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Abertura

Município de Alcácer do Sal

Edital
CONCURSO PÚBLICO PARA ALIENAÇÃO 

DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DO SERRA DOS 
MENDES – BARRANCÃO - ALCÁCER DO SAL

MANUEL VÍTOR NUNES DE JESUS, na qualidade de Vereador com competência 
delegada por despacho 045/GAP/2019, na área de Património da Câmara Municipal 
de Alcácer do Sal:
FAZ PÚBLICO QUE, de acordo com a deliberação tomada na reunião de Câmara de 
realizada a 12 de Março de 2020, se vai proceder à abertura de concurso público para 
alienação da Antiga Escola Primária denominada por “Serra dos Mendes””, localizada 
na Herdade da Serra dos Mendes, Barrancão, neste Concelho, inscrita na matriz predial 
urbana sob o artigo 282 da União de Freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do 
Castelo e Santiago) e Santa Susana e descrita na Conservatória do Registo Predial de 
Alcácer do Sal, sob o número 8557, fls. 146V do Livro B-20, da extinta Freguesia de 
Santa Susana, deste Concelho, com uma superfície coberta de 174,80m2, e logradouro 
com área de 1.825,20m2.
A modalidade de alienação do edifício será sob a forma de apresentação de propos-
tas em carta fechada, e com base no Regulamento Municipal para Transmissão de 
Lotes de Terreno do Domínio Privado do Município, com as necessárias adaptações, 
à transmissão ou constituição de direitos, de natureza real ou meramente obrigacional, 
e nos termos e condições que se passam a indicar.
1 – A participação no ato público será aberta a todos os interessados;
2 – O preço base de licitação é de 58.634,65€ (Cinquenta e oito mil, seiscentos e 
trinta e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos);
 3 – O valor mínimo de cada oferta, acima do respetivo preço-base, deverá ser de        € 
500,00 sendo o prédio adjudicado a favor do concorrente que apresente, relativamente 
ao mesmo, a proposta de valor mais elevado;
4 – O ato público de abertura das propostas realizar-se-á no Edifício dos Paços do 
Concelho, no dia 22 de maio de 2020, pelas 10,00horas;
5 – As propostas deverão ser dirigidas à Presidência da Câmara Municipal, fechadas 
e lacradas, contendo o envelope a identificação do concurso, o nome do concorrente 
e a respectiva residência.
É condição obrigatória, sob pena de exclusão, a indicação da qualidade em que in-
tervém cada concorrente, excepto se tal resultar, inequivocamente, dos respectivos 
elementos fornecidos;
6 – O prazo para apresentação das propostas terminará pelas 16,00 horas do dia 20 
de maio de 2020; 
7 – No ato da adjudicação, o adquirente pagará 10% do valor do prédio, sendo os 
restantes 90% pagos aquando da celebração da escritura pública do contrato;
8 - A escritura pública será marcada dentro do prazo de 60 (sessenta) dias após a 
remessa ao Notário de todos os documentos necessários à sua celebração, o que deve 
ocorrer nos 30 (trinta) dias seguintes à realização do ato público do concurso;
9 – Caso o adjudicatário, regularmente notificado, não compareça à escritura ou na 
mesma não se faça representar por procurador com poderes para o ato, a adjudicação 
caduca, perdendo o adjudicatário a quantia entregue, salvo motivo de força maior 
devidamente justificado no prazo de cinco dias (artº. 13º do Regulamento);
10 – O Município goza do direito de preferência na primeira alienação onerosa do 
mesmo, incluindo benfeitorias e obras aí implantadas;
11 – O Município reserva-se o direito de não adjudicar, caso a proposta não seja do 
seu interesse;
12 – Todos os interessados podem consultar a localização do edifício, na página da 
internet do Município: www.cm-alcacerdosal.pt. e para quaisquer informações e esclare-
cimentos que se mostrem necessários devem ser efetuados através do correio eletrónico: 
patrimonio@m-alcacerdosal.pt, ou por o seguinte número de telefone: 265 610 044.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos locais do costume. 

Alcácer do Sal, 18 de março de 2020
O VEREADOR,

MANUEL VITOR NUNES DE JESUS
(Por despacho do Sr. Presidente nº. 045/GAP/2019)

Humberto Lameiras

Unidades especiais 
vão ter um médico, 
enfermeiro, assistente 
operacional, 
administrativo e equipa 
de limpeza   

NOVAS RESPOSTAS EM FASE DE MITIGAÇÃO

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
cria cinco áreas de ataque 
à pandemia na península

A Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) 
procedeu à reorganizou dos recursos 
humanos e materiais nos cuidados 
de saúde primários e criou 35 Áreas 
Dedicadas (ADC) à Covid-19 em toda 
a região. Esta medida, aplicada desde 
ontem, acontece numa altura em que 
está em curso a Fase de Mitigação 
da pandemia emitida pela Direcção-
-Geral de Saúde.

Foram assim constituídos 15 Agru-
pamentos de Centros de Saúde com 
ADC para avaliação e tratamento de 
doentes Covid-19, que correspondem 
a áreas reservadas compostas por 
duas salas de observação, com áreas 
de rececção, de espera e instalações 
sanitárias separadas dos doentes sem 
suspeita do vírus. Estas unidades vão 
ter um médico, enfermeiro, assisten-
te operacional, administrativo e equi-
pa de limpeza.

Com esta medida, os concelhos 
do distrito integrados na ARS-LVT 
passam a dispor de áreas de ataque 

Deve dirigir-se às Áreas Dedicadas quem apresente sintomas 
respiratórios que tenha contactado a Linha SNS24

ALEX GASPAR

nos agrupamentos ACES de Amada-
-Seixal, ACES Arco Ribeirinho e ACES 
Arrábida. Estes postos vão estar a 
funcionar nos dias úteis, sábados e 
domingos entre as 8h00 e as 20h00. 

No caso do ACES Almada-Seixal, os 
utentes com sintomas do novo coro-
navírus devem dirigir-se à unidade do 
Pragal (Almada), localizada Rua Abel 
Salazar, telefone 212 725 530. No ca-
so do Seixal, vai estar a funcionar nes-
te período a USF Torre da Marinha, na 
Rua Distrito Lobato - Quinta de Cima, 
telefone 212 274 330.

Quanto ao ACES Arco Ribeirinho, 
que assiste aos concelhos de Alco-
chete, Barreiro, Moita e Montijo, a 
unidade preparada para responder 
a estes casos é a de Alcochete, na Rua 

Capitão Salgueiro Maia, telefone 212 
349 330. No Barreiro é a unidade na 
Rua Real Fábrica do Vidro, em Coina, 
telefone 212 101 376.

Por sua vez no ACES Arrábida, que 
envolve o Centro de Saúde Palme-
la, Centro de Saúde Bonfim, Centro 
de Saúde São Sebastião e Centro de 
Saúde Sesimbra, os utentes com sus-
peita vão ter de se dirigir ao Centro 
Hospitalar de Setúbal, na Rua Camilo 
Castelo Branco, em Setúbal, telefone 
265 420 290.

Segundo indicação da ARS-LVT, 
deverão aceder às ADC, preferen-
cialmente, os utentes com sintomas 
respiratórios e que previamente 
tenham contactado a Linha SNS 24 
(808 24 24 24).

Hoje comemora-se o Dia Mundial 
do Teatro, mas com o ‘personagem’ 
Covid-19 a fechar as salas de espec-
táculos, várias companhias de teatro 
do país saltaram para as plataformas 
digitais para que esta data não passe 
em branco.

A Companhia de Teatro de Almada 

REGIÃO

Dia Mundial de Teatro nas plataformas digitais
é uma das que assinala a efeméride 
com o início de transmissão de peças 
através da sua página na Internet. Irá 
fazer também a divulgação da men-
sagem do Dia Mundial do Teatro, do 
Instituto Internacional do Teatro.

O TAS - Teatro Animação de Setú-
bal, não vai deixar de festejar o tea-

tro e apresenta em estreia nas redes 
sociais, 4 monólogos do espectáculo 
Valentin Valentin.

No Montijo, a Companhia Masca-
renhas-Martins lança um episódio 
do podcast O lugar da mediação com 
João Brites, uma parceria com a Mapa 
de Ideias. 
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infecciologia.  O idoso continua 
assim hospitalizado por apresentar 
outras complicações de saúde. 
A médica que prestava serviço 
no referido lar e que também era 
suspeita de estar infectada testou 
igualmente negativo, embora 
permaneça em quarentena.

Idoso da Casa 
dos Professores 
recupera 
de Covid-19

O idoso, de 96 anos, do lar de 
acolhimento Casa dos Professores, 
em Setúbal, já não está infectado 
com Covid-19. 
José Luís Bucho, coordenador 
da Protecção Civil Municipal 
de Setúbal, confirmou a O 
SETUBALENSE que os últimos 

O SETUBALENSE publicou na 
edição de quarta-feira passada 
que a Santa Casa da Misericórdia 
do Montijo estava a apoiar um 
idoso que foi confirmado como 
o primeiro caso positivo de 
Covid-19. No entanto, o caso 
que a Misericórdia tem vindo a 

Rectificação Homem apoiado 
pela Misericórdia  do Montijo 
testou negativo

acompanhar diz respeito ao de 
um outro homem que esteve 
até ontem em quarentena, 
em casa, mas que acabou por 
testar negativo. Pelo lapso, O 
SETUBALENSE apresenta as 
devidas desculpas aos visados e 
aos leitores.

