 doentes positivos à covid-19, 
um aumento de três em relação aos 
dados revelados no dia anterior. 
Deste total, 265 encontram-
se internados no serviço de 
Enfermaria, 25 doentes estão em 
Unidade de Cuidados Intensivos 
(UCI) e 17 internados em Unidade 
de Hospitalização Domiciliária. 
Comparativamente a domingo, 
está menos um doente em UCI, 
verificando-se o mesmo número 
de pessoas em hospitalização 
domiciliária. 
“A demanda do Serviço de 
Urgência Geral, na vertente da 
área respiratória, baixou”, referiu a 
unidade hospitalar em comunicado.

Almada 
Garcia de Orta 
com 207 casos

Projecto PLAAC vem 
definir um plano para 
lidar com as alterações 
climáticas

SETÚBAL, PALMELA E SESIMBRA

Concelhos recebem instrumentos para adaptar Arrábida

Decorreu ontem a reunião que marca 
o início do projecto PLAAC – Arrábida 
(Planos Locais de Adaptação às Altera-
ções Climáticas), que visa promover a 
economia circular, a descarbonização 
da sociedade e a valorização do territó-
rio, neste caso da verdejante Arrábida, 
no qual participaram os municípios de 
Setúbal, Palmela e Sesimbra.

A iniciativa, financiada pelo Progra-
ma Ambiente, Alterações Climáticas 
e Economia de Baixao Carbon do 
Mecanismo EEA Grants 2014-2021, 

pretende, através de parcerias com 
os Estados-Membros da União Eu-
ropeia, nomeadamente com a Islân-
dia, Liechtenstein e Noruega, reduzir 
disparidades sociais e carências eco-
nómicas, bem como aproximar estes 
três países de quem beneficie.

No distrito de Setúbal, relativamen-
te à Serra da Arrábida, os trabalhos são 
coordenados pela Agência de Energia 
e Ambiente da Arrábida (ENA).

Com os referidos instrumentos, 
o ideal será que funcionem como 
agentes que preparem a comunida-
de para enfrentar os desafios e pro-
blemáticas das alterações climáticas, 
havendo destaque para a incidência 
na Arrábida, de modo a tentar redu-
zir e diminuir eventuais impactos das 
alterações climáticas. 

“O PLAAC – Arrábida definirá e 
priorizará medidas de adaptação às 
alterações climáticas a curto, médio e 
longo prazo, criando ferramentas de 
apoio para a assistência à população e 
o ordenamento do território. Irá, ain-
da, sensibilizar e capacitar os técnicos 
municipais e a comunidade local e os 
actores com relevância estratégica, 
para os respectivos fenómenos e para 
a necessidade de promover os pro-
cessos de adaptação locais”, lê-se em 
comunicado.

Espera-se que nos próximos meses 
existam apresentações do projecto à 
sociedade civil e demais partes inte-
ressadas, através de uma Conferên-
cia sobre Adaptação às Alterações 
Climáticas.
R.S.Trabalhos são coordenados pela Agência de Energia e Ambiente da Arrábida

DR



16 de Fevereiro de 2021 O SETUBALENSE 13

PUBLICIDADE

Pedro Nuno Santos.
No encontro, de acordo com 
comunicado da autarquia, “foi 
discutida a passagem do comboio 
de passageiros em Alcácer do 
Sal, assim como a reparação do 
IC1 entre Palma e Alcácer e o 
alargamento das bermas na EN 

253, entre a Comporta e Alcácer”. 
Também “o alargamento do IC 33, 
entre Santiago do Cacém e a A2” foi 
abordado, assim como “a duplicação 
de vias em auto-estrada e o 
melhoramento da linha ferroviária de 
mercadorias entre Sines e Grândola, 
aproveitando o canal de Ermidas”. 

