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Sines combate Covid-19 
na rua com camião 
de 150 mil euros
Concelho com quatro infectados aperta medidas p8

Alcácer do Sal apoia compra de 
ventiladores e aparelhos de análise
Câmara isenta famílias de pagamento da água e empresas de taxas e rendas p9

Vitória
Culturista ajuda 
atletas a treinar 
em casa p14
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Abertura   O amor ao Vitória levou o dono do ginásio  
  Mr. Gym a apoiar o plantel sénior sadino 

(ver pág.14). Cedeu bicicletas de spinning, barras, 
halteres, discos e bolas medicinais do seu ginásio, 
entretanto fechado face à actual conjuntura, para os 
jogadores poderem manter a forma física em casa, 
durante este período de quarentena. Um exemplo!

Mesmo que nos queiramos isolar 
para aliviar a nossa ansiedade ou o 
nosso medo, as televisões, as rádios 
e a imprensa escrita não o permitem 
pois parece que nada mais de impor-
tante se passa pelo mundo senão a 
pandemia do COVID-19. Parece que a 
guerra na Síria, a tragédia dos campos 
de refugiados na Grécia, a agressão 
à mãe Terra, a má distribuição das ri-
quezas, a pobreza e as muitas doen-
ças que enchiam há uns dois meses as 
urgências dos nossos hospitais, tudo 
está resolvido por golpe de mágica. 
E agora o importante é sabermos ao 
minuto quantas pessoas em qualquer 
ponto do planeta adoece com o coro-
navirus, quantas análises são feitas em 
Londres ou em Tokio e quantas pes-
soas morrem por dia ou mesmo por 
minuto em devaneios de estatística.    

Por amor de Deus não pensem que 
não considero a pandemia que assola 
todo mundo, verdadeiramente a nível 
planetário, uma tragédia nunca vivida 
por nenhum dos viventes, mesmo no-
nagenários como eu. Eu sei que esta-
mos atravessando uma crise única nos 
nossos tempos e que ninguém calcu-
la quando pode ter fim à vista. Eu sei 
que nenhum serviço de saúde estava 
preparado para lhe dar resposta ime-
diata. Eu sei que vão morrer milhares 
(milhões?) de pessoas, em especial 
os de maior idade. E também vejo o 
tremendo esforço que os governos, os 
trabalhadores da saúde, as forças da 
ordem, os trabalhadores essenciais à 
nossa subsistência, os dos transportes 
e mais alguns estão sacrificados de tra-
balho perigoso e quase sem descanso. 
E sinto na pele o desgaste psicológico 
de estar isolado por nem sei quanto 
tempo, metido em casa com o tal mas-
sacre dos órgãos de informação – mas 
sei que temos de passar da simples 
solidariedade à co-responsabilidade 
pelo êxito duma solução.   

Eu sei e sinto tudo isso mas preo-
cupa-me mais, pensando nos filhos 

Desabafo de Médica 
Dentista
Sou Médica Dentista e trabalho em 
regime de recibos verdes. O governo 
decretou a suspensão da nossa acti-
vidade, com excepção de situações 
urgentes, tendo, supostamente, 
a duração de duas semanas. Essa 
duração é irreal e irá prolongar-se. 
Como é óbvio, as situações urgentes 
na área são praticamente inexisten-
tes.  Não são sustento para nenhum 
médico dentista. Temos encargos, 
como os portugueses aos quais pres-
távamos cuidados. 
O único subsídio a que teremos di-
reito será o de “apoio extraordinário 
para paragem total de actividade” e é 
até duvidoso que assim seja. É esta a 
“ajuda” que têm para nós, que exer-
cemos uma actividade fundamental? 
Não me parece justo que não sejam 
os profissionais de medicina dentária 
também abrangidos pelo regime de 

A Câmara de Grândola está a contactar os estabelecimentos 
turísticos licenciados que funcionam no concelho para que 
integrem o plano de disponibilização de alojamentos a 
profissionais de saúde e outros que estejam envolvidos no 
combate ao Covid-19.   Este plano, definido no âmbito do que 
foi estabelecido pelas medidas excepcionais e temporárias 
relativas à situação epidemiológica, pretende garantir uma gestão 
responsável, eficaz e segura de todo este processo.  “Conscientes 
de que a situação poderá rapidamente tomar outras proporções, 
emerge agilizar a eventual necessidade de disponibilização de uma 
maior quantidade de habitações para esses profissionais”, refere a 
autarquia em comunicado. É referido ainda que, até ao momento, 
“já são vários os alojamentos de todo o concelho que aceitaram 
ceder no imediato, gratuitamente ou com condições especiais.

A FIGURA

O REPARO 

CARTAS DO LEITOR

Tiago Marques

Grândola 
incentiva 
turismo a ceder 
camas para 
combatentes 
do vírus

“isolamento profiláctico”, de “riscos 
específicos” e de “cessação de acti-
vidade”. 
Estas medidas de nada servem. São 
uma falsa ajuda que nos levará ape-
nas no sentido do encerramento de-
finitivo de várias clínicas dentárias, 
situação que já está a ser ponderada. 
Parece-me que existe uma lacuna a 
nível legal. Na verdade, o despacho 
em causa foi feito sem avaliação das 
consequências financeiras e econó-
micas. 
Somos obrigados a estar parados. 
A reorganização de agendas será 
possível, mas a prazo incerto. É ne-
cessário que avaliem este sector, 
reconhecendo-lhe importância jus-
ta, dado que não o fizeram quando 
decretaram a suspensão da nossa 
actividade.
Filipa Simas, Setúbal

Como iremos sair disto?

OPINIÃO

Mário Moura

DR

e netos, como iremos sair disto, que 
mundo diferente viremos a ter, pois 
não tenhamos dúvidas que nada vai 
ficar como era. Medidas próprias (e 
necessárias) do “estado de sítio” po-
dem ser uma tentação e uma amea-
ça à democracia. As consequências 
sociais serão inevitavelmente pro-
fundas com desemprego, falências e 
mais pobreza, pois as medidas que se 
desenham para salvar as empresas e 
o emprego dificilmente impedem o 
desastre da multidão de trabalhado-
res dos pequenos negócios que nem 
micro empresas se podem chamar, 
dos trabalhadores independentes e 
de muitas microempresas – são medi-
das próprias da sociedade capitalista e 
globalizada em que estamos vivendo 
há décadas. 

É que na realidade é bem difícil com-
bater ao mesmo tempo a grave amea-
ça à saúde e o descalabro económico. 
Há quem proponha para minorar o 
desastre social a injeção de “dinheiro 
vivo” (a criação dum “rendimento bá-
sico incondicional de emergência”) e 
verbas a fundo perdido – empréstimos 
adiados para as calendas gregas só 
adiam para muitas médias e pequenas 
empresas o seu “afogamento”. Não 
critico os esforços que os governos e 
as instâncias financeiras internacio-
nais estão fazendo injetando capitais 
avultados nas nossas economias, mas 
passam ao lado duma larga maioria da 
nossa sociedade. 

E a nível mundial com loucos como 
Trump, Bolsonaro ou presidente da 
China as esperanças de soluções cre-
díveis estão fora do nosso horizonte. E 
aqui pela Europa sinto toques a rebate 
pela segurança da União Europeia on-
de alguns países não dão mostras de 
solidariedade, vendo ao longe o des-
membramento duma das mais boni-
tas e úteis iniciativas político-sociais 
alguma vez realizada. 

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua 
carta ou comentário para 
correiodoleitor@osetubalense.com, 
para a morada Travessa Gaspar 
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os 
750 caracteres e o jornal reserva-se o 
direito de seleccionar ou cortar. 
Não devolvemos originais. Médico
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A direcção da Confederação 
Portuguesa das Micro, Pequenas 
e Médias Empresas (CPPME) 
enviou, ontem, um pedido de 
audiência ao Presidente da 
República, com carácter de 
urgência. O pedido refere “a 
gravidade da situação que o país 

Empresários 
pedem audiência 
a Marcelo Rebelo 
de Sousa

os salários, as rendas, a água, a 
energia e dezenas de encargos 
fiscais”. A CPPME considera 
“fundamental ser ouvida, à 
semelhança de outras instituições, 
para que possa, com detalhe, dar 
conhecimento das preocupações 
e anseios existentes".

Ana Martins Ventura    
e Luís Geirinhas

Propostas foram 
apresentadas ontem, 
no dia em que encerrou 
a hasta pública

PROPOSTAS SÃO ABERTAS A 17 DE ABRIL

Concurso da Braamcamp 
encerra com duas propostas 
apresentadas na ‘deadline’

Duas únicas propostas foram apre-
sentadas ao concurso de venda e 
requalificação urbana e paisagística 
da Quinta do Braamcamp. A hasta 
pública promovida pela Câmara Mu-
nicipal do Barreiro decorria desde o 
dia 7 de Janeiro e dava 60 dias úteis 
a todos os interessados para partici-
par mas, apenas ontem “foram en-
tregues duas propostas”, segundo 
confirmou a O SETUBALENSE,   Rui 
Braga, vereador da Câmara Muni-
cipal do Barreiro que tem acompa-
nhado o projecto, sendo responsável 
pelo departamento de Planeamento, 
Gestão Territorial e Equipamentos.