COMPUTADORES 
IPS lança 
medidas para 
igualdade de 
acessos a aulas 
à distância

O Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) está a tomar medidas para o 
regresso às aulas na modalidade de 
ensino à distância, que o Estado de 
Emergência obriga. Trata-se de ga-
rantir a igualdade de acesso para os 
alunos que não possuam meios infor-
máticos ou que, em casa, não tenham 
ligação à internet.

Pedro Dominguinhos, presidente 
da instituição, numa mensagem alusi-
va ao Dia do Estudante (24 de Março), 
avançou que estão a ser desenhadas 
várias medidas de apoio e mitigação 
para "permitir a igualdade de acesso 
e a qualidade do processo de ensino-
-aprendizagem, garantindo a todos o 
direito à educação".

Neste quadro, o IPS pretende “as-
segurar” que o máximo de estudantes 
possam acompanhar o ensino à dis-
tância, pelo que está a decorrer um 
levantamento dos casos em que se 
verifica necessidade de equipamen-
tos para assistir às aulas desde casa. 

Ao mesmo tempo, está a ser tra-
balhado “um processo de criação um 
banco de computadores que funcio-
nará por empréstimo, quer da parte 
do IPS, quer de colegas, quer ainda 
de organizações parceiras, estando 
igualmente em projecto, em parceria 
com uma instituição bancária, o lan-
çamento de uma linha de crédito para 
aquisição de computador”, refere a 
instituição em comunicado.

Uma das medidas de apoio já apro-
vadas é o alargamento, até Setembro 
de 2020, do período de pagamento 
das propinas, sem pagamento de ju-
ros de mora, estando ainda prevista a 
criação do fundo social estuDAR, que 
envolverá toda a comunidade acadé-
mica, entre docentes, não docentes, 
estudantes, Associação Académica e 
diplomados, e também organizações 
parceiras. Será igualmente negociada 
a reafectação das bolsas de mobilida-
de Santander para o referido fundo 
social.

Também a Associação Académi-
ca decidiu o reforço de verbas para 
todas as actividades de cariz social 
que tenham como objectivo apoiar 
os estudantes do IPS. H.L.

Direcção-Geral de 
Saúde mantém que há 9 
casos em Setúbal, mas 
a actualização diária do 
município aponta 12

ALMADA E SEIXAL APRESENTAM MAIS CASOS

Infectados com Covid-19 já ultrapassam 
a centena no distrito de Setúbal

No distrito de Setúbal, a Direcção-
-Geral da Saúde (DGS) contabiliza 
101 pessoas infectadas pelo novo co-
ronavírus. Mas os casos serão mais.

Em Almada a DGS registou 35 ca-
sos, no Seixal 29, Barreiro e Grân-
dola têm 6, Moita tem 5, Montijo e 
Sesimbra 4 e Alcochete tem 3 pes-
soas infectadas. Em Setúbal, embora 
a Direcção-Geral da Saúde mantenha 
por três dias o número de 9 casos 
confirmados, a O SETUBALENSE o 
Serviço Municipal de Protecção Civil 
e Bombeiros (SMPCB), confirmou 12.

Ontem, até à hora do fecho desta 
edição anda não tinha sido possível 
averiguar o número actualizado jun-
to da mesma fonte.

O número negro do dia foram 
mais 17 mortes, perfazendo agora 
um total de 60. Os casos recupera-
dos são agora 43. Até ao momento 
O SETUBALENSE apenas conseguiu 
confirmar oficialmente um óbito, no 
Hospital Nossa do Rosário, no Bar-
reiro.

O tempo da mitigação
Com a fase de mitigação confirma-

da pela DGS, a terceira mais grave 
em contexto epidémico e em vigor 
em Portugal desde as 0h00 desta 
quinta-feira, a transmissão da Co-
vid-19 é agora comunitária e o con-
tágio um risco cada vez maior. 

A fase de mitigação inclui novas 
medidas no diagnóstico de casos, 
motivo pelo qual haverá uma ge-
neralização dos testes. Bastará que 
uma pessoa apresente um dos sin-
tomas associados à Covid-19, para 
que se realize o teste.

Para além dessa medida, agora 

O número de casos na região e em Setúbal continuam a aumentar 

os hospitais têm de estar prontos a 
intervir. Do serviço público ao priva-
do. Uma nova lista da qual também 
fazem parte as Misericórdias, que 
vão dedicar recursos ao nível do 
diagnóstico da doença.

Até ontem Portugal tinham 3 544 
casos confirmados de infecção, dos 
quais 191 representam internamen-
tos hospitalares. Destes, 61 estão em 
Unidades de Cuidados Intensivos. 

Segundo a directora-geral da Saú-
de, Graça Freitas, até ao momento a 
letalidade da Covid-19 em Portugal 
é de cerca de 1%.

Ana Martins Ventura (Texto) 
Alex Gaspar (Fotografia)

dois testes realizados ao idoso 
deram negativo.  O SETUBALENSE 
conseguiu ainda apurar que este 
utente do Casa dos Professores 
continua internardo no Hospital 
São Bernardo, mas tendo sido 
transferido para uma outra 
enfermaria, que não a da 
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Montijo Montijo, Núcleo do Montijo da 
Cruz Vermelha e movimento 
associativo e cultural da freguesia". 
"Temos a noção que esta verba é 
insuficiente, face aos problemas 
existentes nestas instituições, mas 
será sempre uma ajuda", anuciou
a autarquia.

Junta suspende 
Orçamento 
Participativo  

A Junta da União das Freguesias de 
Montijo e Afonsoeiro suspendeu 
o Orçamento Paricipativo deste 
ano, face à conjuntura excepcional 
de pandemia. O executivo decidiu 
"alocar a respectiva verba de 10 
mil euros [destinada à iniciativa] 
para apoio a Bombeiros do 

Mário Rui Sobral 

Testes, luvas e máscaras 
para Centro Hospitalar 
Barreiro-Montijo. 
Tenda médica. 
Isenção de taxas

PLANO DE PREVENÇÃO À COVID -19

Autarquia avança com novas medidas para apoio 
à saúde e às pessoas mais vulneráveis  

O mais recente pacote de medidas 
decidido implementar pelo Gabine-
te de Crise da Câmara Municipal do 
Montijo é dirigido, nesta fase, à área 
da saúde e às pessoas mais vulneráveis 
do concelho. Mas em avaliação está já 
um conjunto de outras acções "de re-
cuperação e estímulo económico para 
aplicação em fase posterior, aquando 
da estabilização/erradicação do surto 
da Covid-19", anunciou a autarquia. 

Protecção civil, saúde e apoio social 
são as áreas em que incidem, para já, 
as medidas adoptadas.

Um apoio financeiro "de 35 mil euros", 
segundo avançou a O SETUBALENSE 
o presidente da Câmara, Nuno Canta, 
que preside também ao gabinete de 
crise, vai ser disponibilizado ao Centro 
Hospitalar Barreiro-Montijo (CHBM) 
para a realização de testes de despiste 
à Covid-19 a todos os que acorram às 
urgências com sintomas da doença.  

Material de desgaste rápido, como 
luvas, máscaras cirúrgicas e produtos 
de desinfecção hospitalar, é outra das 

O município do Montijo tem vindo a apostar em acções de desinfecção no espaço público

DR

TUBALENSE, foi "adquirida uma tenda 
insuflável e 50 camas desdobráveis 
para utilizar como hospital de cam-
panha", pode ler-se no comunicado 
do município, que acrescenta ter re-
forçado o número de "equipamentos 
de protecção individual para os tra-
balhadores municipais dos serviços 
essenciais, proteção civil e bombei-
ros do concelho". Em curso, lembra a 
edilidade, encontra-se "a desinfecção 

de ruas e locais exteriores abertos ao 
público (farmácias, centros de saúde, 
supermercados, entre outros), em ar-
ticulação com as juntas de freguesia".

Sem pagar taxas                                   
até 30 de Junho
Além das medidas atrás referidas, en-
quadradas no âmbito da protecção ci-
vil e da saúde, o Gabinete de Crise da 
Câmara do Montijo decidiu também 

João Afonso, vereador do PSD na 
Câmara do Montijo, desafiou Nuno 
Canta a revelar o número real de in-
fectados com Covid-19 no concelho e 
propôs ao autarca socialista um con-
junto de medidas imediatas no valor 
de dois milhões de euros para pre-
venir e mitigar o efeito da pandemia.

O social-democrata defende que 
a autarquia deve apostar já em três 
vectores.

