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Abertura A autarca de Setúbal tem andado à frente, 
na região e no país, quanto ao estado de 

emergência. Setúbal foi dos primeiros concelhos a 
declarar emergência municipal e agora também o 
distrito accionou o mesmo estado. O facto de Dores 
Meira presidir à Comissão Distrital não é alheio a 
essa decisão.

O país e o mundo vivem 
momentos de grande in-
certeza, e de medo, natu-
ralmente.

É tempo de refletirmos. Colocar-
mos as nossas vidas, em perspetiva.   

Milhares de vidas, já se perde-
ram. Outras, mais, se perderão. 
Felizmente, no nosso país, os go-
vernantes têm inteligência, e bom 
senso. Infelizes daqueles que vivem 
(des) governados por criminosos, e 
lunáticos. Felizmente, no nosso país, 
temos um sistema de saúde público. 
Felizmente, aplaudem-se médicos, 
enfermeiros, auxiliares, que deixam 
as próprias vidas para trás, porque o 
momento é de salvar outras vidas. 

Em contrapartida, alheias a tudo, 
algumas pessoas, passeiam-se. In-
capazes de cumprirem com o único 
sacrifício que se lhes pede. Ficarem 
em casa. Provavelmente, as mesmas 
que apontam o dedo, que têm uma 
opinião sobre tudo, que têm fór-
mulas mágicas, que desenvolvem 
teorias com base no nada e que, 
no final, cá estarão para culparem, 
e para criticarem. Ignorantes. Não 
perceberam, nada. 

Mas, porque estes não são a maio-
ria, muitas têm sido as palavras de 
reconhecimento pelo comporta-
mento que a maioria dos portugue-
ses tem adotado, neste momento 
único, e ainda com tantas incertezas 
em relação ao futuro, que se quer 
próximo. 

De repente, fomos obrigados a pa-
rar. Estranhámos. Estremecemos. 
Mas, parámos. E parar tem de signi-
ficar, necessariamente, refletir. Será 
dessa reflexão que encontraremos a 
solução para evitar, ou não, as pró-
ximas guerras. 

Como somos pequenos, diante 
de tudo isto! Não importa se somos 
mais ou menos anónimos, se temos 

A FIGURA
Maria das Dores 
Meira

Tempos de mudança

OPINIÃO

Carla Cisa

mais ou menos poder, se somos 
brancos ou pretos, se somos ricos 
ou pobres, se somos daqui ou dali, se 
temos esta ou aquela orientação se-
xual, se temos este ou aquele credo. 
Somos todos, de igual forma, vulne-
ráveis, e dependemos todos uns dos 
outros. Somos todos iguais. 

Esta guerra, dá-nos uma oportu-
nidade única. Sairmos dela, seres 
humanos diferentes. Esta guerra 
trouxe, a muitos de nós, tempo. O 
tal bem precioso que, tantas vezes, 
nos queixávamos de não ter. Bem 
sabemos que este não é o tempo 
que gostaríamos de ter. Pois não. 
Mas ainda assim, aproveitemo-lo. 
Aproveitemo-lo para perceber quais 
serão, a partir de agora, as nossas 
prioridades. Percebermos o que 
podemos melhorar, tanto a nível 
individual, como a nível coletivo. 
Percebermos a importância dos nos-
sos comportamentos, e das nossas 
ações na vida de outros. 

No momento que hoje vivemos, 
e sobretudo, na incerteza do ama-
nhã, para muitos a antecipação de 
uma, mais que possível, situação de 
desemprego, para outros a redução 
do salário, torna este momento não, 
tanto, de reflexão, mas de uma enor-
me angústia. A vida ficará, para mui-
tos, suspensa, de novo. 

Este é o momento em que, os nos-
sos governantes têm de atuar com 
medidas que protejam as pessoas, e 
é isso que tem vindo a ser feito. Este 
é o momento em que os empresários 
têm de pensar nas pessoas, como 
pessoas. Este é o momento em que 
a União Europeia tem de ser, de fac-
to, uma união dando jus ao nome, e 
sendo coerente com os valores que 
estiveram na génese da sua criação. 