As propostas chegaram na ‘dea-
dline’ e “ainda não se sabe a que 
empresas dizem respeito”, refere o 
vereador, que não sente expectativas 
goradas. “Era exactamente isto que 
esperávamos, duas a três propostas 
no máximo”.

Quanto aos envelopes, que repre-
sentam tantas opiniões controversas 
no Barreiro pela mudança radical de 
paisagem que poderá ocorrer na 
Braamcamp, são abertos a 17 de Abril, 
pelas 14h00, na Sala de Sessões dos 
Paços do Concelho. 

Um acto que decorrerá à porta 
fechada “na sequência do estado 
de emergência que está em vigor 
devido à pandemia  da Covid-19”, 
segunda avança a autarquia em co-
municado.

“Consideramos ser a melhor solu-
ção porque um acto desta relevância 
para o concelho poderia reunir muitas 
pessoas o que é contraditório às indi-
cações da Direcção-Geral da Saúde”, 
explica Rui Braga.

Apenas nessa data serão conhe-
cidos os concorrentes e os valores 

O plano urbanístico deve incluir um complexo habitacional

DR

propostos, sendo que, a base mí-
nima de licitação estava fixada em 
cinco milhões de euros e o projecto 
apresentava um pesado caderno de 
encargos sobre o qual o presidente 
da Câmara, Frederico Rosa, referiu 
em diversos momentos públicos que 
não iria “abrir mão”.

O plano urbanístico da Quinta do 
Braamcamp deve incluir um com-
plexo habitacional com capacidade 
para 500 habitantes, uma unidade 
hoteleira nas antigas casas senhoriais 
a recuperar e um vasto espaço verde 
e de lazer para usufruto público, que 
inclui a recuperação daquela zona 
ribeirinha para actividades náuticas 
e a construção de um campo poli-
desportivo.

A decisão sobre a data da abertura 
dos envelopes à porta fechada já foi 
publicada em edital assinado pelo au-
tarca barreirense, destacando que o 
alinhamento deste acto foi tomado 
após uma reunião por videoconfe-
rência com o júri daquele concurso, 
que decorreu a 24 de Março.

Durante a reunião foi considerada 
a posição do Governo, o qual “enten-
de que os contactos entre pessoas, 
constituem um forte veículo de con-
tágio e de propagação do vírus”.

No seguimento da abertura das 
propostas o júri terá 30 dias para 
deliberar sobre o vencedor. E após a 
divulgação pública do mesmo entrará 
em vigor um período para apresenta-
ção de recurso.

atravessa, com as implicações 
para a economia, nomeadamente 
para as micro, pequenas e médias 
empresas”.  Refere ainda que 
“cerca de um milhão e cem mil 
micro e pequenos empresários, 
vivem dias de angústia, sem 
saberem como poderão pagar 

Mário Rui Sobral 

Seixal e Almada, ambos 
com 71 positivos, 
lideram a lista da região 
e estão entre os 20 
concelhos do País com 
mais casos

O número de infectados com Co-
vid-19 no Distrito de Setúbal, ontem 
divulgado, apontou aos 284 casos, 
um aumento de 37 em relação ao 
total da véspera. Barreiro e Moita 
foram os concelhos da região que 
registaram maior subida de testes 
que acusaram positivo. 

Segundo a actualização diária feita 
ontem pela Direcção-Geral da Saúde 
(DGS), Seixal e Almada continuam a 
liderar a listagem de casos no distrito 
e estão entre os 20 concelhos do País 
com mais infectados.

Seixal e Almada têm 71 casos con-
firmados (ambos registaram +3 do 
que na véspera).

O Barreiro com 37 testes positivos 
(+14 do que no dia anterior) ultrapas-
sou Setúbal que mantém 25.

Logo atrás vem Moita com 22 
(+10), Montijo com 14 (+3), Palmela 
com 11 (+2) e Sesimbra também com 
11 (embora a DGS tenha anunciado 
apenas 10).

Seguem-se Santiago do Cacém 
com os mesmo 6 casos conhecidos 
na véspera, Alcochete com 4 (+1), Si-

COVID-19

Distrito tem 284 infectados 
com Barreiro e Moita 
a subir mais

nes apresenta também 4 infectados 
(apesar da DGS ter apontado apenas 
3) e Grândola tem 6 (não obstante a 
DGS, também aqui, ter revelado 3).

Para a sistemática alteração de 
números de casos que se tem verifi-
cado em vários concelhos (como em 
Grândola por duas vezes, Barreiro, 
Setúbal e Montijo, por exemplo) não 
tem havido explicação da DGS.

“Já sabíamos que situações destas 
iam ocorrer, mas os dados são trans-
mitidos pelas administrações regio-
nais de saúde”, admitiu fonte da DGS 
a O SETUBALENSE.

Fora dos dados revelados ontem 
continua Alcácer do Sal, que terá 2 
infectados confirmados, mas a DGS 
não revela menos de 3 casos. 

Os números apurados pela DGS por 
concelho reportam agora a 78% dos 
casos confirmados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, 
com 35 mortos (+5) e 17 recupera-
dos, apresenta 1 799 casos positivos 
e continua a ser a segunda do país 
com mais infectados.

Mais 20 mortos
Em termos globais, ainda segundo 

a DGS, Portugal registou 160 mortos 
(+20 do que na véspera). O número 
de casos confirmados cresceu para 7 
443 (+1 035). Destes estão hospita-
lizados 627 (+56), 188 dos quais nos 
cuidados intensivos (+24). Mantêm-
-se ainda os 43 casos já recuperados. 
Em vigilância médica estão 19 260 
pessoas, sendo que 4 610 esperam 
o resultado do teste.

Os casos suspeitos aumentaram 
de 44 206 para 52 086.

ALEX GASPAR
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Barreiro presta homenagem a profissionais 
de saúde junto às urgências do hospital

Uma parte da sociedade civil barrei-
rense decidiu unir-se ao início desta 
semana, junto à porta das urgên-
cias do Hospital Nossa Senhora do 
Rosário, num gesto simbólico para 
homenagear vários profissionais de 
saúde do Centro Hospitalar Barreiro 
Montijo (CHBM), que “diariamente 
lutam contra” a pandemia Covid-19. 
Aliás, foi esta a mensagem deixada 
pelo presidente do município, Fre-
derico Rosa, que na altura destacou 
ainda que “começámos e havemos 
de acabar isto juntos, porque no 
final somos só um no serviço à po-
pulação”, pelo que “juntos vence-
remos”, frisou.

O momento de agradecimento 
contou, entre outros, com a pre-
sença de elementos das forças de 
segurança e da protecção civil do 
concelho, para além da presidente 
da União de Freguesias do Barreiro 
e Lavradio, Gabriela Guerreiro, e do 
presidente do Conselho de Admi-
nistração do CHBM, Pedro Lopes, 
que assinalaram aquela homena-
gem com uma salva de palmas a 
todos os trabalhadores presentes 
no local.

Entretanto, no passado dia 28, a 
Comissão Municipal de Protecção 
Civil do Barreiro reuniu para deli-
berar sobre um conjunto de novas 
medidas a adoptar naquela região 
da península de Setúbal, das quais 
se destaca a retirada dos cestos de 
compras das superfícies comerciais, 
mantendo-se apenas os carrinhos 
que “terão que ser sistematica-
mente higienizados”. Também os 
tapetes rolantes nas caixas de pa-
gamento destes espaços passam a 
ser obrigatoriamente alvo de uma 
acção de higiene semelhante entre 
cada um dos clientes e antes da co-

Luís Geirinhas

Frederico Rosa, 
dirigiu palavras 
de reconhecimento 
a todos os que 
continuam a dar 
o seu melhor na 
unidade de saúde

CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO

DR

locação das compras. Em comuni-
cado, a comissão recomendou “que 
se desloque apenas um elemento 
do agregado familiar” aquando da 
ida aos supermercados, para evitar 
a aglomeração de pessoas e como 
forma de protecção dos restantes 
membros da família.

Mais uma vez, a autarquia reco-
menda à população “que respeite os 
limites determinados para os espa-
ços abertos ao público” e apela pa-
ra que “seja mantida a serenidade” 
entre os habitantes do município de 
forma a possibilitar o cumprimen-
to de todas as recomendações das 
entidades oficiais, nomeadamente, 
o afastamento social preconizado 
pela Direcção-Geral da Saúde e, que 
todos os cidadãos possam manter-
-se em casa, evitando ao máximo 
saídas desnecessárias.

Profissionais de saúde foram aplaudidos à porta das urgência do Hospital do Barreiro

Recentemente, outra medida 
anunciada pela autarquia 
foi a instalação de 193 
camas distribuídas 
pelo concelho para apoiar 
logisticamente toda 
a operação que está 
em curso naquele território.