Presidente da 
autarquia de 
Alcácer do Sal 
reuniu com ministro 
das Infraestruturas 

O presidente da Câmara Municipal 
de Alcácer do Sal, Vítor Proença, 
que desempenha também a função 
de presidente da Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral 
(CIMAL) reuniu ontem, através de 
videoconferência, com o ministro 
das Infraestruturas e Habitação, 

PUBLICIDADE

NÃO PERCA
REVISTA DA SAÚDE 

na  próxima segunda-feira nas bancas

Oferta da revista 
com a compra do jornal

Mantenha-se informado e em segurança!
Jornais e Revistas a melhor forma de estar em dia

REVISTA GRÁTIS 
COM O SEU JORNAL

A empreitada de renovação prevista 
para a Piscina Coberta de Alcácer do 
Sal já arrancou, representando um 
investimento por parte da Câmara 
Municipal alcacerense de mais de 491 
mil e 416 euros. Contudo, a interven-
ção “vai ser co-financiada a 85% por 

Intervenção “vai ser 
co-financiada a 85% 
por fundos da União 
Europeia, obtidos pelo 
executivo camarário”

ALCÁCER DO SAL

Piscina coberta recebe empreitada 
de renovação no valor de 491 mil euros

fundos da União Europeia, obtidos 
pelo executivo camarário”, explica a 
autarquia em comunicado.

Os trabalhos de requalificação 
resultam “da necessidade de se pro-
ceder à reabilitação das instalações 
do equipamento desportivo, respon-
dendo ao estado de progressiva de-
gradação que decorre da antiguidade 
e intensidade de uso”.

Para o efeito, está prevista a reali-
zação de uma “pequena ampliação do 
edifício, nomeadamente com a cons-
trução de um posto de primeiros so-
corros, o alargamento de vários vãos 
existentes e a substituição das caixi-

lharias exteriores por novas com corte 
térmico e vidro duplo”. O município vai 
igualmente melhorar “as condições 

de acessibilidade ao edifício e aos es-
paços interiores, nomeadamente às 
zonas comuns e balneários”.

BREVES

As bibliotecas municipais 
Manuel da Fonseca, em 
Santiago do Cacém, e Manuel 
José “do Tojal”, em Vila Nova 
de Santo André, vão passar 
a estar em funcionamento 
através de regime take-away a 
partir de amanhã. 
De acordo com a autarquia 
santiaguense, “as entregas de 
livros, CD’s e DVD’s decorrem 
de segunda a sexta-feira, das 
10h00 às 15h30”.

SANTIAGO CACÉM
Bibliotecas 
funcionam em 
take-away

Trabalhos respondem ao estado de progressiva degradação do equipamento

DR
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Desporto

“Quando jogam contra o Vitória 
as equipas querem ganhar sempre”

Depois de Esperança de Lagos e Lou-
letano, o Vitória Futebol Clube voltou 
no domingo a perder pontos com ou-
tra equipa algarvia na série H do Cam-
peonato de Portugal. O empate, 2-2, 
com o Olhanense só foi alcançado no 
tempo de compensação graças a uma 
grande penalidade apontada por Ze-
quinha, aos 90+5 minutos, de uma 
partida em que os sadinos sentiram 
muitas dificuldades para pontuar no 
Estádio do Bonfim.

O treinador Alexandre Santana 
encara com naturalidade o facto de 
a sua equipa ter tido uma missão 
complicada. “Não jogamos sozinhos 
e temos de ter consciência de que 
as equipas, quando jogam contra 
o Vitória, querem, como é natural, 
superiorizar-se e ganhar sempre”, 
disse, virando já o foco para o duelo 
da próxima jornada com o Pinhalno-
vense. “Vamos continuar a lutar e a 
trabalhar para que no próximo jogo 
possamos voltar às nossas vitórias e 
continuemos a somar pontos até ao 
final”.

Ainda em relação ao duelo com 
o conjunto de Olhão, que segue na 
3.ª posição da tabela, o técnico re-
conheceu a qualidade do oponente. 
“O Olhanense não é uma equipa fácil. 
Reforçara-se com seis jogadores e um 
treinador [o holandês Edgar Davids]. 
Foi muita gente com qualidade e ma-
turidade a entrar. Continuo a dizer 
que não é um campeonato fácil e o 
Olhanense teve alguma superiorida-
de nas oportunidades de golo criadas 
durante toda a partida”, reconheceu.