Directora-geral da WeMob
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Humberto Lameiras

Draga está recolhida 
mas vai regressar ao 
porto. APSS garante 
que cumpre regras 
de contingência e 
ambientais

TRABALHOS CONTINUAM NO ATERRO 

Dragagens no Sado paradas 
em tempo de Covid-19

A operação de dragagens no estuário 
do Sado, para alargamento do canal 
de navegação ao porto de Setúbal, 
está parada. Mas, ao que diz a Ad-
ministração dos Portos de Setúbal e 
Sesimbra (APSS), trata-se apenas de 
uma interrupção numa altura de “Es-
tado de Emergência, no seguimento 
das medidas preventivas decretadas 
pelo Governo e seguindo as recomen-
dações da Direcção-Geral de Saúde”.

Afirma ainda a administração que 
a obra em curso dispõe de um Plano 

ALEX GASPAR

de Contingência proposto pelo em-
preiteiro e aprovado pela APSS, para 
protecção e salvaguarda de todos os 
trabalhadores envolvidos na mesma”.

Assim sendo, “está previsto o re-
gresso da draga ao Porto de Setúbal 
para a conclusão dos trabalhos de 
dragagem junto àquela estrutura 
e deposição no aterro dos 20% de 
dragados remanescente”, afirma a 
administração portuária a O SETU-
BALENSE.

Entretanto, e segundo a adminis-
tração do porto, neste momento es-
tão a “decorrer os trabalhos relativos 
à conclusão da estrutura de conten-
ção do aterro adjacente ao Terminal 
Roll-on Roll-off”, portanto, só a draga 
parou de funcionar.   

 Acrescenta a APSS que “irá cum-
prir todas as medidas impostas pela 
Declaração de Impacte Ambiental in-
cluindo, naturalmente, as previstas 
após a conclusão da obra”.

Entretanto a administração portuá-

ria dá saber que “na acção administra-
tiva principal movida pela Carvoeiro 
Golfe para anulação do Título de Uti-
lização Privativa do Espaço Marítimo 
Nacional emitido pela Direcção-Geral 
de Recursos Naturais Segurança e Re-
cursos Marítimos, o Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Almada decidiu 
absolver da instância as entidades 
demandadas, nomeadamente a AP-
SS, condenando a Carvoeiro Golfe ao 
pagamento das custas judiciais”.

Lembre-se que apesar de mui-
ta contestação de ambientalistas, 
partidos políticos e providências 
cautelares; e com a Câmara de Se-
túbal (CDU), tal como o PS, ao lado 
da operação dragagens, alegando 
o benefício para o desenvolvimen-
to económico e social da região, as 
dragagens no estuário do Sado, no 
âmbito do projecto de melhoria das 
acessibilidades marítimas ao porto de 
Setúbal, começaram na noite de 12 de 
Dezembro do ano passado.
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Ana Martins Ventura 

Comandante distrital 
diz que activação 
do plano é “melhor 
solução” perante risco 
de contágio

GOVERNO DEU LUZ VERDE

Risco de contágio em toda a região impõe 
recurso ao Plano Distrital de Protecção Civil 

O distrito de Setúbal tem o Plano de 
Emergência Distrital activo, devido 
ao “risco de contágio generalizado” 
por Covid-19, e após o Governo ter 
dado ontem luz verde ao pedido da 
Comissão Distrital de Protecção Civil. 
Esta comissão, presidida por Maria 
das Dores Meira, tinha decidido, na 
semana passada, propor, à secretária 
de Estado da Protecção Civil, a acti-
vação do plano a partir de dia 30, e a 
“anuência” desta governante, Patrícia 
Gaspar, chegou ontem. A confirma-
ção foi comunicada em nota divul-
gada ontem pela Comissão Distrital 
e pela Câmara de Setúbal.

Segundo a mesma nota, a acti-
vação do plano distrital, tem como 
objectivo “garantir a unidade de pro-
tecção e controlo” e uma “adequada 
coordenação” dos diversos agentes 
e organismos envolvidos.

A Comissão Distrital de Protecção 
Civil considera estarmos a viver uma 
“situação de elevada complexidade”.