Deste modo, na Escola 
Augusto Cabrita foram 
colocadas 50 camas
e outras 40 na Escola 
Álvaro Velho. Também 
a Escola de Santo António 
está agora apetrechada 
com 50 destes leitos, 
tendo a Escola Mendonça 

Em escolas Município instala 193 camas 
distribuídas pelo concelho 

Furtado sido escolhida
para acolher 30 camas 
para serviço de  apoio 
ao nível pediátrico. 
Finalmente, no pavilhão 
do Paivense, foram 
também colocadas 
23 camas reservadas 
ao descanso de 
profissionais de saúde.

Neste âmbito e no último 
dia 29, a empresa barreirense 
Corkor procedeu à entrega 
ao presidente da autarquia 
de uma centena de cogulas 
para o serviço de urgência 
do CHBM.Frederico Rosa viu equipamentos

DR
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Está em construção uma nova ro-
tunda nas imediações do Estádio do 
Bonfim, em Setúbal. O objectivo é 
melhorar o fluxo de trânsito na zona 
do Bairro do Liceu, uma vez que es-
ta fica na intersecção formada pela 
Avenida Dr. António Rodrigues Ma-
nito com a Rua Dr. António Manuel 
Gamito.  

Esta obra, liderada pela Câmara 
Municipal, decorre no âmbito de 
uma operação urbanística de grande 

A rotunda implica 
um investimento 
da autarquia de 
mais de 44 mil euros

OBRA AVANÇA JUNTO AO ESTÁDIO DO BONFIM

Nova rotunda na cidade vai melhorar o fluxo 
de trânsito no Bairro do Liceu

dimensão que engloba, além da ro-
tunda, a requalificação da rede viária 
num conjunto de vias estruturantes 
da cidade.

O nó giratório, que numa fase ini-
cial terá carácter provisório, é criado 
pelos serviços municipais em parce-
ria com a Oliveiras S.A., empresa à 
qual foi adjudicada a empreitada de 
repavimentação de troços das ave-
nidas Dr. António Rodrigues Manito 
e 22 de Dezembro, assim como da 
Rua Dr. António Manuel Gamito.

“Esta nova rotunda tem como ob-
jectivo optimizar o tráfego rodoviá-
rio naquela zona da cidade e garantir 
uma melhor distribuição do fluxo 
automóvel”, refere a autarquia em 
comunicado, onde adianta estar a in-
vestir nesta operação mais de 44 mil 
euros, que inclui ainda a reabilitação 

de vários troços viários das avenidas 
Dr. António Rodrigues Manito e 22 
de Dezembro, assim como a Rua Dr. 
António Manuel Gamito.

Estes trabalhos, destinados a 
“reforçar a qualidade de vida ur-
bana, bem como as acessibilida-
des e condições de circulação e 
segurança rodoviária daquelas vias 
estruturantes da cidade”, incluem 
fresagem dos pavimentos deterio-
rados e aplicação de novas massas 
asfálticas.

Estas acções são realizadas de-
pois de a autarquia ter executado, 
recentemente, uma operação de 
grande envergadura enquadrada 
na beneficiação de um conjunto de 
infra-estruturas de saneamento no 
âmbito da obra de construção da Es-
tação Elevatória dos Combatentes.

PUBLICIDADE

DR

Culturista ajuda plantel do Vitória a manter músculo p14

Pontos de venda  Concelho Barreiro
Pastelaria Moderna - Barreiro
Pastelaria Ovni - Barreiro
Papelaria Escolar - Barreiro
Dominó Papelaria Tabacarias - C. C. Forum Barreiro
Números e Palpites Papelaria Tabacaria - Barreiro
Carol Papelarias - Barreiro
Papelaria Aguarela - Lavradio
Quiosque do Hugo - Lavradio
Tabacaria Vitorius - Feira Nova - Lavradio
Papelaria Rudi - Sto António da Charneca
Papelaria Lança Prémio - Estação Ferroviária Coina
Presseloja tabacaria - Barreiro Retail Planet Coina

Pontos de venda do jornal O SETUBALENSE

Se a sua papelaria não está nesta 
lista ligue-nos 265 502 716 teremos 
todo o gosto em colocar.

A conclusão da obra depende da evolução da crise pandémica
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Barreiro

Ana Martins Ventura

Empresa adopta 
desinfecção profunda 
com produto utilizado 
por Metro e Carris

EMPRESA APOSTA NO PRODUTO MICROBE SHIELD Z-71

Transtejo-Soflusa garante 
desinfecção total de barcos 
e terminais

Transtejo-Soflusa (TTSL) garante que 
adaptou os serviços de transporte flu-
vial de passageiros e o movimento 
dos terminais ao estado de emer-
gência devido à Covid-19, embora os 
passageiros continuem a identificar 
carreiras lotadas que a desinfecção 
dos espaços continua a apresentar 
falhas.

Empresa garante que, para além da desinfecção, passageiros estão informados sobre distâncias de segurança

DR

E. Coli, H1N1, Norovirus, Salmonella, 
MERS, vírus da Peste Suína Africana 
e vírus H9N2, “tendo revelado uma 
eficácia superior a 99,99% ao fim de 
5 minutos”, incluindo com o novo co-
ronavírus SARS-CoV-2.

Nos navios, o desinfectante foi apli-
cado na ponte de leme e nas áreas re-
servadas à tripulação, bem como nos 
salões de passageiros, nomeadamen-
te, “nos bancos, varões, corrimões, 
pegas, vidros e outras superfícies”.

Já nos terminais e estações fluviais 
foi aplicado no mobiliário, superfícies 
e equipamentos de maior utilização, 
tais como “obliteradores, tornique-
tes, máquinas automáticas de venda 
de títulos”.

Apesar destas explicações os 
utentes continuam a referir situa-

ções em que as casas-de-banho dos 
catamarãs ou estão encerradas ou 
não estão devidamente higieniza-
das e que o mesmo acontece com 
frequência em bancos e caixotes 
de lixo.   

Barcos lotados e torniquetes 
abertos com “empurrão”

Entre as medidas adoptadas pela 
TTSL no âmbito do plano de contin-
gência para a Covid-19, está ainda a 
“não obrigatoriedade de validação do 
título de transporte e novos horários, 
de modo a ajustar a oferta ao actual 
estado de emergência” e cumprir o 
“limite de passageiros transporta-
dos em cada viagem: 1/3 da lotação 
do navio”.

E, embora os passageiros indiquem 
que continuam a ser suprimidas car-
reiras e que as viagens em hora de 
ponta levam mais passageiros do que 
o permitido, a TTSL afirma que está a 
correr de acordo com as regras.

Os novos horários, em vigor desde 
20 de Março, foram definidos tendo 
em conta “não só a variação da pro-
cura nas últimas semanas, com uma 
quebra de cerca de 90%”, mas tam-
bém tendo em conta o cumprimento 
do limite de passageiros transporta-
dos em cada viagem”. Mas, a oferta 
de transporte público fluvial ainda 
pode ser “novamente ajustada”, a 
verificar-se necessário.

Para garantir que distanciamento 
social é cumprido, “no início de cada 
viagem, o mestre da embarcação 
apela a todos os passageiros, atra-
vés do sistema de áudio, para que 
“mantenham uma distância mínima 
de segurança, de 1 metro”.

Foi ainda adoptada outra medida 
complementar. A não obrigatorieda-
de de validação de títulos. Os torni-
quetes de acesso aos cais estão agora 
destrancados e podem ser abertos, 
“com um simples empurrão”. E estão 
também encerrados todos os Espa-
ços Cliente nos terminais e bares a 
bordo dos navios.

COVID-19

BE propõe 
Transportes 
Colectivos 
do Barreiro 
gratuitos

O Bloco Esquerda (BE) propôs à 
Câmara Municipal a gratuidade dos 
Transportes Colectivos do Barreiro 
enquanto durar a epidemia causada 
pelo Sars-Cov-19, “para que todos 
e todas que não possuem qualquer 
alternativa de transporte, possam as-
segurar a continuidade de serviços 
essenciais”.

A proposta do Grupo Municipal do 
Bloco de Esquerda e restantes elei-
tos nas Assembleias de Freguesia 
do Concelho, surge após um escla-
recimento emitido pela autarquia no 
passado dia 27, no qual reafirma que 
o Plano de Contingência Covid-19 
mantém a obrigatoriedade de todos 
os passageiros possuírem “título de 
transporte válido para circular nas 
nossas carreiras”.

Na proposta apresentada o BE de-
fende que “muitas famílias deixaram 
de fazer as suas deslocações diárias, 
mas há ainda pessoas que continuam 
a ter de apanhar transporte para 
o trabalho” e para deslocarem-se 
a serviços de saúde. Mais, que em 
Março, “quem adquiriu o seu título de 
transporte, praticamente só o utilizou 
em metade do mês” e que “houve um 
forte reajuste da oferta, por parte dos 
TCB, desde o dia 30”.

Contexto que o partido considera 
“um tempo ímpar (...) que a todos 
convoca ao nível da Saúde”, mas tam-
bém nas “respostas à crise económica 
e social”. A.M.V.