Apesar das dificuldades sentidas 
pelos vitorianos, a equipa deu uma 

Ricardo Lopes Pereira 

Treinador considera 
“natural” a motivação 
extra dos adversários 
quando enfrentam a 
sua equipa

OLHANENSE FOI O TERCEIRO CLUBE A ROUBAR PONTOS AOS SADINOS EM 2020/21
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boa resposta e segue destacado na 
frente da classificação. “Continuamos 
invencíveis num campeonato de re-
gularidade em que somámos mais 
ponto. Deixo um agradecimento mui-
to grande aos jogadores pela forma 
como deram tudo em busca de um 
bom resultado. Não foi o desfecho 
que mais queríamos, mas temos de 
dar mérito também ao adversário”.

Na hora de explicar as dificuldades 
sentidas, Alexandre Santana foi pe-
remptório. “Do ponto de vista táctico, 
tentámos controlar um pouco o jogo 
exterior do Olhanense, que é uma vir-
tude que o adversário tem. Tivemos 

algumas dificuldades e quebrar a liga-
ção do Diogo Martins por dentro nos 
primeiros 20 minutos. Tivemos muitas 
dificuldades em ter o controlo do jogo 
nessa fase em que fomos obrigados a 
baixar um bocadinho as linhas”.

E acrescenta: “No entanto, quando 
mexemos e alterámos o sistema con-
seguimos terminar melhor a primeira 
parte e entrámos bem nos primeiros 
15/20 minutos da segunda. Depois 
o Olhanense fez o 2-1 num lance 
de bola parada. Andámos depois à 
procura de alguma identidade e co-
meçámos a ter mais coração nessa 
fase e esse foi o factor que nos levou 

a conseguir empatar. O jogo não é só 
táctico, também é emocional. Esse 
espírito guerreiro levou-nos ao ponto 
conquistado”.

Na sala de imprensa do Estádio do 
Bonfim, Alexandre Santana consi-
derou que o 2-2 verificado no final 
reflecte o sucedido, apesar de reco-
nhecer que o oponente teve mais 
ocasiões de golo. “Na globalidade, 
penso que o resultado se ajusta, 
mas, se formos matemáticos, ve-
remos que o Olhanense teve mais 
oportunidades do que nós. No en-
tanto, o jogo não é matemática, há 
uma envolvência de vários factores 

e, tendo isso em conta, penso que 
trabalhámos o suficiente para me-
recer este ponto”.

70 participantes em acção  
de formação sobre Nutrição
Entretanto, o Vitória promoveu na 
passada sexta-feira, via platadorma 
Zoom, uma acção de formação sobre 
Nutrição. A iniciativa foi ministrada 
pela nutricionista Ana Catarina Cunha 
aos escalões que disputam os Cam-
peonatos Distritais do Futebol Base, 
nomeadamente, Sub-13, Sub-12 e 
Sub-11 do Departamento de Futebol 
Formação.

Num total de cerca de 70 partici-
pantes, a acção, além dos jogadores, 
contou com a presença de coordena-
dores técnicos, dos treinadores das 
respectivas equipas, bem como dos 
respectivos encarregados de edu-
cação dos jovens atletas que estão 
integrados nos diferentes escalões do 
futebol de formação vitoriano.

O clube sublinha na nota publicada 
na página do Facebook que “enquan-
to Entidade Formadora, o Vitória tem 
como obrigação não só potenciar 
atletas para que cheguem aos mais 
elevados níveis competitivos do fu-
tebol português, mas também formar 
jogadores de excelência dentro e fora 
do campo”.

“Dentro desse paradigma, para além 
do trajecto escolar, o Vitória pretende 
garantir que todos os jovens jogadores 
recebam formação sustentada num 
plano complementar que constitua 
mais uma forma de enriquecimento 
pessoal, social e desportivo”, lê-se no 
texto divulgado em que é feito um 
agradecimento público à nutricionista 
Ana Catarina Cunha.

Os responsáveis pelo Vitória fizeram 
também menção às dificuldades que 
o departamento sente devido à pan-
demia de covid-19. “Iniciamos nesta 
época 2020/21, que tem sido muito 
difícil para todos os nossos jogadores 
do Futebol Formação devido à pande-
mia que enfrentamos, um ciclo de for-
mações sobre assuntos fundamentais 
para o seu desenvolvimento”.