Em entrevista a O SETUBALENSE, 
o Comandante Operacional Distrital, 
do Comando Distrital de Operações 
de Socorro (CDOS) de Setúbal, justi-
fica a necessidade e a oportunidade 
da decisão de activar o plano distrital.

“Era tempo, porque a fase de 
mitigação estava declarada pela 
Direcção-Geral da Saúde, o risco de 
contágio generalizado e a incidência 
da Covid-19 já era transversal, desde o 
norte ao sul do distrito. Estavam reu-
nidas as causas para o Alerta Amare-
lo.”, disse Elísio Oliveira.

Para o comandante, neste cená-
rio, accionar o Plano de Emergência 
Distrital “é a melhor solução para ra-
cionalizar recursos, através de uma 
rede de entreajuda na prevenção e 
combate à Covid-19”, com uma or-
ganização tripartida, entre política, 

Comandante Elísio Oliveira (à direita), aqui ao lado do vereador da Protecção Civil de Setúbal, Carlos Rabaçal

ARQUIVO / CMS

regulação e cumprimento do Plano 
de Emergência Distrital, que vigora 
em paralelo com o plano nacional 
Autoridade Nacional de Emergência 
e Protecção Civil (ANEPC), cabe a Pa-
trícia Gaspar, secretária de Estado da 
Protecção Civil. 

Mas o plano distrital confere uma 
“certa autonomia” às autoridades re-
gionais, pelo que Elísio Oliveira des-
taca “o facto de permitir pontes e de 
não ser necessário aguardar somente 
linhas orientadoras do Governo para 
tomar decisões”.

A Emergência Distrital permite 
assim, decidir sobre áreas como a 
distribuição de materiais e equipa-
mentos nos diferentes hospitais da 
região - Garcia de Orta, Nossa Senho-
ra do Rosário e Montijo, São Bernardo 
e Litoral Alentejano -, organizar as 25 
corporações de bombeiros do distrito 
entre áreas mais afectadas pela Co-
vid-19, para transporte de doentes 
ou entrega de exames no Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge. Também, colocar no terreno 
medidas de fiscalização mais aper-

tadas para garantir que as normas do 
estado de emergência nacional são 
cumpridas. E, “acima de tudo, per-
mite reorganizarmo-nos entre os 13 
[concelhos], sempre que necessário”.

Os planos municipais de cada um 
dos concelhos do distrito permane-
cem válidos, cada um com as suas 
particularidades, adaptadas aos 
seus territórios. “Temos o exemplo 
da Câmara Municipal de Almada que 
interditou o acesso às praias da Costa 
da Caparica, assim como a Câmara 
Municipal de Setúbal, que agora in-
terdita o acesso à Arrábida e frente 
ribeirinha, para evitar convívios que 
representem riscos de contágios para 
a população”.

Quanto a uma estratégia delineada 
para lares de idosos, o comandante 
Elísio Oliveira refere que, “embora 
os utentes e profissionais, sejam 
um grupo de risco é preciso olhar a 
população do distrito com um todo 
e distribuir os recursos entre todas 
as situações possíveis”, não estando, 
por agora, Setúbal na lista das zonas 
de risco.

COVID-19

Distrito já vai 
em 313 casos 
confirmados 

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) ti-
nha, ontem, referenciados no Distri-
to de Setúbal 313 casos de Covid-19, 
o que representou um aumento de 
36 infectados em relação à véspera.

Seixal e Almada continuam a ser os 
concelhos com mais casos  (78 cada) e 
foram ainda os que registaram a maior 
subida de testes positivos (+8 confir-
mados, em cada concelho).

O Barreiro tem detectados 38 infec-
tados (+1 do que na véspera), Setúbal 
conta 31 (+6), Moita soma já 29 casos 
(+7) e Montijo 19 (+5).

Seguem-se Palmela com 11 casos 
confirmados, Sesimbra com 10 e 
Santiago do Cacém com 6 (estes três 
concelhos mantiveram os números 
da véspera) e Alcochete com 5 (+1). 

Os números também não regista-
ram alteração em Grândola e Sines, 
continuando ambos os concelhos com 
3 casos confirmados.