 Primeiro, ao nível do apoio social 

VEREADOR DO PSD ENVIOU MEDIDAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA

João Afonso propõe já 2 M€ para combate à pandemia
aos "mil funcionários" municipais, 
através de "fornecimento de duas 
refeições diárias" a estes. As refei-
ções devem ser "comercializadas por 
todos os restaurantes com serviço 
de 'take-away'", mediante contratua-
lização com os comerciantes mon-
tijenses "durante três meses". Esta 
operação, que João Afonso estima 
em "900 mil euros", deve ser "lide-
rada e formalizada pela Associação 
do Pessoal Autárquico do Montijo 

(APAM) e financiada pela Câmara", 
entidade que "contratualizará com 
os restaurantes".

Em segundo lugar, o social-de-
mocrata pretende que autarquia 
invista na aquisição de "máscaras 
e batas" com recurso à contratação 
de todas as pequenas empresárias 
(costureiras)". Numa primeira fase, 
defende, estes equipamentos de-
vem ser "distribuídos pelo pessoal de 
saúde, em coordenação com o SNS, 

e pelos funcionários camarários" e 
numa segunda fase "pela população 
em geral". Para esta medida o verea-
dor do PSD aponta para um custo na 
ordem dos cem mil euros.

Por último, defende a elaboração 
de testes de despistagem da doença 
à população. "Numa primeira fase 
devem ser efectuados testes às pes-
soas com sintomas e com activida-
des profissionais de risco e numa 
segunda fase os testes devem, com 

acções de apoio que a edilidade vai le-
var a efeito, neste caso, para a unidade 
hospitalar do Montijo. 

Já ao Centro de Saúde do Montijo, 
a autarquia sublinha que vai fornecer 
telemóveis "para que possa ser feito 
o acompanhamento diário dos doen-
tes infectados que se encontram em 
convalescença nas suas residências". 

Paralelamente, tal como Nuno Can-
ta também já havia anunciado a O SE-

o apoio do SNS, ser generalizados à 
população", aponta, considerando 
que "a operação deve ser articula-
da e liderada pelas clínicas de saúde 
montijenses". João Afonso explica 
que esta medida na primeira fase 
deve abranger "oito mil munícipes", 
concluindo que, em termos globais, 
a realização de testes à Covid-19 de-
ve representar um investimento da 
autarquia à volta de "um milhão de 
euros".

"proceder à isenção de rendas das ca-
sas de habitação social municipal até 
30 de Junho". A autarquia realça que 
esta medida, no domínio do apoio 
social, "abrange 458 agregados fami-
liares, num total aproximado de 1 200 
pessoas". De igual forma, acrescenta, 
foi ainda "concedida a isenção das 
concessões municipais (cafés e lojas)" 
também até 30 de Junho. 

No plano económico, ficam isentas 
de taxas municipais durante "os próxi-
mos dois meses" as micro, pequenas 
e médias empresas bem como o co-
mércio local.

"Em ponderação encontra-se o 
apoio a famílias e empresas através da 
redução do preço da água", revelou o 
município, destacando outras medidas 
já implementadas. Uma tem a ver com 
a criação da "Linha de Apoio Social gra-
tuita, em articulação com as juntas de 
freguesia, para que seja possível levar a 
medicação e as compras de supermer-
cado aos seniores, doentes crónicos 
e outras pessoas mais vulneráveis". 
A outra, igualmente em curso, passa 
por "continuar a assegurar as refeições 
escolares aos alunos economicamente 
carenciados (escalão A da Acção Social 
Escolar)", por um lado, e, por outro, o 
"funcionamento de três escolas básicas 
para acolhimento dos filhos dos profis-
sionais de saúde, de socorro, segurança 
e outros serviços essenciais". 

A terminar, a autarquia frisa que to-
das as medidas adoptadas "estão em 
permanente avaliação".
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de iluminação semelhante a 
algumas usadas em campos de 
futebol e permite que o hospital 
ou a ARSLVT possa utilizá-la 
para a realização de testes de 
despiste à Covid-19", disse Nuno 
Canta, presidente da autarquia. O 
equipamento "pode também ser 

adaptado para acolher a GNR ou a 
PSP", adiantou.  Paralelamente, o 
autarca avançou que as instalações 
da Casa Europa "vão servir para 
acolher elementos das forças de 
segurança (bombeiros e protecção 
civil) para situações de isolamento, 
em caso de necessidade".

Autarquia 
monta tenda 
na Montiagri 
com torre de 
iluminação 

A Câmara do Montijo abriu 
ontem uma tenda de campanha 
médica (que adquiriu) como 
posto de comando operacional 
da Protecção Civil, no Parque 
de Exposições Acácio Dores 
(Montiagri). "Esta tenda é 
acompanhada por uma torre 

Humberto Lameiras

Medidas adicionais e 
urgentes de protecção 
à terceira idade, que 
garantam que a
nenhum idoso faltem 
cuidados

O CDS considera “imperioso que se 
crie uma rede capilar de solidariedade 
e apoio aos idosos mais desfavore-
cidos”. João Merino, presidente da 
Comissão Política Distrital de Setúbal 
dos centro-democratas, e deputado 
municipal no Montijo, afirma em 
comunicado, que é preciso que as 
autarquias, instituições de solida-
riedade social, forças de segurança, 
protecção civil e voluntariado se “mo-
bilizem” para “cuidar de quem cuidou 
de nós e dar prioridade a quem mais 
precisa”. E nesta “prioridade” garante 
que o seu partido “estará na linha da 
frente na defesa dos mais velhos”.

Refere o CDS, que estas propostas 
sociais resultam da “identificação pe-
la rede de autarcas” do partido relati-
vamente às necessidades “mais pre-
mentes sentidas pelos idosos”. Assim 
sendo, avança que é “fundamental 
através da coordenação das juntas 
de freguesia, pelo seu conhecimento 
e proximidade com a população, que 
estas medidas sejam adoptadas”.

Nesta linha, propõe que, quanto aos 
Serviços e Voluntariado, seja feita a 
“identificação dos idosos que, pela 
sua situação de risco, doença ou iso-
lamento, necessitem de apoio excep-
cional”. Um levantamento que deve 
estar a cargo das Comissões Sociais de 
Freguesia em articulação com a GNR.

Propõe ainda a criação de uma 
“Bolsa de Voluntários para apoio 
domiciliário aos idosos, com recurso 
às associações humanitárias de bom-
beiros voluntários, as Misericórdias 
e as Instituições Particulares de 
Segurança Social da região”. Nesta 
primeira linha de acção os centro-
-democratas requerem que sejam 
definidas “linhas telefónicas de apoio 
psicológico e jurídico que sirvam 
também para a fomentar a literacia 
e a informação”. 

JOÃO MERINO LANÇA DESAFIO

CDS quer rede de apoio 
para idosos

Quanto à organização de uma 
rede de Transportes e Distribuição, 
o documento da Comissão Política, 
refere a “criação ou manutenção de 
um serviço de transporte porta-a-
-porta”, que apoie as deslocações 
essenciais de pessoas idosas ou com 
mobilidade limitada. Do mesmo 
modo, deverá ser estabelecido um 
“programa de tarefas para a com-
pra e entrega ao domicílio de bens 
essenciais”, para pessoas idosas e 
para aqueles cuja condição não de-
vam sair de casa. 

É ainda avançado um procedimen-
to para a recolha e entrega domiciliá-
ria de alimentos, medicamentos, ar-
tigos de higiene e outros bens essen-
ciais para esta população, assim como 
apoio no transporte de profissionais 
de saúde para serviço domiciliário. 
Outra medida passa por “negociar 
com a rede de supermercados a de-
finição de um horário específico para 
atendimento a idosos”.

O CDS considera também que 
tem de ser considerado um sistema 
de Apoios Sociais e Proximidade, 
que passa pela criação de centros 
de acolhimento para pessoas sem 
abrigo, soluções tecnológicas de 
acompanhamento a pessoas idosas, 
apoio ao passeio de animais domés-
ticos e ainda a criação de uma rede 
de cozinhas comunitárias e apelo aos 
restaurantes locais para assegurar a 
confecção de refeições.

Um quarto pacote de acção é a 
Protecção e Prevenção que passa 
por sensibilizar quem mais resiste a 
permanecer em casa, a divulgação 
intensiva da linha Saúde 24, divulga-
ção intensiva sobre higiene e precau-
ção para prevenir o contágio e ainda 
apoio à sensibilização e divulgação da 
campanha de combate a burla, com a 
colaboração das forças de segurança.

Mário Rui Sobral 

Isabel dos Santos 
apresentou reclamação 
na Direcção Geral de 
Saúde. Sente-se melhor 
e espera boas notícias

COVID-19

Mulher repete teste no Hospital 
do Montijo depois de cinco dias 
à espera de resultado do exame 

Ao fim de cinco dias à espera do resul-
tado do teste de despiste à Covid-19, 
realizado no Hospital do Barreiro, Isa-
bel dos Santos, 48 anos e residente 
no Montijo há 19, apresentou recla-
mação à Direcção Geral de Saúde 
(DGS) e acedeu a ir fazer novo exame.

A responsável por uma cantina da 
Casa do Pessoal no Hospital de Santa 
Maria, em Lisboa, que mantivera con-
tacto directo com uma funcionária 
infectada da referida unidade hos-
pitalar, acabou por ir ontem realizar 
novo teste, desta feita ao Hospital do 
Montijo. 