Kamo Kamo perseguido por Major no duelo travado no Bonfim entre Vitória e Olhanense



16 de Fevereiro de 2021 O SETUBALENSE 15

jogos, vai defrontar um adversário 
que também se encontra na zona de 
perigo (9.º lugar), mas tem mais dois 
pontos. Tendo em conta a posição 
em que ambas se encontram este 
será, sem qualquer tipo de dúvidas, 
um jogo de extrema importância 
para qualquer uma delas, devido à 

necessidade que têm em conquistar 
pontos. Na última jornada a equipa 
treinada por João Nuno deu muito 
boa conta de si no jogo que disputou 
com o Oriental Dragon, se conseguir 
manter a mesma postura tem 
fortes probabilidades de alcançar o 
objectivo.

Desportivo 
Fabril defronta 
esta tarde o 
Belenenses 
SAD B

O Desportivo Fabril defronta esta 
terça-feira, pelas 15 horas, no Estádio 
Alfredo da Silva o Belenenses 
SAD “B” em jogo a contar para a 
16.ª jornada do Campeonato de 
Portugal. A equipa do Barreiro, que 
se encontra em penúltimo lugar 
com 11 pontos conquistados em 14 

José Pina

A pandemia não 
permitiu os festejos 
presenciais mas nem 
por isso o clube deixou 
de assinalar a passagem 
do seu 75.º aniversário

GINÁSIO CLUBE DE CORROIOS

Campo de futebol vai ser alvo 
de obras de remodelação 

O Ginásio Clube de Corroios come-
morou no passado dia 10 de Fevereiro 
as suas bodas de diamante. Na im-
possibilidade de festejar a efeméride 
de forma presencial, o clube recor-
reu às redes sociais para assinalar a 
passagem do seu 75.º aniversário 
e foram muitos os que deixaram as 
suas mensagens de felicitações pelo 
trabalho desenvolvido ao longo da 
sua existência. 

Joaquim Santos, presidente da Câ-
mara Municipal do Seixal, começou 
por saudar o clube aniversariante “vi-
rado para a prática desportiva das po-
pulações e que nos últimos 45 anos 
de Abril tem contado sempre com o 
apoio das autarquias. Da nossa parte 
há todo o interesse em continuar a 
ajudar o Ginásio Clube de Corroios na 
requalificação das suas instalações 
desportivas e culturais porque se 
trata de um clube ecléctico e muito 
importante tanto para a freguesia 
como para o concelho”.

O vereador do pelouro de despor-
to José Carlos Gomes fez questão 
de frisar que o Ginásio Clube de Cor-
roios é uma referência do movimen-
to associativo que “tem atravessado 
ultimamente algumas dificuldades 
às quais a Câmara Municipal está 
atenta e a procurar resolvê-las com 
o clube. Em 2020 investimos 70 mil 
euros na aquisição de duas carrinhas 
e no índice de prioridades para 2021 
está a remodelação das instalações 
na sede social e no campo de futebol 
de 11, a nível da iluminação e balneá-
rios para podermos dar ao clube uma 
maior qualidade e uma maior quali-
ficação à prestação do seu serviço 
público”. 

Eduardo Rosa, presidente da Junta 
de Freguesia, por sua vez salientou 

Miguel Godinho, presidente do Ginásio Clube de Corroios
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que para si o clube tem um grande 
significado porque “foi ali que tive os 
meus primeiros contactos a trabalhar 
em equipa quando começaram as 
equipas de juniores, juvenis e inicia-
dos”. O autarca adiantou que “podia 
destacar vários nomes que fizeram 
parte do Ginásio Clube de Corroios, 
mas alguns já cá não estão. Assim, 
vou destacar dois que se encontram 
e foram o motor do crescimento do 
clube, o José João (que foi dirigen-
te e treinador) e o Estevão, que foi 
jogador profissional no Belenense e 
no Sp. Braga e mais tarde responsável 
pela escola de formação do clube que 
chegou a ser considerada a melhor 
do distrito. Eles foram fundamentais 
para o desenvolvimento de um clube 
que estava a nascer e começou a dar 
cartas”.