Os dados por concelho revelados 
ontem pela DGS reportam a 79% dos 
casos confirmados e têm por base a 
informação clínica do SINAVE, sistema 
pelo qual O SETUBALENSE, a partir de 
hoje, passa a guiar-se para apresentar 
a actualização diária dos números.

Na região de Lisboa e Vale do Te-
jo existem 1 998 casos confirmados 
(+199 em relação ao dia anterior) e o 
número de mortos subiu para 38 (+3), 
mantendo-se inalterável o número de 
recuperados (17).

Em termos nacionais, registaram-se 
mais 27 vítimas mortais, cujo número 
total ascende agora a 187.

Os casos confirmados cresceram 
para 8 251 (+808) e em vigilância en-
contram-se 20 275 (+1 015) pessoas. 
Os que aguardam por resultado dos 
testes de despiste são agora 4 957 
(+347). Os casos suspeitos cresce-
ram para 59 457 (+ 7 371 do que na 
véspera) e o total de pessoas que re-
cuperaram mantém-se (43).

Mário Rui Sobral 

gestão local e segurança e fiscalidade.
Elísio Oliveira explica que o plano 

permite decisões mais céleres e articu-
lação entre concelhos, para respostas 
mais adequadas em cenários que se 
avizinham mais difíceis, como, por 
exemplo, vários pedidos de ambu-
lâncias em simultâneo, pedidas em 
simultâneo, “para hospitais, lares de 
idosos e atendimento de quem está 
em casa a realizar tratamento ou à es-
pera de ser levado para uma unidade 
de saúde”. “Imagine-se, no pior dos 
cenários, tudo isto num pico, a aconte-
cer ao mesmo tempo, na maior parte 
do território do distrito”, exemplifica, 
acrescentando que num momento co-
mo esse, “centenas de operacionais 
teriam de estar preparados para entrar 
no terreno a qualquer instante”.

“Actualmente, o distrito num ní-
vel de alerta, com uma escala muito 
semelhante àquela que é usada no 
âmbito Dispositivo Especial de Com-
bate a Incêndios Florestais, com os 
níveis amarelo, laranja e vermelho. 
Este último o mais agressivo”.

A responsabilidade máxima pela 

com as colectividades que 
participam nesta edição, 
concretamente Clube Recreativo 
da Palhavã, Grupo Desportivo 
Independente, Núcleo Bicross 
de Setúbal, Núcleo dos Amigos 
do Bairro Santos Nicolau, União 
Cultural, Desportiva e Recreativa 

Praiense e União Desportiva 
e Recreativa das Pontes. 
Em Setembro, as Marchas 
Populares, que passam a integrar 
as comemorações bocagianas, 
mantém os desfiles na Avenida 
Luísa Todi e na Praça de Touros 
Carlos Relva.

Marchas de 
Setúbal adiadas 
para Setembro

O Concurso das Marchas 
Populares de Setúbal 2020, 
programado para Junho, foi 
adiado para Setembro, devido á 
pandemia de Covid-19, anúncio 
ontem a Câmara de Setúbal. 
Segundo a autarquia a decisão 
foi tomada “em conjunto” 

Seixal, Almada, Moita, 
Setúbal e Montijo 
somaram 34 dos 36 
novos casos
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Setúbal

Cidade ganha novo centro de testes 
à infecção Covid-19

A Escola Básica Nº.1 e Jardim de In-
fância dos Arcos, em Setúbal, vai re-
ceber um centro de testes à infecção 
Covid-19, a partir da próxima semana.

Esta unidade complementar aos 
serviços do Centro Hospitalar de 
Setúbal “irá permitir aliviar a pressão 
crescente no Hospital de São Bernar-
do”, segundo avança a Câmara de Se-
túbal em comunicado.

Um reforço da resposta local, que 
tem sido acompanhado pelos três 
municípios da área do Agrupamen-
to dos Centros de Saúde da Arrábida 
- Setúbal, Palmela e Sesimbra. Com 
a ideia a resultar da contratação do 
Laboratório Germano de Sousa, por 
parte da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (AR-
SLVT).