Isto porque, angustiada e cansada 
de não conseguir obter respostas da 
unidade hospitalar do Barreiro, vol-
tou a contactar a linha SNS24, tendo 
sido novamente referenciada.

"Segundo a enfermeira do SNS24, 
isto [que sucedeu] é inaceitável e 
referenciou-me para ir hoje [ontem] 
repetir o teste ao Hospital do Mon-
tijo", afirma a utente, lamentando a 
forma como tem sido atendida no 
Barreiro.

"Liguei ontem, quarta-feira, e dei-
xaram-me uma hora em espera para 
irem ver o que se passava e depois 
desligaram. Hoje, quinta-feira, liguei 
novamente. Da urgência passaram ao 
laboratório, do laboratório disseram-
-me que o resultado vai para o médi-
co, que não sei quem é, devolveram 
a chamada à urgência que também 
não soube identificar o médico e pas-
saram para a enfermeira da triagem 
que me mandou ligar para o SNS24", 
conta, adiantando que acabou por 
apresentar reclamação à DGS. 

Entretanto, no contacto estabe-
lecido com a enfermeira da linha 
SNS24, Isabel confessa que ficou um 

Isabel dos Santos tem vivido dias de ansiedade  ao lado do marido

DR

pouco aliviada.
"Disse-me também que se o meu 

teste tivesse dado positivo, já deveria 
ter sido contatada pela DGS, portanto 
o resultado há-de ter sido negativo", 
admite, embora queira ter a certeza. 
Tanto assim que já havia decidido fa-
zer novo teste e suportar os custos, 
opção abandonada pelo surgimento 
da possibilidade de o realizar no Hos-
pital do Montijo.

Melhorias significativas
Ontem, Isabel já apresentava 

melhorias. "Melhorei significativa-

mente depois de ter tomado um 
medicamento recomendado pelo 
meu pneumologista, que entretan-
to contactei. Ontem ligou-me o meu 
médico de família para saber também 
do meu marido e da minha filha, que 
não apresentam sintomas", conclui 
a utente, que não deixa de mostrar 
inconformismo pela ausência do re-
sultado realizado no Barreiro.

O SETUBALENSE tentou obter es-
clarecimentos da Direcção Geral de 
Saúde, mas até ao fecho desta edição 
não conseguiu contacto telefónico 
nem resposta ao e-mail enviado.
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Evitar propagação do 
vírus num momento 
que o concelho regista 
três infectados

COMBATE AO COVID-19

Município baixa preço da água 
e apoia população e profissionais

A Câmara Municipal de Alcochete 
meteu em prática um conjunto de 
medidas que pretendem proteger 
a população e os profissionais que 
se encontram na linha da frente ao 
combate da pandemia, numa altura 
em que o concelho regista três infec-
tados.

Uma das iniciativas criadas é a 
disponibilização de 32 quartos nu-
ma unidade hoteleira existente no 
concelho para que os profissionais 
da área da saúde, bombeiros e GNR 
possam descansar entre turnos sem 
necessitarem de se deslocar para as 
suas residências. Esta medida visa, 
também, evitar que as suas famílias 
sejam expostas ao risco de contrair 
o vírus. 

“Neste período difícil” o município 
procedeu, ainda, ao decréscimo de 
“35% da tarifa total aplicada na água 
para consumo doméstico e de 30% 
na água para consumo não-domés-
tico”. 

A acção tem como “objectivo aliviar 
os orçamentos das famílias e empre-
sas”, lê-se em comunicado.

De maneira a proteger os mais jo-

A autarquia tem desenvolvido trabalhos de desinfecção nos espaços públicos do concelho

DR

evitar que as pessoas saiam de suas 
casas.

Nos espaços públicos estão, tam-
bém, a ser tomadas precauções pa-
ra que a população que necessite de 
sair de casa o posso fazer com alguma 
segurança. A autarquia está, ainda, 
a garantir a lavagem e a desinfecção 
dos contentores de deposição de 
resíduos indiferenciados.

Cemitério municipal encerrado 
A Câmara Municipal decidiu encer-

rar o cemitério de Alcochete enquan-
to estiver em vigor o estado de emer-
gência. A decisão, tomada de forma 
a evitar aglomerações de pessoas, 
iniciou-se ontem. Neste momento 
apenas é permitida a entrada para a 
realização de funerais, com um limite 
de dez familiares. 

A extensão do Centro de Saúde de 
Alcochete no Samouco entrou nova-
mente em funcionamento, de forma 
a dar resposta às preocupações ex-
postas pelos utentes do concelho de-
vido à actual conjuntura. “A Câmara 
Municipal de Alcochete solicitou ao 
ACES Arco Ribeirinho a reabertura 
e a criação de uma área reservada à 
avaliação e tratamento de doentes 
com Covid-19, apelo que foi imedia-

DECISÃO TOMADA EM TEMPO DE PANDEMIA
Centro de Saúde do Samouco reabre e recebe área para Covid-19

tamente atendido”, lê-se em comuni-
cado divulgado pela autarquia.  Além 
disso, o município divulgou, ainda, que 
a decisão de reabrir o local deveu-se 
à preocupação para com “a saúde 
dos habitantes do concelho”. Assim, 
“o executivo municipal de Alcochete 
envidou todos os esforços junto do 
ACES Arco Ribeirinho para a reaber-
tura urgente da Extensão de Saúde, 
bem como a reposição do seu serviço”. 

“A resposta da autoridade de saúde 
foi rápida e a unidade está em funcio-
namento desde a passada segunda-
-feira”. De momento, os profissionais 
estão “a preparar, com apoio, um es-
paço para receber os utentes nas de-
vidas condições”, conclui a autarquia.

PCP contestava fecho 
Para o PCP o encerramento da 

extensão do Centro de Saúde do Sa-

mouco era “despropositado numa 
altura em que os portugueses ne-
cessitam de respostas em matéria de 
saúde”, pode ler-se em nota de im-
prensa da estrutura local do partido. 
Desta forma, a Comissão Concelhia de 
Alcochete do PCP exige ao governo “a 
contratação de técnicos de saúde para 
a Extensão e para o Centro de Saúde 
de Alcochete, de forma a garantir a 
protecção da população do concelho”.

“OS CANITOS”

Voluntários 
disponíveis 
para passear 
animais de 
companhia 

O grupo de voluntários da associa-
ção “Os Canitos” está a disponibilizar 
a sua ajuda neste período de estado 
de emergência da forma que consi-
derou mais necessária: passear os 
animais de estimação de quem não 
pode sair de casa. 

Ajudam, então, a população atra-
vés de passeios diários com os ani-
mais e, caso seja necessário, através 
de idas ao veterinário em caso de 
suspeita de doença.

O objetivo da iniciativa é “ajudar 
a limitar as saídas aos grupos de ris-
co (pessoas com mais de 70 anos e 
com historial de doenças crónicas 
confirmadas) e prestar apoio aos 
indivíduos que estejam diagnosti-
cados ou sob vigilância para o vírus 
Covid-19”, revela Mariana da Silva, 
voluntária na associação. 

Com esta oferta pretendem, tam-
bém, “contribuir para o não aumento 
da taxa de abandono de animais no 
município”. 

Actualmente a associação conta 
com o contributo de nove voluntá-
rios. 

“Estamos a ajudar duas pessoas e 
estamos a discutir como alargar os 
nossos meios de divulgação. A Câ-
mara Municipal de Alcochete está 
a contactar alguns idosos isolados, 
no sentido de ser apresentado este 
apoio”, revela a voluntária. 

A ideia de realizar esta acção sur-
giu com a suspensão das activida-
des devido à proliferação do vírus 
Covid-19. 

“Pensámos que o nosso tempo 
diário podia ajudar alguém. 

Tinha de ser canalizado para 
quem mais precisa agora. Surgiu, 
assim, a ideia de alargar o apoio que 
a Câmara Municipal de Alcochete 
está a praticar à área dos animais 
de estimação”, acrescenta Mariana 
da Silva.

O maior objectivo desta associa-
ção, com a iniciativa em vigor até dia 
25 de Abril, é o “de fazer com que os 
jovens de outros lugares se sintam 
motivados a fazer algo semelhante”. 

vens, a Câmara Municipal continua 
a garantir a confecção de refeições 
sociais escolares. No que diz respeito 
à população mais vulnerável foi cria-
da uma linha social com o intuito de 
garantir que têm sempre consigo os 
bens essenciais e os medicamentos, 
com a ajuda dos serviços de saúde, 
que necessitam. A medida, a funcio-
nar das 09h00 às 17h00, pretende 

Alcochete a universidade que, através 
do Centro de Estudos do 
Ambiente e do Mar, se encontra 
a desenvolver vários estudos               
e actividades sobre a ecologia 
e a conservação de aves 
migratórias existentes no 
estuário do Tejo. 