Miguel Godinho, presidente do 
clube na sua mensagem disse que 
“lembrar os 75 anos do Ginásio Clube 
de Corroios é falar dos seus desafios 
presentes e futuros, do que fizemos 
e do que falta fazer, do que acertamos 

e do que erramos. É ainda ir às raízes 
buscar forças adicionais e encontrar 
mais razões para mobilizar, para en-
frentar os cansaços e frustrações. O 
Ginásio Clube de Corroios nunca pa-
rou de funcionar e esta sessão solene 
é exemplo disso mesmo. Evocar os 
75 anos do clube é retirar a seu tem-
po as lições de vivência única de um 
processo já concluído entre o Ginásio 
Clube de Corroios, a empresa espa-
nhola Supera e a Câmara Municipal do 
Seixal na implantação do complexo 
desportivo. Evocar os 75 anos é tes-
temunhar gratidão sem fim aos que 
nos têm acompanhado lado a lado: 
os sócios, apoiantes e as autarquias 
locais. Juntos, vamos vencer a crise”.    

À iniciativa juntaram-se outras per-
sonalidades sendo de destacar Nel-
son Morais, ex-presidente do clube e 
futebolista que deu os primeiros pas-
sos no Ginásio de Corroios, chegando 
mais tarde a representar o Benfica e 
Sérgio Barry, atleta detentor de vários 
títulos nacionais e internacionais de 
Kickboxing e Muay Thai. 

José Pina

É uma modalidade 
praticada por equipas 
mistas, idêntica ao 
basquetebol em que o 
cesto não tem tabela

A equipa de Corfebol do Centro Cul-
tural e Recreativo do Alto do Moinho 
venceu recentemente o Campeona-
to Nacional Outdoor da 2.ª Divisão, 
que decorreu no Pavilhão do Estádio 
Universitário de Lisboa. E, a juntar a 
este título há também a salientar o 
facto do atleta Pedro Fernandes, com 
36 cestos, ter sido distinguido como 
melhor marcador da competição.

O Campeonato Nacional Outdoor 
foi disputado nos moldes de 4 con-
tra 4, dois homens e duas mulheres 
por equipa e os atletas que estiveram 
envolvidos nesta conquista foram: 
Pedro Fernandes, Ana Capelo, Tiago 
Dias, Filipa Pires e José Janeiro, orien-
tados tecnicamente pela treinadora 
Paula Antunes e pelo preparador fí-
sico Fábio Lima, sob coordenação de 
Marcos Faustino. 

Com o objectivo de saber que im-
portância teve para o clube a conquis-
ta deste título e outros pormenores 
sobre a modalidade, o nosso jornal 
falou com o coordenador da secção.  

Para os menos familiarizados 
com a modalidade, quer explicar 
como se pratica?

É uma modalidade idêntica ao 
basquetebol em que o cesto não 

CORFEBOL 

Alto do Moinho conquistou 
o título de campeão nacional 
da 2.ª divisão 

tem tabela. É uma modalidade mis-
ta, composta por oito atletas sendo 
quatro do género feminino e quatro 
do género masculino, divididos em 
dois quadrados, com dois homens e 
duas mulheres em cada quadrado. 
De dois em dois cestos os atletas que 
estão a atacar defendem, e os que de-
fendem atacam. No decorrer do jogo, 
as mulheres marcam as duas atletas 
mulheres adversárias e os homens 
marcam os atletas homens adversá-
rios. Nunca homem/mulher.

Que importância tem para o Al-
to do Moinho a conquista deste 
título?

Tem bastante importância e é de 
grande relevo para o nosso clube, 
uma vez que a secção de Corfebol, 
apesar da pandemia, está em renova-
ção e o que nos pode ajudar a mostrar 
a nossa evolução e mudança são as 
vitórias.

Foi difícil chegar ao título?
Foi um pouco difícil porque a vitó-

ria só foi conquistada no último jogo 
e nos últimos segundos, com o resul-
tado final de 9-8.

Em que moldes foi disputado o 
campeonato?

Foi disputado em fase regular a 
duas voltas, num total de oito jogos.

Quer acrescentar mais alguma 
coisa que ache importante?

Dizer que o Centro Cultural e Re-
creativo do Alto do Moinho é a única 
colectividade a sul do país a praticar 
esta modalidade e que possui tam-
bém uma equipa no desporto adapta-
do que se apurou no último ano para 
a fase final do campeonato nacional, 
onde obteve um honroso 7.º lugar.

DR
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