A triagem dos casos continua a ser 
realizada “através da Linha Saúde24 
e pelos médicos de família e, poste-
riormente, a uma marcação prévia 
para um número de telefone do ACES 
Arrábida”. Apenas depois deste pro-
cedimento os casos suspeitos são 
encaminhados para a Escola Básica 
dos Arcos.

Para esta acção a Câmara Municipal 

Ana Martins Ventura

Para realizar os testes, 
todas as pessoas devem 
passar por triagem 
obrigatória

ESCOLA BÁSICA DOS ARCOS

MEDIDAS DE APOIO EM FASE CRÍTICA

DR

de Setúbal disponibiliza não só as ins-
talações, como água, electricidade, 
telefone, rede de internet e dois fun-
cionários para atendimento e registo.

“Os restantes municípios cedem, 
cada um, dois funcionários adminis-

trativos e o ACES Arrábida garante a 
segurança e limpeza e desinfeção das 
instalações. O laboratório contratado 
realiza as colheitas e os testes”, refere 
a autarquia setubalense em comu-
nicado, reforçando também uma 

mensagem. “As pessoas que se diri-
girem, directamente, às instalações 
da escola não serão atendidas”, para 
tal é obrigatório que realizem previa-
mente, “o devido procedimento de 
triagem”.

Até à data, no concelho de Setúbal, 
os testes à Covid-19 têm sido execu-
tados no Centro Hospitalar de Setú-
bal. Na medicina privada, estão dis-
poníveis alternativas Hospital da Luz 
e no Laboratório Joaquim Chaves.

Porto de Setúbal isenta clientes do pagamento de taxas durante quatro meses 

Análises à Covid-19 vão ser realizadas na escola com o o apoio do Laboratório Germano de Sousa

A Administração dos Portos de Se-
túbal e Sesimbra aprovou a isenção 
de pagamento das taxas mensais, 
durante 4 meses, aos seus clientes 
enquanto estes se encontrem en-
cerrados ao público, ou até à sua 
reabertura se esta ocorrer antes 
deste período.

Esta decisão vai assim abranger 
as associações de pesca, os clubes 
náuticos, restaurantes, bares, lojas, 
empresas de mergulho, apoios em 
terra dos operadores da marítimo-
-turística entre outros, que estão a 
sentir “grandes dificuldades peran-
te a crise em que se encontra o país 

em consequência da pandemia da 
Covid-19 e da declaração do estado 
de emergência”.

Considera a administração do 
porto de Setúbal, que esta medida 
de “elevado esforço financeiro”, vai 
“apoiar significativamente as empre-
sas, associações e clubes com insta-

lação no seu domínio, dotando-as de 
uma maior capacidade para resistir 
durante este período e mais rapi-
damente recuperarem da presente 
queda dos seus níveis de actividade, 
vencendo este enorme desafio, que 
é de todos, e que todos estamos em-
penhados em vencer”.

Empresas, associação 
e clubes estão a passar 
por dificuldades 
económicas por 
estarem fechados
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propagação do Covid-19 e inclui 
também o cancelamento do 
programa comemorativo dos 
próximas dias 17 e 18 de Maio, 
que incluía música, exposições 
e visitas guiadas aos núcleos 
museológicos.

Inauguração do 
Convento de 
Jesus cancelada

A reabertura do Convento de 
Jesus, que estava agendada para 
16 de Maio, foi adiada sem nova 
data prevista. 
A decisão da Câmara Municipal 
de Setúbal surge no âmbito 
das medidas de contenção da 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Setúbal não esquece jardins em tempo de crise
Em Setúbal está a decorrer uma ope-
ração de larga escala de limpeza do 
espaço público e manutenção de es-
paços verdes. Estas acções chegam a 
todo o território do concelho, segun-
do a Câmara Municipal de Setúbal, 
“com a especial preocupação de criar 
condições que previnam a infeção e 
propagação da Covid-19”.

Distribuídas pelas cinco fregue-
sias, equipas de trabalhadores 
municipais, com três elementos no 
máximo, asseguram, diariamente, 
trabalhos de manutenção nos par-
ques e jardins, a limpeza de pape-
leiras, corte de relva e afinação dos 
sistemas de rega.