A O SETUBALENSE a administra-
ção da empresa reafirma que, no iní-
cio de Março, para além dos procedi-
mentos habituas e rotinas de higiene 
e limpeza, reforçou a desinfecção de 
superfícies no interior dos navios, 
“através de intervenções extra, rea-
lizadas em vários momentos do dia, 
entre as 7h00 e as 20h00”.

Nas novas medidas de limpeza e 
desinfecção adoptadas estão tam-
bém incluídos espaços dos terminais 
e estações fluviais.

Também, entre os dias 16 e 19 de 
Março, realizou desinfecção de todas 
as embarcações através da aplica-
ção do produto Microbe Shield Z-71, 
também a ser utilizado pela Carris. 
Com um efeito de 30 dias de barreira 
protectora contra vírus como MRSA, 

DR
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Municipal do Barreiro, através do 
Centro de Informação Autárquico 
ao Consumidor (CIAC), que 
estará a monitorizar possíveis 
ocorrências no Barreiro.
O OLAF investiga agora a 
comercialização ilegal de produtos 

de proteção pessoal e de higiene 
falsos e dispendiosos, incluindo 
máscaras, desinfetantes, 
higienizadores e kits de teste 
contrafeitos. Produtos que, “além 
de serem ineficazes, podem ser 
prejudiciais para a saúde”.

Combate a 
falsos produtos 
de prevenção 
à Covid-19

O Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) lançou uma 
investigação para combater a 
venda de produtos médicos no 
mercado negro, “resultante da 
propagação do coronavírus”, 
segundo informa a Câmara 

COVID-19
Bombeiros do 
Sul e Sueste 
integram Equipa 
de Intervenção 
Permanente

A Equipa de Intervenção Permanen-
te de Iniciativa Municipal (EIPIM) do 
Corpo de Bombeiros do Sul e Sueste, 
no Barreiro, integra desde o passado 
dia 18, a Equipa de Intervenção Per-
manente (EIP), cujo início de activi-
dade ininterrupta remonta ao mês 
de Janeiro de 2018, a qual passou 
desde então a assegurar o piquete 
de primeira intervenção em regime 
profissional no período das 20H00 
de domingo até à mesma hora de 
sexta-feira.

O restante período de fim-de-
-semana é “assegurado por equipas 
constituídas por bombeiros em re-
gime de voluntariado”, informam, 
tendo a a EIPIM sido criada com o 
apoio exclusivo do município do 
Barreiro “como medida mitigadora 
das maiores dificuldades operacio-
nais decorrentes da declaração de 
Estado de Emergência”, no âmbito 
da pandemia COVID-19.

Com efeito, a corporação tem vin-
do desde o início a constituir-se como 
“uma enorme mais-valia operacional, 
permitindo ainda resguardar os bom-
beiros voluntários para uma segunda 
linha de actuação”, isto mediante as 
necessidades que surgem, assumin-
do-se como “uma reserva táctica em 
termos de meios humanos”, afirmam 
em comunicado.

De acordo com aqueles bombeiros, 
a EIP e a EIPIM actuam em paralelo 
com as Equipas de Emergência Pré-
-Hospitalar, em regime de horário 
idêntico e recordam que a sua acti-
vidade é promovida “pelo Barreiro, 
pelos barreirenses, pelo distrito de 
Setúbal e por Portugal”. L.G.
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Em comunicado a 
unidade hospitalar disse 
estar ciente “da rápida 
evolução” da pandemia

SOLDARIEDADE

Hospital do Barreiro apela ao donativo 
de alimentos e material de protecção

O Centro Hospitalar do Barreiro 
Montijo (CHMB) dispõe dos equipa-
mentos necessários, mas, a pensar 
na evolução da pandemia da co-
vid-19, apelou ontem ao donativo 
de bens alimentares e material mé-
dico, como máscaras, respiradores 
ou fatos de protecção.

“Cientes da rápida evolução desta 
pandemia, provocada pela covid-19, 
e tendo em conta que o futuro é im-
previsível, vem o CHBM informar 
que está a aceitar donativos de em-
presas e/ou particulares”, referiu a 
administração do hospital, num 
comunicado divulgado no seu ‘site’.

O Agrupamento de Escuteiros 
690 Barreiro, do Corpo 
Nacional de Escutas, vai 
entregar ao Hospital Barreiro-
Montijo cinco mil euros para a 
aquisição de equipamentos de 
protecção individual para os 
profissionais de saúde que se 
encontram na linha da frente ao 
combate do vírus Covid-19.
A iniciativa, que surgiu depois 
do centro hospitalar revelar que 
se encontra a aceitar donativos, 
vai servir para a aquisição de 
quatro mil máscaras, a serem 
entregues no início deste mês. 
De forma a conseguir angariar 
mais material, “tão necessário 
nesta fase de emergência” o 
Agrupamento de Escuteiros 
690 Barreiro lançou uma 

FOTOLEGENDA

Escuteiros do Barreiro doam 5 mil 
euros ao Hospital Barreiro-Montijo  
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Segundo a nota, o hospital do Bar-
reiro, no distrito de Setúbal, “dispõe 
actualmente dos Equipamentos de 
Protecção Individual (EPI) necessá-
rios à prestação dos cuidados”, con-
tudo, para prevenir o futuro, está a 
apelar à doação de vários materiais 
médicos e “alimentos embalados em 
dose individual”.

No caso dos equipamentos, a 
unidade está a solicitar máscaras 
cirúrgicas, respiradores P2 e P3, lu-
vas de nitrilo de punho alto, cogulas, 
cobre botas, álcool a 70 graus, so-
lução alcoólica para anti-sepsia das 
mãos com teor de etanol a 70 graus 
e fatos de protecção integral.

Neste sentido, a administração in-

dicou que as empresas e cidadãos 
interessados em fazer um donativo 
devem contactar primeiro por e-mail 
os serviços de aprovisionamento 
(aprov@chbm.min-saude.pt) e de 
nutrição (nutricao@chbm.min-
-saude.pt), apelando a que “não se 
desloquem de imediato ao hospital”.

Lusa

campanha de angariação de 
fundos e deixou um apelo “a todos 
para contribuírem, transferindo 
o que conseguirem para a conta 
do agrupamento”, lê-se em 
comunicado.
Para o Agrupamento de 
Escuteiros, o combate da nova 
pandemia só será possível com 
“todo o apoio deste tipo” e que, 
mesmo assim, “provavelmente 
não chegará se tivermos como 
exemplo o que se está a passar 
na Europa”. “Queremos com 
esta iniciativa dar o nosso apoio 
e convidamos a sociedade a 
doar o valor que quiser para 
conseguirmos doar mais material, 
para além do que iremos dar com 
os nossos fundos”, revelam em 
nota de imprensa.

DR



Sines navegabilidade ou vistorias 
de manutenção com validade 
expirada a partir 9 de Março , 
ou nos 15 dias imediatamente 
anteriores ou posteriores”.  
Considera-se prorrogada até 30 de 
Junho a validade dos certificados 
expirados após 26 de Fevereiro.

Embarcações 
com licenças 
válidas até 30 
de Junho

A Capitânia do Porto de Sines, 
após decisão concertada com a 
Direcção-Geral da Autoridade 
Marítima, informa que não será 
impedido o exercício da actividade 
por parte dos operadores, 
comerciais e particulares, 
“que tenham certificados de 

8 O SETUBALENSE 1 de Abril de 2020

A edição deste ano do Festival 
Músicas do Mundo (FMM), 
previsto entre 18 e 25 de 
Julho, em Sines foi cancelada 
por não estarem garantidas 
as condições sanitárias e 
logísticas, devido à covid-19.

Em comunicado, a 
Câmara Municipal, entidade 
organizadora, anunciou o 
cancelamento do festival 
de ‘world music’ por não 
estar garantido que na 
altura “estejam reunidas as 
condições sanitárias e logísticas 
necessárias para realizar” a 22.ª 
edição do FMM.

Trata-se de um festival que 

junta milhares de pessoas, 
e “envolve a participação de 
artistas de todo o mundo, 
muitos deles de países em que 
a pandemia ainda se poderá 
agravar ao longo dos próximos 
meses”, pelo que “não seria 
uma experiência segura para 
quem nela participasse dos 
dois lados do palco”, refere o 
presidente Nuno Mascarenhas.

“Com o cancelamento de 
toda a actividade desportiva 
e cultural no concelho, é 
natural que o Festival Músicas 
do Mundo seria uma das 
actividades a cancelar”, 
acrescenta.

Segurança Festival do Mundo 
cancelado 

Autarquia está em campo para 
controlar pandemia no concelho

Para travar a pandemia Covid-19 a Câ-
mara de Sines está a pedir à população 
para que fique em casa e tenha cui-
dados extra de higienização pessoal. 
É que o concelho, em poucos dias, 
passou de não ter infectados para re-
gistar quatro casos, segundo dados da 
Direcção-Geral da Saúde.

Como medida de mitigação do con-
tágio, a autarquia tem o atendimen-
to ao público suspenso, os espaços 
cobertos como o Centro de Artes e 
Piscina Municipal estão encerrados, 

Limpeza das ruas, 
encerramento de 
espaços públicos e 
medidas de apoio 
à população mais 
fragilizada

QUATRO CASOS COVID-19 CONFIRMADOS PELA DGS NO CONCELHO

CARLOS DINIS

enquanto os ao ar livre, como parques 
infantis, estão interditados. Já quanto 
ao Mercado Municipal, mantém-se a 
funcionar. 