Município 
estabelece 
acordo com 
Universidade 
de Aveiro 

A Câmara Municipal de Alcochete 
estabeleceu um acordo com a 
Universidade de Aveiro, no qual 
o município cedeu uma sala do 
Fórum Cultural do concelho, 
durante um ano, à instituição. 
A colaboração da autarquia 
tem como objectivo apoiar 
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AVISO
Relatório de ponderação dos resultados da discussão pública da Alteração pontual do PDM no 

âmbito do RERAE – Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA DISCUSSÃO PÚBLICA

Para os devidos efeitos, torna-se público que, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 89º do Decreto-
-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio (RJIGT), em Reunião de Câmara ocorrida a 18 de Março de 2020, 
a Câmara Municipal de Alcochete deliberou proceder à divulgação dos resultados da discussão 
pública da proposta de alteração pontual de PDM no âmbito do RERAE – Regime Excecional de 
Regularização das Atividades Económicas.

O aviso de abertura do período de discussão pública foi publicado no Diária da República, 2ª série, 
sob o aviso n.º1604/2020 a 30 de Janeiro, teve a duração de 15 dias úteis, acrescendo mais 6 dias 
após o prazo fixado, tendo terminado o prazo em 28 de Fevereiro de 2020.

Para além da publicitação no Diário da República, a abertura do período de discussão pública da 
alteração pontual do PDM no âmbito do RERAE, requerido por ALIRAÇÔES, Rações para Ani-
mais SA, foi ainda divulgada, conforme disposto no artigo 89º do RJIGT, num jornal (Diário da 
Região de Setúbal – O Setubalense de 31 de Janeiro de 2020) e na página da internet do município 
de Alcochete.

Durante o período de discussão pública foram disponibilizados para consulta na Divisão de Admi-
nistração do Território (DAT) da Câmara Municipal de Alcochete, no edifício Paços do concelho 
- Largo de S. João, todos os elementos que constituem e que acompanham a proposta de alteração 
pontual do PDM.

Não foram apresentadas quaisquer reclamações, observações ou sugestões no período de discussão 
pública indicado.

O relatório de ponderação dos resultados da discussão pública encontra-se disponível para consulta 
na página da internet do Município de Alcochete, bem como a versão final da alteração pontual do 
PDM no âmbito do RERAE - Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas, 
que será levada à Assembleia Municipal próxima.

Alcochete, 18 de Março2020



Viseiras da Autoeuropa                     
e a ajuda 3D

Na quarta-feira, dia 24, um grupo de 
cerca de 15 trabalhadores da Autoeuro-
pa voluntariou-se, com o apoio da fábri-
ca palmelense, e começou a trabalhar 
pra produzir viseiras de protecção para 
os profissionais de saúde nos hospitais 
de São Bernardo, em Setúbal, e Nossa 
Senhora do Rosário, no Barreiro.

De acordo com a empresa, dez vi-
seiras já foram entregues em Setúbal 
e os trabalhos vão continuar provavel-
mente nas próximas semanas.

Também do foro privado vieram vi-
seiras produzidas a três dimensões. A 
empresa lisboeta de impressões a três 

dimensões FAN3D criou um formulá-
rio, já preenchido por 50 entidades, 
para a produção de viseiras, de auxílio 
a hospitais, devido à pandemia da co-
vid-19, tendo já mais de 50 impresso-
ras aderido ao movimento.

A ideia, criada em 18 de março, se-
guiu-se a uma primeira produção por 
parte da empresa lisboeta, que entre-
gou 30 viseiras ao hospital de Setúbal, 
o que gerou muitos pedidos de outras 
instituições hospitalares de todo o país 
e à entrega de mais materiais médicos 
elaborados pela FAN3D.

A Faculdade de Ciências e Tecnolo-
gia da Universidade Nova de Lisboa 
juntou alunos e professores e montou 

uma linha de montagem para produzir 
máscaras viseiras de protecção para os 
profissionais de saúde, anunciou hoje 
aquela instituição.

Em comunicado, a faculdade afirma 
que, em condições ideais, consegue 
imprimir em três dimensões (3D) cer-
ca de 100 máscaras por dia, que estão 
a ser distribuídas pelos hospitais de 
Santa Maria, em Lisboa, Cascais, Gar-
cia de Orta, em Almada, e Vila Franca 
de Xira.

Mais agradecimentos                          
e dados para ajuda

Para quem quiser ajudar o Centro 
Hospitalar de Setúbal com dinhei-
ro, pode fazê-lo através do IBAN 
PT50001000006023412000219.

A instituição promete ainda dar nota 
do destino dos fundos angariados e 
agradece, numa lista por ordem alfa-
bética, às seguintes empresas: Ana-
dolu; Apametal; Ascenza; Bar Decibel; 
Câmara Municipal de Setúbal; Chicco; 
Cityprint; Continental Teves Portugal; 
Delta; Dentosado; Espiga; FAN3D; 
Galp; Grupo independente de Cida-
dãos de Setúbal; Grupo Vamos Ajudar 
o Hospital de Setúbal; Hanon Systems; 
Instituto Politécnico de Setúbal; Itau; 
Multiopticas Pita; Nilo Azul-Comér-
cio de Tintas e Acessórios; Pastelaria 
Castanha Dourada; Pastelaria Vitó-
ria; Prozis; Red Bull; Rovenza; Sapec; 
Sapec Química; Secil; The Navigator 
Company; Visteon; Vollkswagen Au-
toeuropa; Würth Portugal, bem como 
inúmeros cidadãos particulares.
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Região

ESPAÇOS VERDES

Moita 
assegura 
manutenção 
de áreas 
ajardinadas

A Câmara Municipal da Moita conti-
nua a “fazer um esforço de reorgani-
zação dos seus serviços operacionais” 
e segundo avança em comunicado, 
a manutenção dos espaços verdes 
está incluida nos serviços mínimos 
assegurados. Deste modo, o corte de 
relva e manutenção de espaços ajar-
dinados e sistemas de rega em todas 
as freguesias, nas zonas consideradas 
de intervenção prioritária, continuam 
assegurados.

Tendo em conta as recomenda-
ções existentes, ao abrigo do estado 
de emergência decretado devido à 
Covid-19, a Câmara Municipal apela 
também a todos os munícipes “que 
cumpram as regras determinadas 
pelas autoridades de saúde e poli-
ciais, evitando as concentrações de 
pessoas nestes espaços”.

Um apelo que surge também no se-
guimento de um comunicado da es-
quadra de PSP da Baixa da Banheira, 
que assinalou, dentro do concelho da 
Moita, as localidades Baixa da Banhei-
ra e Vale da Amoreira como aquelas 
onde a população menos respeita o 
isolamento.

A Câmara Municipal apela também 
“à correta utilização das papeleiras e 
equipamentos de recolha de resíduos 
e às boas práticas de recolha dos de-
jectos caninos”. 

Ana Martins Ventura

SOLIDARIEDADE

Hospital de Setúbal agradece 
dois ventiladores e outras ajudas

O Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) 
emitiu em comunicado um agradeci-
mento público a várias entidades e ci-
dadãos que têm ajudado e colaborado 
como podem durante a pandemia de 
Covid-19 que se vive.

A unidade relembra “a dificuldade na 
aquisição de equipamentos de protec-
ção individual devido à saturação do 
mercado”. Assim, o CHS pediu e apelou 
por ajuda, “o que veio a acontecer” e 
motiva um agradecimento sentido.

“Para além de equipamentos de 
suporte respiratório (2 ventiladores) 
com a ajuda das mais diversas entida-
des e a coordenação do Serviço Muni-
cipal de Protecção Civil, já foi possível 
angariar por doação e manufactura um 
conjunto de equipamento de protec-
ção individual que reforçou os stocks 
e que nos permite garantir um nível 
de protecção adequada aos profissio-
nais nas áreas consideradas de maior 
risco”, lê-se.

O Centro Hospital de Setúbal lembra 
ainda o apoio da sociedade civil, que 
“se tem mobilizado na angariação de 
fundos, num acto de generosidade”.

Hospital de São Bernardo recebeu material de várias empresas

A Amarsul decidiu encerrar os sete 
ecocentros, situados nos municípios 
de Almada, Alcochete, Barreiro, Moita, 
Montijo, Seixal e Sesimbra.

COVID-19

Amarsul encerra sete ecocentros na Península de Setúbal

A medida, informa a empresa, surge 
no âmbito do próprio plano de con-
tingência da Amarsul, seguindo ainda 
as recomendações da Agência Portu-
guesa do Ambiente relativamente à 
gestão de resíduos.

O encerramento é por tempo in-
determinado e durará o tempo ne-
cessário ao combate da pandemia 

do Covid-19.Assim, os resíduos que 
normalmente são depositados nos 
Ecocentros, como monos, verdes e 
recicláveis, devem ser entregues nos 
Ecoparques de Palmela e Seixal.

O horário destas instalações, de 
segunda a quinta-feira, é faz 9h00 
às 12h00 e 13h00 às 18h00. 

No último dia da semana funcio-

na apenas até às 17h00 e estão en-
cerradas aos sábados, domingos e 
feriados.