Estão também a ser realizadas ac-
ções de arboricultura como a poda 
de árvores.

“A autarquia está, igualmente, a 

garante a manutenção das plantas, 
a produção de estilha para colocar 
nos canteiros e o apoio ao projecto 
de hortas urbanas”.

Nas hortas urbanas os horários 
de acesso também foram alterados, 
com o objectivo de conter a propa-

DR

gação da Covid-19. 
Agora apenas se encontram aber-

tas às terças-feiras e aos sábados, 
por períodos de 2h30, para que os 
hortelões possam retirar os produ-
tos hortícolas que necessitam ser 
colhidos. A.M.V.

desenvolver desde segunda-feira 
uma operação de corte de taludes e 
de limpeza no lado norte da Avenida 
Álvaro Cunhal, de forma a controlar 
o crescimento da vegetação neste 
local”, expõe a autarquia em comu-
nicado. E com o controlo de escara-

velhos nas palmeiras a representar 
uma das prioridades de manutenção 
os espaços verdes, ontem, teve iní-
cio uma operação de tratamento em 
todo o concelho.

“Nos Viveiros Municipais os traba-
lhos decorrem com uma equipa que 

DR

PUBLICIDADE

Pontos de venda  Concelho Moita
Intermache - Moita
Papelaria VIMAARTO - Moita
Papelaria Tabacaria Século Odisseia - Moita
Papelaria Tp Line Arroteias - Moita
Papelaria Parágrafo - Baixa da Banheira
Livraria Papelaria Anas - Baixa da Banheira
Papelaria Juvenil - Alhos Vedros
Papelaria Manufra - Qta Fonte da Prata Norte
Mercado Municipal Baixa da Banheira 
Jarra da Sorte - Baixa da Banheira

Pontos de venda  Concelho Almada
Delrei Quiosque - Charneca da Caparica
Quiosque 26 - Costa da Caparica
Tabacaria papelaria Borges - Cacilhas
Tabacaria Central - Almada
Tabacaria Novo Dia - Trafaria
Multipla livros e tabaco - Sobreda
Papelaria Atas - Pragal
Tabacaria, pastelaria CAPARIKINI - Costa 
da Caparica
Regata Papelaria - Almada 
Mercado Municipal do Feijó 
Papelaria Havaneza do Feijó

Pontos de venda do jornal O SETUBALENSE
Se a sua papelaria não está nesta 

lista ligue-nos para 265 502 716
teremos todo o gosto em colocar.

Capa D´Ouro Tabacaria, papelaria Feijó
Café Jardim da Aroeira - Charneca da Caparica
Galp Vale Figueira
Press Linha - Forum Almada
HLUCHA Papelaria - Costa da Caparica
T Xugo Clip Papelaria tabacaria - Charneca 
da Caparica
Pantera Cor de Rosa tabacaria papelaria - Almada
Papelaria da Ramalha - Almada
Charneca Press - Charneca da Caparica
Papelaria, café ASKARI - Almada
Tabacaria Premium press - Almada
Tabacaria Parque Universal C C SOMMER - Almada
Repsol Cova da Piedade
Papelaria Universo - Charneca da Caparica
GLGL Tecnologias Informáticas - Almada
Boa Turma Supermercados - Charneca da Caparica
Ponto da Sorte - Almaa
Palpite Certo - Charneca da Caparica
Alfabeto Fiel Papelaria e Tabacaria - Costa  
da Caparica
Sola do Café - Sobreda
Pausa das Palavras - Charneca da Capaica
Papelaria Palavras Queridas - Corroios
Papelaria Bela Vista - Vale Fetal Caparica
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Obras no Largo do Descarregador em 
espera devido a estado de emergência

A intervenção que o município da 
Moita pretende realizar no Largo do 
Descarregador, situado na freguesia 
de Alhos Vedros, para devolver aque-
la zona do concelho à população, está 
agora dependente da actual situação 
de estado de emergência que se vi-
ve a nível nacional devido à pande-
mia Covid-19. A obra tem um prazo 
contratual de seis meses para a sua 
execução, todavia, contactada pelo 
jornal O SETUBALENSE, a autarquia 
revelou que ainda “não é possível 
apontar uma data para o seu início 
e conclusão”.