Em relação aos parques de campis-
mo, bastante procurados na zona, a 
autarquia decretou o seu encerramen-
to. Porém, aos residentes fixos em “si-
tuação de fragilidade em virtude de 
falta de habitação, vão ter assegurada 
a prestação dos serviços mínimos”, 
nestes espaços.

Entretanto, os serviços municipais 
estão a proceder à desinfecção das 
ruas e das viaturas de transporte. No 
caso das ruas, tem sido aplicada uma 
solução “com base em cloro activo”, 
enquanto foram investidos 147 mil eu-
ros num “camião-cisterna com capaci-
dade de 8 mil litros”, usado agora “para 
reforço da lavagem das ruas”, refere a 
autarquia. No caso dos transportes, 
foi usado um produto idêntico ao apli-

Espaços ao ar livre estão interditados pela autarquia como medida de mitigação do contágio

cado no Metro de Lisboa, que deverá 
garantir desinfecção por um mês.

Apoio à população
No programa de apoio à população, 

está em funcionamento a iniciativa “A 
Ajuda Segura Sem Sair de Casa”, pro-
movida pela Junta de Freguesia de 
Sines, que visa auxiliar os residentes 
com mais de 65 anos, caso “não te-
nham outra alternativa para adquirir 
bens essenciais”. Ao nível dos mais 
jovens, a Câmara está a assegurar re-
feições gratuitas aos alunos do Escalão 
A do Apoio Social Escolar, enquanto as 
escolas estiverem fechadas.

A nível do que está a acontecer no 
país, também em Sines alguns restau-
rantes, para evitar um fecho total, op-
taram pelo serviço take-away, opção 
que diminui o contacto entre pessoas. 
A lista conta com 12 estabelecimentos, 
dois em praias e um em Porto Covo. O 
comércio também sofreu alterações, 
estando várias lojas fechadas. Grandes 
superfícies comerciais como os hiper-
mercados cumprem as regras do Go-
verno quanto ao número de clientes.

A exemplo de outros concelhos, 
as medidas de contenção são aplica-
das, inclusivamente, às cerimónias 
fúnebres. Nos velórios só podem es-
tar “familiares diretos do falecido”. O 
horário foi reduzido e as flores foram 
proibidas nas salas de velório, tal como 
não se pode usar equipamentos de ar-
-condicionado. Para apresentar as con-
dolências tem de ser uma pessoa à vez 
e as visitas aos cemitérios são de evitar.

As restrições ao relacionamento 
social estão a ser aplicadas também 
no Hospital do Litoral Alentejano, 
unidade que recebe os doentes do 
concelho de Sines. Foram alteradas 
as condições de visitas que passaram 
a estar interditadas para doentes 
internados, excepto na Unidade de 
Cuidados Paliativos, onde é permitido 
um acompanhante. Nas urgências não 
se permitem acompanhantes. Assim, 
informações sobre os doentes passam 
a ser feitas por telefone, todos os dias, 
num período determinado, e com a 
pessoa referenciada pelo internado.
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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

O combate ao novo vírus 
Covid-19 foi reforçado na 
região, através da distribuição 
de gel desinfectante pelas 
instituições locais existentes 
no concelho alcacerense. 
A entrega, realizada porta 
a porta por elementos 
do executivo da Câmara 
municipal de Alcácer do Sal, 
decorreu nas instituições 
particulares de solidariedade 
social, nas corporações 
de bombeiros e na GNR. 

O fornecimento decorreu 

Protecção Gel Desinfectante 
distribuído pelo concelho  

“durante os últimos dias” 
através da entrega de vários 
garrafões. 

PUBLICIDADE

Município apoia compra de ventiladores 
e de aparelhos de análise 

A Câmara Municipal de Alcácer do 
Sal colocou em prática um conjunto 
de 15 medidas de emergência eco-
nómica e social, numa altura em que 
a população tem de permanecer nas 
suas residências devido à proliferação 
de  Covid-19 e em que a maioria dos 
estabelecimentos do concelho foi 
obrigada a encerrar.

Como medida de combate contra 
a nova pandemia, a autarquia dispo-
nibilizou-se para “apoiar a aquisição 
de ventiladores para a Unidade de 
Cuidados Intensivos do Hospital do 
Litoral Alentejano e a de aparelhos 
de análise da Covid-19”, lê-se em co-
municado. 

O presidente da Câmara Munici-
pal de Alcácer do Sal, Vítor Proença, 
direccionou três das iniciativas para 
o consumo de água, procedendo à 
“isenção do valor total da factura dos 

Município aplica 
plano de resgate 
à economia, de 
protecção à sociedade 
e aos profissionais 
do concelho

MEDIDAS AVANÇAM CONTRA COVID-19

serviços de abastecimento de água, 
saneamento e resíduos aos consumi-
dores do tarifário social doméstico” e 
à “isenção do pagamento das tarifas 
fixas para todos os consumidores do-
mésticos e não domésticos”, durante 
os meses de Abril e Maio. Resolveu, 

ainda, prolongar “os planos de paga-
mento de água em dívida, criando um 
período intercalar de dois meses para 
todos os consumidores”. 

A autarquia procedeu, também, à 
suspensão, até ao mês de Dezembro, 
do pagamento “das taxas de conser-

vação nos lotes empresariais na Zona 
Industrial Ligeira de Alcácer do Sal, 
na Zona de Actividades Económicas 
do Torrão e nos Lotes Industriais de 
Iniciativa Municipal da Comporta”, 
de “rendas de espaços comerciais em 
propriedade municipal” e de “taxas 

referentes à ocupação do espaço 
público aos detentores de estabele-
cimentos comerciais”.

Proteger a população                           
e os profissionais
O município desenvolveu, também, 
medidas que visam salvaguardar a 
sociedade do concelho de Alcácer 
do Sal. Desta forma, para albergar 
a população em isolamento sanitá-
rio, a Câmara Municipal procedeu 
à limpeza e desinfecção do lar de 
estudantes. No que diz respeito à 
população mais carenciada e vulne-
rável, foi criado um Banco Solidário, 
para o fornecimento de alimentos, 
e reforçada a linha de apoio para as 
instituições particulares de solidarie-
dade social (IPSS), com o provimen-
to de equipamentos de protecção 
individual. 

Para proteger os profissionais que 
se encontram na linha da frente ao 
combate da nova pandemia, a autar-
quia vai fornecer onze refeições diá-
rias à equipa permanente de bom-
beiros do concelho, confeccionadas 
no refeitório do Centro de Educação 
Pré-Escolar de Alcácer do Sal. Foi, 
ainda, disponibilizado gratuitamente 
alojamento aos profissionais de saú-
de que, não residentes em Alcácer 
do Sal, ali tenham que ficar alojados. 
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A limpeza dos espaços públicos foi outra das medidas implementadas pela autarquia 

Alcácer
 do Sal

A Câmara de Alcácer iniciou ontem 
o fornecimento de refeições 
diárias - 8 almoços e 8 jantares 
- à equipa permanente dos 
Bombeiros Mistos do Torrão. São 
confeccionadas no refeitório do 
centro escolar local e fornecidas 
de segunda a sexta-feira. 

Autarquia dá refeições
a bombeiros do Torrão

DR
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. 
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 aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com muita 
vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer bem 
as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições familiares 
para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter a calma 
em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. Carta da 
semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. 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 
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

L igo a televisão e  vejo medo, 
vejo pânico, vejo caixões e 
mais caixões; pessoas que 
deixaram de o ser ao assal-

tarem estabelecimentos comerciais 
alimentares, ao apedrejarem idosos 
que mudam de lar devido ao vírus; 
leio jornais e são descritas cenas 
tenebrosas: idosos abandonados 
em lares, outros deitados ao lado 
de mortos; pessoas que deixaram 
de o ser ao entrarem em Portugal 
ilegalmente e contagiarem amigos 
e familiares. Vou às compras e não 
vejo pessoas; vejo vultos; uns viram 
a cara para o lado, outros usam más-
cara, alguns baixam a cabeça. 

Na televisão, na internet, vejo 
PESSOAS- anjos - que arriscam a 
vida para salvar vidas: todos os 
que trabalham na saúde, bombei-
ros, forças de segurança,  os que 
nos garantem comida nas prate-
leiras dos supermercados... que 
exemplo extraordinário de amor 
ao próximo: o padre italiano que 
abdicou do ventilador- abdicou da 
vida- em benefício de um jovem, 
um religioso verdadeiro represen-
tante de Jesus Cristo na terra. Ve-
jo as forças políticas unidas, como 
nunca aconteceu- com exceção do 
Chega- procurando contribuir para 
atenuar a desgraça. Vejo pessoas 
à janela e vejo um polícia a canta-
rem canções de esperança. Vejo, 
ouço e leio a verdade, graças ao 
trabalho de homens e mulheres 
que, preocupados com a pandemia 
da desinformação, da ignorância, 
da maldade, esclarecem, alertam, 
informam, dizem a verdade. Por 
vezes servem-se da boçalidade 
de líderes políticos como Trump e 
Bolsonaro para confrontarem as 
afirmações assassinas com a reali-
dade. Até líderes religiosos apelam 
aos fiéis para continuarem a ir às 
igrejas, justificando que a fé cura, 

Vivemos no inferno? 