A Amarsul encontra-se disponível 
para prestar informações e esclare-
cimentos à população através dos 
números 212 139 600 e 800 205 
674. Existe ainda o seguinte email 
para contacto: geral@amarsul.pt

Resíduos devem
ser colocados
nos Ecoparques

DR

Centro Hospitalar de 
Setúbal deixa ainda 
dados para quem 
pretender contribuir
 
Alex Gaspar (Fotografia)
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PUBLICIDADE

que não estão a ser cumpridos 
os horários estabelecidos para 
a circulação de algumas das 
carreiras. Assim, foi exigido junto 
da autoridade de transportes, a 
Área Metropolitana de Lisboa, que 
os serviços funcionem nos termos 
legais previstos.

Câmara de 
Setúbal alerta 
para falhas 
dos TST

A autarquia de Setúbal alertou 
as autoridades de transportes 
denunciando aquilo que diz serem 
falhas dos transportes Sul do Tejo 
(TST). A Câmara Municipal de 
Setúbal refere que existem falhas 
na oferta de modo a que esta seja 
suficiente. Diz ainda a autarquia 

Por estar actualmente a assegurar 
os serviços mínimos, face ao Estado 
de Emergência decretado no país 
devido ao COVID-19, a Câmara do 
Barreiro alertou esta quarta-feira 
a população local de que a recolha 
de monos está suspensa naquele 
concelho desde o passado dia 16, 
com a colocação dos mesmos na 
via pública a passar agora também 
a estar “proibida”.

O município barreirense afirma 
que têm “sido muitos os relatos de 

MEDIDA PROVISÓRIA DEVIDO AO COVID-19

Depósito de monos na via pública passa 
a ser proibida no Barreiro

passeios que se transformaram em 
depósitos de monos a céu aberto”, 
facto que de acordo com aquela câ-
mara municipal “em nada ajuda a 
higiene que se pretende”. 

Em comunicado conjunto com 
o Serviço Municipal de Protecção 
Civil, a autarquia barreirense lem-
bra que os recursos humanos e 
materiais existentes têm sido di-
reccionados “para um vasto leque 
de outras necessidades urgentes 
de resposta à população”, acon-
selhando também a população 
a reduzir o volume dos resíduos 
produzidos, achatando os mesmos 
sempre que for possível. 

Luís Geirinhas
FOTÓGRAFO

Os recursos 
tem sido 
direcionados 
para um vasto 
leque de outras 
necessidades 
urgentes da 
população”
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VENDO GARAGEM EM SETÚBAL

SITUADO NAS COLINAS 

DE SÃO FRANCISCO

CARACTERISTICAS:

• ÁREA UTIL DE 48M2;

• GARAGEM / BOX FECHADA;

• PORTÃO DE ACESSO ÀS GARAGEM COM 

COMANDO À DISTANCIA;

• QUADRO ELÉTRICO INDEPENDENTE;

• DUAS GRANDES JANELAS PARA A RUA 

O QUE LHE PROPORCIONA MUITA LUZ 

NATURAL;

• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS.

VALOR: 29.900€

CONTACTOS
934 861 611 / 964 910 112

INSTITUIÇÃO DE PALMELA
PRECISA DE FIEL DE ARMAZÉM 

HABILITADO A CONDUZIR 
VEÍCULOS PESADOS

OFERECEMOS

VENCIMENTO BASE COMPATIVEL

  COM A FUNÇÃO

SUBSIDIO DE REFEIÇÃO

TRABALHO DE 2ª A 6ª FEIRA, 

DESLOCAÇÕES APENAS NESTA REGIÃO

HORÁRIO DE ESCRITÓRIO

918 755 572

Classificados
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          Farmácia
         Portugal

  DIRECTOR TÉCNICO
                           Fernando Gamito Rodrigues

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

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

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Bloco Clínico

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

Dr. Arnaldo Fernandes - Cardiologista (Director Técnico)
Dr. Agostinho Borges - Cardiologista Pediátrico/ crianças
Drª. Leonor Parreira - Cardiologista/ Arritmologista
Drª. Sara Gonçalves - Cardiologista
Dr. Delfim Lopes - Neurologista
Drª. Ivone Fernandes - Pneumologista/ doenças pulmonares
Dr. Víctor Fonseca - Pneumologista/ doenças pulmonares
Dr. Hugo Pereira - Clínica Geral
Drª. Helena Cláudio - Acupuntura

- Análises Clínicas -

Instituto de Cardiologia de Setúbal
Rua dos Comediantes nº 9A - Setúbal
TELF. 265 531 400 - FAX: 265 531 401

MARIA MANUELA 
PACHECO 

RODRIGUES PAPA 
RESENDE

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

(1947 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

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

(1932 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

MANUEL 
RITA MARTINS

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

(1932 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

GEORGINA DA LUZ 
REBELO RIBEIRO

MARIA EMÍLIA 
DUARTE FERREIRA 

ESTEVÃO 
FERREIRA

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

(1927 – 2020)
Participação e 
Agradecimento
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Região

Ana Martins Ventura

Depois da energia solar, 
as vantagens do lítio e 
do hidrogénio surgem 
como resposta para 
as empresas da Zona 
Industrial e Logística

Nas coberturas do parque de estacionamento foram colocados cerca de 
486 metros quadrados de painéis fotovoltaicos

SINES

aicep Global Parques aposta 
em energia produzida 
a partir de lítio e hidrogénio

A aicep Global Parques - Gestão de 
Áreas Empresariais e Serviços, S.A. 
está a preparar novos investimentos 
em energias alternativas, produzi-
das a partir de lítío e hidrogénio, na 
Zona Industrial e Logística de Sines 
(ZILS). Depois da energia solar, esta 
área é agora apontada como ideal 
para receber futuros projectos, que 
envolvem energias alternativas de 
vanguarda.

Em comunicado, a aicep Global 
Parques justifica a aposta nesta área 
devidi ao facto de o abastecimento 
energético nacional e de parte das 
matérias-primas para a indústria 
transformadora do país “depende-
rem das actividades de produção 
elétrica, regasificadora, refinadora e 
petroquímica em Sines”, o que coloca 

em causa a sustentabilidade energé-
tica e ambiental.

Assim, surge a aposta da aicep 
Global Parques – Gestão de Áreas 
Empresariais e Serviços, S. A. e dos 
seus clientes instalados na ZILS em 
“novas tecnologias, na modernização 
das suas unidades produtivas e tam-
bém em infraestruturas de produção 
de energias renováveis, tudo com o 
objectivo de reduzir e compensar as 
emissões de carbono do complexo 
de Sines”, avança a empresa em co-
municado.

Enquanto gestora da ZILS a aicep 
já está, inclusive, a instalar nas cober-
turas do parque de estacionamento 
do Centro de Negócios, numa área 
de cerca de 486 metros quadrados, 
um parque fotovoltaico com 270 pai-
néis policristalinos, “que produzirá 
energia elétrica com uma potência 
de 74,25 kWp (65 KWn)”.

Filipe Costa, CEO da aicep Glo-
bal Parques, destaca que com esta 
aposta “a gestão da Zona Industrial 
e Logística de Sines está a promover 
o reforço do investimento na infraes-
trutura eléctrica para uma maior efi-
ciência energética; na produção de 
energia de fontes renováveis; e em 
monitorização e recuperação am-
biental”.

DR

Luís Geirinhas

Centro hospitalar define 
circuito próprio para 
doadores de acordo com 
plano de contingência do 
Covid-19

RESERVAS ASSEGURAM RESPOSTA A UTENTES

Hospital do Barreiro regista 
menos dádivas de sangue

Num período marcado pela pande-
mia gerada pelo Covid-19, que exige 
o distanciamento social entre todos, 
de acordo com orientações dadas pe-
la Direcção-Geral de Saúde, o Centro 
Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM) 
adiantou a O SETUBALENSE que “nos 
últimos dias registou-se um decrésci-
mo no número de dádivas de sangue” 
no respectivo serviço daquele equi-
pamento, garantindo que têm sido já 
desenvolvidas algumas acções “para 
colmatar esta situação”, nomeada-
mente, através das redes sociais do 
centro hospitalar para incentivar a dá-
diva e a angariação de novos dadores.

O alerta para esta diminuição foi 
feito no último dia 18 pela Federação 
Portuguesa dos Dadores Benévolos 
de Sangue (FEPODABES), no âmbito 
de uma informação do Instituto Por-
tuguês do Sangue e da Transplantação 
(IPST), que apelou a todas as pessoas 
que habitualmente doam sangue, para 
que o continuem a fazer e que “não 
falhem” com o seu contributo para 
salvar vidas, mesmo nesta altura de 
contenção social. Neste âmbito, o 
CHBM está a apostar no “reforço no 
contacto com os dadores habituais 
do serviço, através de telefone e por 
carta”, tendo acrescentado que “foi 
definido um circuito próprio” para os 
doadores dentro de Serviço de Imu-
nohemoterapia”, de acordo com o 
plano de contingência estabelecido, 
com a implementação dos requisitos 
da circular normativa em vigor, que foi 
emanada pelo mesmo instituto.

“Consideramos que, neste momen-
to, o horário do serviço é suficiente, 
sendo que será ajustado de acordo 
com as necessidades”, adianta o 
CHBM, que lembra que o horário 
actual para a dádiva de sangue está 
definido para os dias úteis e para os 
segundos e quartos sábados de cada 
mês, das 9 às 12h00, com excepção 
do próximo mês de Abril, em que as 
colheitas serão efectuadas nos pri-
meiros e terceiros sábados, dentro 
do mesmo horário.