Os trabalhos previstos têm por ob-
jectivo “devolver o espaço às pessoas 
e trazê-las ao rio”, para desta forma 
“religá-las à paisagem ribeirinha, 
permitindo que ali permaneçam” e 
que assim usufruam de uma área pri-
vilegiada, rodeada de edifícios com 
grande importância histórica. De 
acordo com o projecto a desenvolver, 
a circulação e acesso dos reboques 
das embarcações até ao guincho fo-
ram redesenhados, assim como “o 
estacionamento de viaturas ligeiras, 
tendo sido dada especial atenção à 
circulação pedonal e à permanência 
das pessoas”, acrescenta a câmara 
municipal.

O espaço, destaca a autarquia, se-
rá “tratado como um todo, sendo o 
pavimento revestido a calçada por-
tuguesa, cujo desenho remete para 
as antigas cartas de navegação, onde 
a rosa-dos-ventos se une por linhas 
orientadoras a outros pontos de refe-
rência”. A requalificação paisagística 
do Largo, situado junto ao Moinho 
de Maré e ao Cais de Alhos Vedros, 
prevê “um investimento de 380 mil 
euros” que permitirá a melhoria da 
imagem urbana daquela freguesia 

Luís Geirinhas

Devido à pandemia, o 
Câmara da Moita ainda 
não avança com datas 
para início e conclusão 
dos trabalhos

ALHOS VEDROS AGUARDA RENOVAÇÃO DO ESPAÇO

DR

DR

que se verifica uma colaboração com 
a Associação de Desportos Náuticos 
Alhosvedrense “Amigos do Mar”, 
sediada naquela área e que a obra 
irá dentro de pouco tempo “possi-
bilitar aprofundar”. O município re-
velou que pretende tornar o espaço 

"Devolver o espaço às pessoas 
e trazê-las ao rio" é um 
dos objectivos da Câmara 
com esta obra

numa “verdadeira sala de visitas de 
Alhos Vedros”, não apenas por criar 
uma área aprazível, mas também 
por se conjugar com a intervenção 
que está a ser realizada de recupe-
ração e refuncionalização do antigo 
Palacete dos Condes de Sampayo, 
combinando assim duas operações 
que vão resultar num projecto “que 
queremos que fique extraordina-
riamente bonito”, conforme referiu 
Daniel Figueiredo, vice-presidente 
em exercício, no decorrer da última 
sessão pública descentralizada que 
teve lugar na mesma freguesia.

Recorde-se que o Cais do Descar-
regador é um marco histórico para 
quem se interessa pelas actividades 
tradicionais ligadas ao rio. Durante 
o século XVIII, o antigo cais foi tes-
temunha do movimento de barcos 
no Tejo, que transportavam produtos 
agrícolas e passageiros entre Lisboa 
e a margem sul, sendo ainda um es-
paço “que assinala a decisão da ida 
para Ceuta”.

do concelho moitense, tornando a 
mesma mais atractiva para activida-
des lúdicas e culturais em contacto 
com o Tejo. 

“Existiu o cuidado de conservar 
as árvores antigas de grande porte 
ali existentes, criando corredores 
verdes que direcionam a vista para 
o rio”, sublinha o município presidido 
pelo autarca Rui Garcia. Esta ligação 
“tem sido, aliás, central nas políticas 
autárquicas do nosso município”, 
acrescenta a edilidade, que recorda 
a candidatura que foi desenvolvida 
a património da UNESCO, designada 
por “Moita, património do Tejo”. Por 
outro lado, a câmara local destaca o 
apoio “que há muito vem sendo da-
do ao Movimento Associativo que, 
num profícuo trabalho, promove e 
desenvolve actividades no rio e nas 
suas margens”.