OPINIÃO

Francisco Cantanhede

mata o vírus. Líderes religiosos 
que são também empresários de 
«sucesso» graças às «esmolas» des-
ses mesmos fiéis. Volta Gil Vicente, 
tens tanta matéria para escrever 
novos autos; volta Dante, para des-
creveres novos infernos. 

O vírus é mais poderoso do que o 
altruísmo de alguns e conduziu-nos 
ao inferno, onde vivemos? Não, 
não vivemos no inferno. No inferno 
viveram as crianças, as mulheres e 

O vírus é mais 
poderoso 
do que o 

altruísmo 
de alguns e 

conduziu-nos 
ao inferno, onde 

vivemos? Não, 
não vivemos 

no inferno"

os homens dos campos de concen-
tração nazis! Quem lhes deu uma 
palavra de ânimo? Ninguém. Quem 
lhes relatou a verdade? Ninguém. 
Quem os defendeu? Ninguém. 
Quem lhes cantou uma canção de 
esperança? Ninguém. Quem os sal-
vou das violações, das torturas, da 
morte? Ninguém. Caro leitor, por 
vezes, o que nos parece o inferno 
não é mais que um descarrilar da 
carruagem do bem-estar em que 
viajamos e que não valorizamos; 
insaciáveis, queremos sempre mais 
e mais, sem nos apercebermos de 
que outros, na realidade, vivem no 
inferno. Deixo-lhe alguns exemplos 
do inferno vivido nos campos de 
morte nazis, excertos do livro Con-
tai aos vossos filhos...«As crianças 
de pouca idade eram sempre en-
viadas para a morte, nas câma-
ras de gás, visto que não podiam 
trabalhar»...«Ao longo de todo o 
inverno obrigaram criancinhas pe-
quenas, totalmente nuas e descal-
ças, a aguardar ao frio, horas a fio, 
a vez de entrar nas câmaras de gás. 
As plantas dos pés ficam geladas e 
colam-se ao chão. De pé, a chorar, 
algumas morrem de frio. Um dos 
alemães era um animal repugnante 
e sanguinário, que se divertia a tor-
turar crianças. Quando maltratava 
mulheres e elas lhe imploravam que 
parasse porque tinham crianças ao 
colo, ele muitas vezes arrancava-
-lhas dos braços e ora as partia em 
duas metades, ora as agarrava pelas 
pernas e batia-lhes com a cabeça 
na parede, para depois atirar para 
longe os corpos.». 

Apesar da dor do momento, viva 
a liberdade, a igualdade e a frater-
nidade; viva a democracia, o regime 
da felicidade. Voltaremos a cantar, 
a abraçar, a beijar, a amar, e, talvez, 
mais despertos para respeitar a na-
tureza.
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Bloco Clínico

ALMADA 265 520 716  SETÚBAL 265 520 716
SEIXAL 265 092 725  MONTIJO 212 318 392

MOITA 212 047 599  BARREIRO 212 047 599 
PALMELA 212 384 894  ALCOCHETE 937 081 515

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

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

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

JORGE PEREIRA
DE LEMOS

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Jorge Pereira de Lemos. A família 
vem por esta via, agradecer a todos os que 
estiveram presentes, ou que de outra forma 
manifestaram as suas condolências, apesar 
das limitações impostas pelas actuais cir-
cunstâncias do país.

(1936 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

JOÃO VIEIRA

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de João Vieira. A família vem por 
esta via agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram a acompanhar o funeral ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram as suas 
condolências.

(1926 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

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



Em Grândola, três amigos deixaram 
os seus empregos e resolveram ar-
ranjar uma maneira de contribuir 
para o bem-estar da população do 
concelho. Desta forma, nasceu a 
iniciativa “pão solidário”, que se 
dedica a entregar pão aos idosos 
e aos profissionais que se encon-
tram na linha da frente ao combate  
á Covid-19. 

O trio, constituído por Miquelina 
Fialho, António Sobral e Rúben Mar-
ques, assegura a entrega do produto 
cozido em forno de lenha de porta 
em porta, com a ajuda da Junta de 
Freguesia local. As fornadas, a sair 
às 09h00 e às 12h00, têm como 
objectivo fazer com que as pessoas 
permaneçam em suas casas. Por 
sua vez, a entrega aos profissionais 
é realizada através do portão de ca-
sa de Rúben Marques, local onde é 
cozido o pão. Distribuído de forma 
gratuita, só contribui quem o pode 
fazer, através da entrega de um eu-
ro, valor simbólico para a compra de 
mais materiais, ou através da doação 

dos próprios produtos. 
“A ideia surgiu numa conversa 

entre os três, na qual queríamos ar-
ranjar uma maneira que facilitasse 
os mais idosos a adquirirem bens 
essenciais. Ponderámos fazer as 
compras por eles, mas acabámos por 
perceber que não seria o caminho 
mais viável. Optámos, então, por fa-
zer o pão. Deixámos tudo para trás 
e seguimos com o projecto”, revela 
Rúben Marques a O SETUBALENSE. 

Inicialmente, “a ideia era só fazer 
pão para a população mais velha e 
aos mais carenciados”. Porém, “adi-
cionámos a hipótese de fazermos 
também para todos os profissionais 
de saúde, autoridades, bombeiros, 
camionistas e para aqueles que tra-
balham na linha da frente contra o 
vírus”, acrescenta.

A acção, planeada para acontecer 
até que a pandemia comece a desa-
parecer e que a população necessi-
te do serviço, arrancou no dia 19 de 
Março. Antes de começarem com a 
iniciativa, Rúben Marques trabalha-
va como empresário, procedendo ao 
fecho da empresa por tempo inde-
terminado. Por sua vez, Miquelina 
Fialho dedicava-se às limpezas, mas 
optou por abdicar do ordenado. Já 
António Sobral, assistente opera-
cional, encontra-se dispensado do 
serviço, mas sempre com a pos-
sibilidade de regressar a qualquer 
momento.  
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Região

Luís Geirinhas

A$AP Rocky e Rex 
Orange County 
confirmados 
para primeiro dia

SESIMBRA

Festival “Super Rock” previsto 
para o Meco de 16 a 18 de Julho

O “Super Bock Super Rock” (SBSR), 
que no ano passado juntou milhares 
de festivaleiros na Herdade do Cabe-
ço da Flauta, no Meco, tem a edição 
deste ano (26ª) prevista realizar-se 
de 16 e 18 de Julho.

Ao que tudo indica, o festival 
estará de regresso para três dias 
de música e vai decorrer naquela 
zona do concelho de Sesimbra. De 
acordo com a ‘Música no Coração’, 
promotora responsável pela organi-
zação do evento, a empresa está a 
trabalhar “em estreita colaboração 
com as autoridades competentes 
em todas as áreas, cujas indicações 
continuaremos sempre a seguir com 
rigor”, afirma em comunicado, des-
tacando que a primeira prioridade 
é “garantir a segurança do público, 
dos artistas, de todas as equipas e 

Empresa diz estar a trabalhar para garantir o evento na data prevista

DR

SERVIÇO EM TEMPO DE PANDEMIA

Grupo de Grândola cria 
iniciativa “Pão Solidário” para 
quem não pode sair de casa

das famílias de todos os envolvidos” 
nos seus festivais.

A promotora de Luiz Montez 
adianta que “acompanhamos a si-
tuação de forma séria e atenta, sem 
desistir”, até porque está em causa 
a responsabilidade por toda uma in-
dústria que atravessa um momen-
to considerado “crítico”. A mesma 
acrescenta ainda que “acreditamos 
que, durante algum tempo, com a 
continuada colaboração e sentido de 
responsabilidade de todos, vamos 
ultrapassar o momento que agora 
atravessamos”.

Em comunicado, a promotora in-
forma que “estamos assim a trabalhar, 
responsavelmente em casa, para que 
os nossos festivais se realizem este 
ano nas datas previstas” e garante 
que irá manter-se atenta “a todas as 
questões que surgirem”, realçando 
que “continuará a dar notícias nos ca-
nais habituais” dos eventos realizados 
de norte a sul do país. Como nota final, 
a empresa salienta que “num curto es-
paço de tempo, o novo coronavírus 
pôs Portugal, como o resto do mundo, 
numa situação cuja resolução passa 
por fazermos algo que nos é estranho: 
mantermo-nos fisicamente distantes 

é a forma de cuidarmos de nós e dos 
outros”, salienta.

Programação com 14 nomes 
Entre os artistas presentes na edição 
deste ano, a ‘Música no Coração’ já 
revelou que estão confirmados 
A$AP Rocky e Rex Orange County 
(dia 16), Brockhampton, Slow J (dia 
17), Foals, King Gizzard & The Lizzard 
Wizard, assim como Kali Uchis (dia 
18), todos eles no Palco Super Bock.