Os dadores de zonas mais contaminadas têm de ter cuidados especiais 

DR

Reserva de sangue assegura res-
posta a utentes

Ainda assim, o CHBM assegura que 
“tem reserva de sangue e componen-
tes para dar resposta assistencial aos 
doentes de todos os grupos de san-
gue, a manter-se a solicitação actual”, 
sendo que para a sua manutenção, 
aquele centro hospitalar afirma que 
“dispomos do apoio do Centro de San-
gue e Transplantação de Lisboa, como 
já é habitual”, recordou, em declara-
ções a O SETUBALENSE.

Por seu turno, Alberto Mota, pre-
sidente da FEPODAPES, salienta em 
comunicado que “continuam a existir 
doentes e acidentados a precisar de 
transfusões”. No entanto os “dadores 
que habitam nas regiões em situação 
de quarentena, não devem entrar no 
espaço de colheita” e deverão aguar-
dar até à data da próxima recolha para 
fazer a sua dádiva. 

O responsável lembra que, embo-
ra saudável “é possível que um dador 
infectado e assintomático, pré-sinto-
mático ou com sintomas mais leves, 
possa acorrer a um local de colheita 
pondo em risco os profissionais de 
saúde e outros dadores”, advertiu e 
recorda que o risco de transmissão 
do novo coronavírus, que dá origem 
à doença Covid-19, através do sangue 
“é actualmente desconhecido não 
havendo, porém, evidências da sua 
transmissão”, realça. O responsável 
considera que “não parece haver ra-
zões para alarme dado que até agora 
não foi reportado nenhum caso de 
transmissão de vírus respiratórios 
(incluindo coronavírus) por transfu-
são ou transplantação” e para além 
disso, as “medidas adoptadas para a 

elegibilidade dos dadores de sangue 
impedem a dádiva de pessoas com 
manifestações clínicas de infecção 
respiratória ou febre”. Neste âmbito, 
aquela federação apela a todos que 
“continuem mobilizados nesta cau-
sa”. A dádiva de sangue “é segura e os 
serviços que estão a fazer as colheitas 
de sangue cumprem todos os requisi-
tos de segurança exigidos pela DGS”, 
esclarece.

Donativos de equipamentos de 
protecção individual

Entretanto, na última quarta-feira, 
o CHBM informou também que dis-
põe actualmente dos Equipamentos 
de Protecção Individual (EPI) neces-
sários à prestação dos cuidados aos 
utentes. “Cientes da rápida evolução 
desta pandemia, provocada pela Co-
vid-19, e tendo em conta que o futuro 
é imprevisível”, informou que aquele 
centro hospitalar está agora a “aceitar 
donativos de empresas e particulares” 
de máscaras cirúrgicas, de Respirado-
res P2 e P3, luvas de nitrilo de punho 
alto, assim como cogulas, cobre bo-
tas, álcool a 70º e a solução alcoólica 
para antissepsia das mãos com teor 
de etanol a 70º, para além de fatos de 
protecção integral.

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

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

Negócios

Luís Pestana

Empresa é líder no 
comércio de peças de 
reposição na América 
Latina e ganha o seu 
espaço em Portugal

ATLANTIC SPARE PARTS 

 “A qualidade e rapidez 
é o que distingue a nossa 
actuação no mercado”

A Atlantic Spare Parts é uma empresa 
especializada no fornecimento de pe-
ças de sobresselentes para Motores 
Diesel e a gás, bomba, compressores, 
turbocompressores, purificadores, 
equipamentos marítimos para nave-
gação e comunicação.

Por iniciativa dos irmãos Eng. Hé-
lder Pinto e Nicolas Pinto, surge no 
mercado em 2006 e hoje, 14 anos 
volvidos, ostenta o estatuto de em-
presa multinacional. Faz parte do 
Grupo Atlantic que está presente, pa-
ra além de Portugal, na Suíça, Brasil, 
Chile e Honduras. No global o grupo 
emprega 34 pessoas.

“Orgulhamo-nos de trabalhar com 
pessoas experientes e competentes 

Helder Pinto diz que a estratégia da empresa é continuar a liderar e crescer

DR

nas mais diversas áreas, o que faz 
com que sejamos uma empresa reco-
nhecida e de sucesso, principalmen-
te na América Latina”, começou por 
frisar Hélder Pinto, CEO da Atlantic 
Spare Parts.

Na entrevista que concedeu a O 
SETUBALENSE, o gestor da ASP que 
opera desde os seus escritórios em 
Quinta do Anjo, Palmela, confessa 
que a evolução da empresa supe-
rou todas as melhores expectativas. 
“Quando criámos a empresa nunca 
imaginamos alcançar o sucesso que 
temos hoje, uma empresa líder de pe-
ças de reposição na América Latina, 
com um crescimento exponencial 
quer em termos de colaboradores 
quer em termos de facturação”. 

Uma posição alcançada num sector 
com muito potencial, com muitos paí-
ses para explorar, quer na parte da na-
vegação, quer na parte das energias.

Os clientes da ASP, revela, Hélder 
Pinto, estão localizados principal-
mente na América Latina. “Hoje o 
mercado naval representa cerca de 
65% do nosso volume de faturação. 
Quando digo naval, é principalmente 
a área Offshore.  Os restantes 35% 
são orientados para a área da energia 

(fóssil e biogás) tais como exemplo: 
palmeira africana, cogeração, cana 
de açúcar, aterros sanitários, entre 
outros”.

Sendo um mercado com potencial 
acaba por ser igualmente muito con-
correncial. O CEO da ASP aponta os 
principais predicados para a empresa 
ser escolhida em detrimento de ou-
tros players. “Somos uma empresa 
que se distingue no mercado pela 
rapidez e qualidade do serviço que 
prestamos, conseguimos dar res-
posta num curto período de tempo 
e trabalhamos sempre com produtos 
de qualidade. Oferecer um serviço de 
entrega rápido e competitivo para, no 
fundo, fidelizar o cliente. Esta é a nos-
sa prioridade: a satisfação do cliente.

Para 2020, aponta Hélder Pinto, 
os objectivos passam por três ideias 
essenciais: “continuar a ser empresa 
líder na nossa área de actuação na 
América Latina, continuar a crescer, 
ganhar visibilidade e a expandir mer-
cado. O Grupo ASP quer nos próxi-
mos anos conseguir estabelecer re-
presentações em todos os países da 
América Latina, tornando assim, cada 
escritório mais autónomo, e conti-
nuar a ser uma empresa de sucesso."

Oferecer um serviço de entrega rápido 
e competitivo para fidelizar o cliente. Esta 
é a nossa prioridade”
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Desporto

Ricardo Lopes Pereira

“Juntos como sempre 
em todas as batalhas 
vamos conseguir 
vencer este vírus”, foi 
a mensagem deixada 
por atletas

Mesmo com a distância física ine-
rente ao período de quarentena que 
vivemos devido à pandemia da CO-
VID-19, o Vitória FC procura a ter um 
papel activo junto dos seus adeptos 
e da comunidade. Desta vez, o em-
blema setubalense resolveu deixar 
uma mensagem de “confiança, união 
e, sobretudo, esperança. “Juntos co-
mo sempre em todas as batalhas, 
vamos conseguir vencer este vírus”.

No vídeo, em que participam um 
total de 27 atletas, jovens e adul-
tos, das diferentes modalidades 
do clube, são quatro os jogadores 
de futebol profissional que dão a 
cara. Sílvio, Nuno Pinto, Zequinha e 
o capitão José Semedo, este acom-
panhado pelos dois filhos, reforçam 
o apelo para que todos fiquem em 
casa. Dessa forma, frisam, todos vão 
contribuir para colocar um ponto fi-
nal na crise.

O SETUBALENSE transcreve na 
íntegra a mensagem veiculada pelos 
adeptos do clube verde e branco. “A 
toda a comunidade vitoriana, a to-
dos os portugueses em Portugal e no 
estrangeiro, a todos os que escutam 
o nosso apelo uma palavra: sabemos 
o que é compartilhar a vontade de 
vencer. Juntos, como sempre, em 
todas as batalhas, superando em 
equipa os piores momentos, cele-
brando as conquistas com todos os 
pensamentos, esta é a batalha de 
uma geração, uma batalha global 
que transcende fronteiras e nos to-
ca a todos”.

E continua: “precisamos de to-
dos, de uns e de outros, de nós e 

SÍLVIO, NUNO PINTO, SEMEDO E ZEQUINHA 

Vitória partilha vídeo 
com mensagem 
de esperança

dos outros, por isso, eu e a minha 
família ficamos em casa. Respeitar 
a quarentena pode salvar vidas, o 
vírus não escolhe etnias, credos ou 
nacionalidades, faça a sua parte. 
Fique em casa por nós, por todos. 
Fique em casa, mas sempre juntos. 
Juntos como sempre em todas as 
batalhas, sempre juntos. Juntos, 
como sempre, vamos conseguir 
vencer este vírus. Em casa, sempre 
juntos”, finaliza o vídeo, de cerca de 
um minuto e meio, que começa e ter-
mina com uma imagem do Estádio 
do Bonfim.