Relativamente ao Palco EDP, a pro-
motora havia já anunciado as presen-
ças de Kevin Morby e dos Hinds, no 
primeiro dia do festival, para além de 
GoldLink (dia 17) e dos Local Natives, 
The Neighbourhood e Boy Pablo a 18 
de Julho. De referir que no âmbito 
dos nomes já confirmados está ain-
da a actuação de Son Lux, Jungle DJ 
Set e Nick Murphy DJ Set no Palco 
Somersby, também a fechar o cartaz 
previsto para 2020. Ainda antes do 
surto mundial da pandemia, a empre-
sa contava apresentar brevemente 
mais confirmações para a 26ª edição 
do festival que conta, entre outros, 
com a Câmara de Sesimbra e a Enti-
dade Regional de Turismo da Região 
de Lisboa como parceiros.

Miquelina, António 
e Rúben deixaram 
os seus empregos e 
dedicam-se a produzir 
pão para profissionais 
e pessoas vulneráveis 

DR

Miquelina Fialho, António Sobral e Rúben Marques são os rostos da acção
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A origem da Covid-19 está já a ser re-
lacionada, por vários especialistas, 
com a forma desregrada como temos 
tratado o Planeta e os seus recursos. A 
verdade é que desde os anos 70/80 se 
começou a debater mais intensamente 
a problemática ambiental, no entanto, 
a conjuntura actual diz-nos que esse 
debate tem decorrido sem grande su-
cesso. Continuamos a assistir à delapi-
dação dos recursos naturais e ao arraso 
de ecossistemas muito relevantes para 
o equilíbrio planetário. Fazem-se Acor-
dos, Tratados, publicam-se Directivas e 
Regulamentos, mas de pouco servem 
se não forem respeitados.

E parece irónico que, em plena cri-
se de saúde pública, depois do parecer 
favorável à construção do Aeroporto 
do Montijo e com o Sado alvo de dra-
gagens, finalmente o Governo tenha 
enviado para publicação o Decreto que 
dá cumprimento à Directiva Habitats 
em Portugal. Esta, juntamente com a 
Directiva Aves, pretende precisamente 
regular a conservação da natureza e da 
vida selvagem nos Estados Membros 
da UE.

A "Habitats", transposta para o 
direito português em 1999, prevê o 
restabelecimento ou a manutenção 
dos habitats naturais e das espécies 
de interesse comunitário num estado 
de conservação favorável, tendo ficado 
cada um dos Estados Membros incum-
bidos de designar essas Zonas Especiais 
de Conservação (ZEC) até ao ano 2010. 
Ora, durante quase 20 anos, no nosso 
país nada foi feito efectivamente neste 
sentido.

Face a esta inércia, a Comissão Euro-
peia intentou numa acção no Tribunal 
de Justiça da União Europeia, em 2018, 
cuja sentença reconhece que Portugal 
não cumpriu as obrigações exigidas, 
nomeadamente a designação dos Sítios 

A dúvida...

OPINIÃO

Cristina Rodrigues

de Importância Comunitária em causa 
como ZEC, e a falha na implementação 
de medidas de conservação. Foi ainda 
referido que as medidas apresentadas 
eram genéricas e não satisfaziam "as 
exigências ecológicas de cada espécie 
e de cada tipo de habitat presente em 
cada sítio em causa”.

A falta de acção do Estado nesta ma-
téria deixa claro que as questões am-
bientais não são prioridade, e o próprio 
cumprimento de Directivas Comunitá-
rias neste âmbito é descurado.

Mas eis que, em meados de Março de 
2020, Portugal cumpre a incumbência! 
Esta é uma grande conquista, apesar 
de pecar por tardia, pois a classificação 
das ZEC tem impactos enormes na pro-
tecção das espécies e na regulação das 
atividades económicas que podem ser 
exercidas localmente. Será coincidên-
cia que actualmente em alguns dos 
locais que deveriam ter sido classifica-
dos como ZEC estejam planeadas ou 
já em curso explorações económicas 
que colocam em causa habitats e es-
pécies protegidas nas Directivas Ha-
bitats e Aves? É o caso do Aeroporto 
do Montijo e das Dragagens do Sado 
que se situam na zona de influência 
destes locais.

Importa referir ainda que o Governo 
dá um prazo de 2 anos para o estabe-
lecimento de medidas de protecção 
adicionais, ou seja, na prática, até que 
essas sejam implementadas nada mu-
da... mas o caminho inicia-se sempre 
com um primeiro passo!

Fica só a dúvida quanto à razão de 
todo este atraso: a total desconside-
ração pela conservação da natureza 
ou a vontade de que certos projectos 
fossem implementados...

Deputada PAN

conta da encomenda recebida 
na segunda-feira pelo município 
de Cascais (10 toneladas de 
luvas, fatos, máscaras e viseiras 
por cerca de um milhão de 
euros). A decisão da autarquia 
presidida por Carlos Carreiras 
mereceu elogios. "Tem havido 

uma grande solidariedade", 
disse a presidente da Câmara de 
Setúbal, Maria das Dores Meira, 
à Sábado. Segundo a autarca há 
o objectivo de devolver depois a 
Cascais o material, quando chegar 
entre 5 e 8 de Abril "uma grande 
encomenda feita pela AML".

Setúbal, Seixal, 
Alcochete e Sesimbra 
recebem material da 
autarquia de Cascais

Setúbal, Seixal, Alcochete e 
Sesimbra foram quatro dos 
municípios da Área Metropolitana 
de Lisboa (AML) que aceitaram 
receber material de protecção 
adquirido pela Câmara de Cascais 
à China. A notícia foi avançada 
pela revista Sábado que dá 
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Amor de Tiago Marques ao Vitória
ajuda jogadores a manter músculo

Tiago Marques, proprietário do giná-
sio Mr. Gym, em Setúbal, viu no en-
cerramento das instalações devido 
à pandemia da COVID-19 uma opor-
tunidade para poder ajudar o Vitória 
FC, clube de que é sócio e adepto. 
Através da cedência de material – 
“bicicletas de spinning, barras, hal-
teres, discos e bolas medicinais” –, o 
instrutor de cardiofitness, de 41 anos, 
contribui para os jogadores sadinos 
manterem a forma física na quaren-
tena que fazem nas suas casas.

O atleta setubalense, que compe-
te desde 2007 em provas nacionais 
e internacionais de culturismo, ex-
plica que face à quarentena que se 
cumpre, os futebolistas vitorianos 
podem exercitar o físico com os ma-
teriais cedidos de forma a atenuar os 
efeitos da paragem. Tiago Marques, 
que entre os títulos mais recentes se 
sagrou, em 2018, 1.° classificado do 
Mr. Universe BB TALL WABBA PRO 
CARD, em Lisboa, também procura 
manter a forma em casa.

Quais as razões que quer ajudar 
o Vitória FC e como surgiu a ideia 
de ceder o material do ginásio 
Mr. Gym?
Sou vitoriano e sócio do clube e 
tomei a iniciativa de ceder algum 
material à instituição Vitória 
FC, dando o meu contributo 
no combate a esta pandemia. 
Consciente de que os jogadores 
estariam condicionados nos 
seus treinos, podem agora, com 
este material, exercitar-se em 
casa. Devido ao problema que 
estamos a passar da Covid-19 e 
em que a população tem de estar 
de quarentena, cedi o material 
aos jogadores do clube da minha 

Ricardo Lopes Pereira 

Culturista envia apoio 
de peso para a casa dos 
jogadores 

PROPRIETÁRIO DO GINÁSIO MR. GYM 

DR

cidade.
Como homem ligado ao 
desporto sente que os treinos 
em casa, com o material cedido, 
podem atenuar os efeitos da 
paragem na competição dos 
jogadores?
Sim, é bastante benéfico manter a 
intensidade do treino ou algo que 
se aproxime em conjunto com uma 
alimentação adequada.
Qual foi o material cedido?
Emprestei bicicletas de spinning, 
barras, halteres, discos e bolas 
medicinais.
Sente que este acto de 
solidariedade é uma forma de 
retribuir á comunidade? 

“Sou vitoriano e sócio e tomei a iniciativa de ceder algum material ao clube, dando o meu contributo no combate à pandemia”

tornando-se numa rotina saudável 
na vida das pessoas.
Como pensa suportar 
as dificuldades do seu 
encerramento?
Para ser sincero, ainda não tive 
tempo de pensar nisso.
Para um culturista como se 
mantém activo para manter a 
forma?
Para manter o meu metabolismo 
activo e manter a forma faço cardio 
de manhã, utilizando uma máquina 
cardiovascular e, no final do dia, 
faço o meu segundo treino, no meu 
ginásio de casa.
Quais as razões que o levaram a 
praticar culturismo?
Nasci em Setúbal em 1979 e desde 
tenra idade sempre tive contacto 
com o desporto. Fui praticante 
de diversas modalidades onde 
ganhei o espírito de dedicação, 
sacrifício e de competição. Tomei 
contacto com este desporto de 
cultivar o corpo ao fazer trabalho 
de musculação complementar para 
os outros desportos e isso levou-
me a encontrar o meu desporto de 
eleição: o culturismo.
Quando começou a entrar em 
provas de competição?
Desde de 2007 que faço 
competição, a nível nacional, 
internacional e nos mais variados 
palcos. Tive altos e baixos, até 
problemas de saúde graves, mas a 
perseverança e sacrifício com que 
treino fez-me ganhar títulos [n.d.r.: 
entre as conquistas destacamos: 
1.º lugar no MR. PORTUGAL e 
Vencedor do OverAll – 2017, 2.° 
classificado Hercules Olimpia BB 
Tall – Vicenza  Itália 2018 e, nesse 
mesmo ano, 1.° classificado MR. 
Universe BB TALL WABBA PRO 
CARD – Lisboa Portugal 2018] e 
também me fez ultrapassar essa 
condição. A vontade "ganhadora" 
com que iniciei esta minha vocação 
nunca se desvaneceu, pelo 
contrário, cresceu, permitindo-me 
estar em condição de competir 
nestes 12 anos consecutivos.

Sem margem para dúvidas, este 
acto irá ter um grande impacto 
no combate a esta pandemia, 
minimizando os efeitos colaterais 
para que o Vitória continue a ser o 
Enorme Vitória.
Como está a viver nesta situação 
de pandemia?
Com muita calma e tranquilidade, 
tudo se há-de resolver.
Quais os efeitos que tem esta 
paragem no seu ginásio? 
Os efeitos são negativos, uma vez 
que os nossos clientes não podem 
praticar actividade física e isso é um 
bem essencial para manter corpo 
e mente sã. Todas as pessoas de 
qualquer idade deviam praticar, 

É bastante 
benéfico manter 
a intensidade 
do treino em 
conjunto com 
alimentação 
adequada
Tiago Marques



1 de Abril de 2020 O SETUBALENSE 15

nossa equipa existem jogadores 
que têm feito um trabalho 
extraordinário, estou a referir-se a 
todos os profissionais de saúde que 
diariamente em campo conseguem 
parar as investidas do adversário. 
Portanto, a nós, restantes 
elementos da equipa, aquilo que 

nos compete fazer é cumprir 
escrupulosamente as indicações 
que o treinador nos deixou. Neste 
momento, o nosso melhor trabalho 
é ficar em casa para que nos 
possamos proteger a nós próprios e 
também quem nos rodeia. Fiquem 
bem, fiquem em casa.  

“Estamos a 
fazer o jogo 
mais difícil de 
sempre”

João Cardoso, treinador da 
equipa sénior de Basquetebol do 
Barreirense, publicou nas redes 
sociais uma mensagem sobre a 
pandemia. “Estamos a fazer o jogo 
mais difícil de sempre contra um 
adversário que nunca tínhamos 
defrontado. Sabemos que na 

José Pina

Gonçalo Vilhais é um 
jovem futebolista, tem 
20 anos, e começou a 
jogar no Ídolos da Praça 

Com a quarentena imposta devido 
ao Coronavírus toda a gente fica com 
muito tempo livre e por vezes com 
algumas dores de cabeça para preen-
chê-lo. Como é evidente há várias for-
mas de o ocupar, o que é preciso é ter 
imaginação e neste caso temos que 
aproveitamos para divulgar o que fez 
Gonçalo Vilhais.

O jogador de 20 anos de idade, ac-
tualmente a representar o GD Cabrela 
(AF Évora), depois de ter passado pe-
lo Quintajense e anteriormente pelo 
Palmelense, Pelezinhos e Ídolos da 
Praça, onde deu início à sua activida-
de de futebolista, nas redes sociais 
deu a conhecer o seu percurso no 
mundo do futebol e contou as razões 
que o levaram a optar pela posição de 
defesa-central.

“Em 20 anos de vida, arrisco-me 
a dizer que 18/19 foram passados a 
correr atrás de uma bola. Ainda me 
lembro no infantário a minha educa-
dora me perguntar o que queria ser 
quando fosse grande e eu disse “jo-
gador de futebol” e ela disse “futebo-
lista?” E eu “não, eu disse jogador de 
futebol” e ela aí explicou-me que era 
a mesma coisa”, começou por referir.

E, continuando acrescentou: “São 
13 anos nesta vida. Como central tal-
vez 10 anos. Claro que nenhum jovem 
sonha ser um defesa-central, mas o 
engraçado é que eu pensava que os 
defesas é que marcavam golos e di-
zia que queria ser defesa. Destino? 
Talvez sim, talvez não. Desde que me 
meteram a jogar a central que come-
cei a ver o futebol de outra forma. Os 
golos são importantes mas de que 
adianta marcares um ou dois golos 
se a tua equipa não impedir outros 
dois ou três?”.

“O que mais me fascina no fu-
tebol não são os golos, mas sim os 

DESABAFO DE UM DEFESA-CENTRAL

“Não há nada que goste mais 
de fazer que um carrinho 
perfeito”

cortes em cima da linha de golo, os 
carrinhos, as antecipações, os pas-
ses longos, o sair a jogar com a bola 
controlada a partir da defesa. Um 
defesa-central tem a visão completa 
do jogo, tem de ter a inteligência de 
perceber o que um avançado preten-
de fazer, tem de ter leitura de jogo. No 
final de contas tem de ser o adjunto 
do treinador dentro de campo”. 

“Nunca virei costas a nenhuma luta 
dentro de campo, já perdi a conta da 
quantidade de vezes que sujei um 
equipamento com pelado, lama ou 
sintético. É melhor nem tentar contar 
as vezes que já tive as pernas quei-
madas dos carrinhos em sintéticos 
ou até mesmo as vezes que tive os 
joelhos em ferida por causa dos pe-
lados, mas não havia nada maior que 
o sentimento do dever cumprido no 
final do jogo, porque tinha dado a 
minha vida naquele jogo”.

“O pensamento de um defesa-cen-
tral tem de ser esse mesmo, deixar 
tudo em campo, somos a última pare-
de antes do guarda-redes, os centrais 
são a muralha de uma equipa, temos 
de ter uma mentalidade diferente, 
temos de ter guerra, não pode haver 
medos ou dúvidas, ou vai ou racha, 
ou passa a bola ou passa o jogador.

Se me perguntarem se mudava de 
posição, a minha resposta será não, 
porque não há nada que goste mais 
de fazer que um carrinho perfeito”. 

Gonçalo Vilhais

José Pina

Para hoje à noite está 
programada uma 
acção com Henrique 
Silva, coordenador da 
formação do Cova da 
Piedade

ARBITRAGEM 

Núcleo do Pinhal Novo 
promove sessões 
através de plataforma 
digital 

Face à pandemia do Covid-19 que 
estamos a viver e que originou a pa-
ragem das competições desportivas 
a nível distrital e nacional, impondo-
-nos uma quarentena, que nos obriga 
a mantermo-nos isolados para ficar-
mos protegidos, o Núcleo de Árbitros 
de Futebol do Pinhal Novo tomou a 
iniciativa de se “reunir“ através da 
plataforma ZOOM, onde trabalha os 
aspectos da manutenção física, com 
sessões de treino, formações teóri-
cas, com Leis de Jogo e sessões com 
convidados que apresentam diferen-
ciados temas na área da arbitragem. 

De acordo com André Botelho, 
presidente do Núcleo, “as sessões 
foram divulgadas nas plataformas de 
comunicação entre árbitros, e com 
elas conseguiu obter vários pedidos 
para participação e acompanhamen-
to das sessões de árbitros de vários 
quadrantes nacionais, com árbitros 
da zona centro do país, nomeada-
mente do Pombal e Santarém, da 
região de Lisboa, do Alentejo (Évora 
e Beja) e Ilhas (Madeira e Açores) ”. 

Neste momento, adianta André Bo-
telho, “temos cerca de 70 árbitros e 
observadores a acompanharem es-
tas acções. Na sexta-feira, 27 de 27 
de Março, tivemos a primeira sessão 
com o convidado AAC1 António Go-
dinho, que teve 68 elementos em 
acompanhamento da sessão”. 

Na sexta-feira será convidada a observadora da FPF, Ana Brites.

DR

O presidente do Núcleo de Árbitros 
de Futebol do Pinhal Novo fez tam-
bém referência às próximas iniciati-
vas já programadas, às quais podem 
assistir todos os interessados, bas-
tando para isso um simples contacto.  

“No dia 01/04/2020, quarta-feira, 
pelas 21h30m, vamos ter a segunda 
sessão com o convidado, Henrique 
Silva, Coordenador do Futebol de 
Formação do Clube Desportivo da 

Cova Piedade e no dia 03 de Abril, 
pelas 21h 30m, teremos como con-
vidada, Ana Brites, observadora da 
FPF. Queremos, com isto continuar 
a manter em actividade todos aque-
les que estão ligados ao fenómeno 
desportivo (arbitragem e futebol), 
promovendo o conhecimento para 
que ninguém fique para trás num 
momento adverso das nossas vidas. 
Unidos seremos mais fortes”.

DR
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