Planos de treino reformulados
O plantel Vitória, comandado pelo 

técnico espanhol Julio Velázquez, 
viu os planos de treino reformulados 
pelo que os jogadores deram agora 
início a uma nova fase de trabalho 
no domicílio durante a quarentena 
que cumprem durante a pandemia 
da COVID-19. 

Além do objectivo de evitar a 
repetição de treinos, a mudança 
prende-se com a necessidade de 
trabalhar outros aspectos físicos e 
aumentar a carga no caso em que 
tal seja necessário.

O defesa Sílvio, elemento prepon-
derante no Vitória na presente época, 
deverá ser o primeiro jogador que o 
clube vai garantir a continuidade na 
próxima época. A administração e 
o lateral, de 32 anos, que termina 
contrato a 30 de Junho, têm o acor-
do praticamente fechado, faltando 
apenas uns pormenores para fechar 
o negócio. A par de Makaridze, ambos 
com 2070 minutos, Sílvio é o jogador 
mais utilizado pelos sadinos na I Liga.

Entretanto, o médio espanhol 
Montiel e o extremo italiano Anto-
nucci deixaram esta semana o hotel 
onde residiam desde que reforçaram 
os sadinos em janeiro, estando agora 
ambos instalados numa residência 
no centro de Setúbal. A unidade 
hoteleira, localizada junto ao Está-
dio do Bonfim, foi desocupada está 
inserida no plano de emergência da 
cidade pelo que vai servir de acolhi-
mento nesta fase.

José Pina

Nuno Garrett, 
presidente do clube, é 
da opinião que não vai 
haver mais competição 
porque a situação se 
está a agravar

GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE

“O planeamento de toda a época 
já foi por água abaixo” 

O Alcochetense está naturalmente 
a sentir os efeitos da pandemia que 
se instalou por todo o lado através 
da Covid-19 e mostra-se preocupado 
em reacção ao futuro que continua a 
ser uma incógnita.

Nuno Garrett, presidente do clube, 
é da opinião que não vai haver mais 
competição porque os calendários 
são bastante apertados e considera 
que o planeamento da época já foi 
por água abaixo. 

Em relação ao desempenho da 
equipa de futebol sénior, o presiden-
te do Alcochetense confessa que não 
imaginava estar nesta altura com 11 
pontos de desvantagem para o pri-
meiro classificado mas ao mesmo 
tempo reconhece que não foi fácil 
para o mister Pedro Duarte gerir a 
grande onda de lesões que atingiu o 
plantel no início da época. 

Apesar das dificuldades sentidas 
por força das circunstâncias o Alco-
chetense não tem necessidade de 
recorrer à linha de crédito aberta 
pela FPF para apoio aos clubes não 
profissionais de futebol e a finalizar 
a entrevista que concedeu ao “Setu-
balense” aconselhou toda a gente a 
ficar em casa.   

Como está o Alcochetense a 
viver esta situação causada pelo 
novo coronavírus? 
Este é um momento insólito na vida 
do clube. Estamos há 15 dias sem 
qualquer actividade desportiva e 
isso não é uma situação normal, 
acontece-nos o mesmo no período 
de férias, mas todos nós no nosso 
subconsciente sabemos que não 
é a mesma coisa. É um momento 
de grande tristeza, mas é um mal 

A equipa está sem treinar

necessário. 
O Alcochetense está a sofrer 
algumas consequências 
negativas por causa da paragem 
dos campeonatos? 
Acho que todos os clubes na 
sua generalidade estão a ter 
consequências negativas com esta 
situação em geral e o Alcochetense 
não será uma excepção. É o 
planeamento de toda uma época 
que vai por água abaixo. 
Acredita que nesta época ainda 
vai haver competição? 
Sinceramente não. Os calendários 
como sabemos são bastante 
apertados, e se foi tomada a 
decisão de suspender, e bem, as 
competições quando tínhamos 
cerca de 50 casos de infecção, não 
vejo como retomar as competições 
quando tivermos milhares de 
casos. Para além disso temos os 
atletas que estão sem treinar ou 
a treinar condicionados, que não 
vão poder competir de um dia para 
o outro, pelo facto de existir uma 
forte probabilidade de contraírem 
lesões. 
Qual será a melhor solução para 
resolver o problema? 
Essa é uma matéria complexa que 
terá de ser resolvida por quem 

de direito. No entanto, a minha 
opinião é que essa solução terá de 
acontecer com a maior brevidade 
possível sob pena dos clubes 
ficarem sem possibilidade de 
planear atempadamente a próxima 
época. 
A equipa de futebol sénior 
tem vindo a corresponder às 
expectativas? 
Neste momento não imaginávamos 
estar com uma desvantagem 
de 11 pontos para o primeiro 
lugar. Estávamos convictos de 
que iríamos em breve entrar 
na nossa melhor fase da época, 
com o regresso de vários atletas 
que recuperaram de lesões, 
mas com esta interrupção isso 
não foi possível. O início desta 
época foi bastante atípico para 
nós, com várias lesões graves, 
não foi fácil para o Mister Pedro 
Duarte conseguir estabilizar o 
onze semana após semana, foi 
necessário recorrer a atletas 
recém-promovidos a seniores 
e até mesmo juniores da nossa 
formação, que estiveram à altura 
das exigências e nos deixaram 
bastante orgulhosos. 
Os jogadores estão 
completamente parados ou a 

"O Alcochetense não irá recorrer
a qualquer linha de crédito
Nuno Garrett
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BREVES

A judoca almadense Telma Monteiro, medalha 
de bronze em -57 kg no Rio2016, reiterou a 
sua satisfação com o adiamento dos Jogos 
Olímpicos Tóquio 2020, apontando como 
prioridade o combate ao novo coronavírus.
“Estar nos Jogos Olímpicos é sempre o nosso 
máximo objectivo, como atletas, mas agora 
impõe-se que sejamos todos bons cidadãos, e 
ajamos de maneira responsável. 
A humanidade precisa de estar unida para 
vencer este vírus. Continuo a treinar o melhor 
possível, mas sinceramente é esta a minha 
prioridade”, afirmou.  
“Fico satisfeita com a decisão, creio que 
ficamos todos, é a mais sensata. 
Acima de tudo tem de estar a saúde das 
pessoas. Quando os Jogos Olímpicos 
chegarem, tenciono estar preparada, como 
sempre”, frisou Telma Monteiro.

O ponta de lança do Cova da Piedade, Edinho, 
de 37 anos, que esta época já marcou nove 
golos, oito no campeonato e um na Taça de 
Portugal, em declarações à página oficial do 
clube refere que mantém as mesmas rotinas 
como se estivesse a treinar no clube. 
“Acordo cedo, faço o meu treino e depois 
ocupo o tempo com um novo projecto que 
estou a desenvolver”.
O jogador não escondeu também a sua 
preocupação sobre a pandemia Covid-19. 
“É algo que me preocupa bastante, pois temos 
visto a gravidade da situação; custa-me ver 
ainda pessoas a desvalorizar tudo o que está 
à vista de todos, e a que assistimos todos os 
dias”.
Neste momento de quarentena, Edinho diz 
que está mais focado “em aprender a operar 
nos mercados financeiros. Comecei há cerca de 
três meses e, na verdade, tem ocupado muito 
do meu tempo, nesta altura que estou mais em 
casa”.
Nesta sua breve intervenção o ex-internacional 
português confessa que já tem saudades do 
futebol. 
“É a minha paixão, e como é óbvio estar 
privado de fazer o que mais gosto não é fácil. 
Sou daqueles para quem o futebol é mais do 
que uma profissão, é acima de tudo, um estilo 
de vida”. J.P.

MENSAGEM
Telma Monteiro pede 
união para vencer o vírus

COVA DA PIEDADE
Edinho já tem saudades 
do futebolDR

fazer treino específico em casa? 
Neste momento os atletas estão 
orientados com um plano de 
treinos para fazerem em casa, mas 
todos nós sabemos que não é a 
mesma coisa. 
A FPF abriu uma linha de crédito 
para apoio aos clubes não 
profissionais de futebol e futsal. 
Vai recorrer a ela ou não há 
necessidade? 
Acho que poderá ser uma boa 
oportunidade para diversos clubes, 
mas o Alcochetense não irá recorrer 
a qualquer linha de crédito. Temos 
limitações financeiras normais para 
um clube com a nossa dimensão, 
que nos exige critério e rigor 
na gestão, mas as políticas que 
adoptámos ao longo dos quase 
4 anos que estamos em funções, 
permitem-nos olhar para o futuro 
com alguma tranquilidade e 
serenidade. 
Quer acrescentar algo mais ao 
que foi dito? 
Gostaria de deixar uma mensagem 
especial de confiança e de conforto, 
a todos os sócios, colaboradores, 
atletas e familiares e a todas as 
pessoas em geral neste momento 
difícil. Vai tudo correr bem. Fiquem 
em casa.
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