Aprofundar relação com 
Associação “Amigos do Mar”
No Largo do Descarregador há muito 

Moita
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Porfírio.
Na mesma altura foi ainda 
aprovado o Prémio de Poesia 
Joaquim Pessoa, no valor de cinco 
mil euros, que visa divulgar os 
autores e facilitar a possibilidade 
da edição das suas obras. 
Instituída desde o ano de 2015, a 

Voto de 
pesar pelo 
falecimento 
de Manuel 
Graúdo

O município da Moita aprovou 
por unanimidade, em sessão do 
executivo do passado dia 25, os 
votos de pesar pelo falecimento 
de Manuel Graúdo, que exerceu o 
cargo de presidente da Junta de 
Freguesia de Alhos Vedros, e da 
trabalhadora da autarquia Josélia 

BREVES

Luís Geirinhas

Facturas da água 
e rendas de habitações 
municipais podem 
ser pagas até 
30 de Junho

APOIO A FAMÍLIAS 

Autarquia alarga prazo de pagamento de 
água e rendas e fornece refeições a alunos

A Câmara da Moita decidiu adoptar 
esta terça-feira um conjunto de me-
didas de apoio às famílias e empresas 
do concelho na área dos serviços de 
águas e saneamento e da habitação 
municipal, com o objectivo de adop-
tar o quotidiano ao estado de emer-
gência, provocado pela pandemia 
Covid-19.

Medidas que incluem desde o alar-
gamento do prazo para pagamento 
presencial de água e rendas, assim 
como o fornecimento de refeições 
a alunos.

Contudo, as medidas consideradas 
de carácter extraordinário, podem 
vir a ser alteradas em função da mu-
dança das “condições actuais, sem-
pre que se justifique” e não implicam, 
por exemplo, “o não pagamento da 
factura da água”, esclarece a autar-
quia. Mas, o pagamento da factura 
estende-se até 30 de Junho.

Estão também suspensas, proviso-
riamente, as leituras reais, optando 
a autarquia por proceder à aplicação 
da estimativa, ou à comunicação das 

Pagamento presencial de rendas de habitações municipais e água alargado até 30 de Junho

DR

mesmas por telefone (800 502 443) 
ou email (seccao.comercial.aguas@
mail.cm-moita.pt).

A decisão passa ainda pela apli-
cação a todos os clientes que, por 
motivos de força maior ou impossi-
bilidade comprovada, não tenham 
condições de acesso ao pagamento 
em ATM com a respectiva referência 
multibanco descrita na factura que é 
enviada mensalmente.

Temporariamente, pode ainda ser 
solicitada a alteração do tarifário de 
água para tarifário social, desde que 

os serviços sejam informados sobre o 
rendimento anual do agregado familiar.

Também o prazo para pagamento 
de rendas de habitação do município 
fica prolongado até 30 de Junho.

Para além destas medidas, desde 
17 de Março, com o apoio dos agrupa-
mentos de escolas, a Câmara da Moita 
já garantiu que fossem entregues 196 
refeições a alunos das escolas de 1º 
ciclo, com escalão A da Acção Social 
Escolar. Para tal, basta que os encar-
regados de educação o solicitem com 
24h00 de antecedência.

A autarquia da Moita anunciou 
esta semana o lançamento de 
uma linha de apoio informativo 
de chamada gratuita (800 
102 200), que está em 
funcionamento todos os dias 
úteis, entre as 9 e as 18H00, 
para “garantir a proximidade 
aos munícipes e combater o 
isolamento” dos mesmos.
A acção decorre no âmbito 
das medidas tomadas por esta 
câmara municipal para fazer 
face à situação crítica originada 
pela pandemia Covid-19.

Na sequência do cancelamento 
da 27ª edição da Automobilia 
Ibérica, devido ao novo 
coronavírus (Covid-19), 
que devia ter ocorrido 
nos passados dias 14 e 15, 
no Pavilhão Municipal de 
Exposições da Moita, o 
Histórico Automóvel Clube de 
Entre Tejo e Sado (HACETS) 
revelou que o evento anual 
voltará a decorrer no concelho, 
mas apenas a 29 e 21 de Março 
do próximo ano.
Entretanto, a 12 de Abril 
serão ainda divulgadas mais 
novidades sobre a realização 
ou não do encontro mensal 
naquela vila.

Linha telefónica 
de apoio 
informativo 
sobre Covid-19 

Automobilia 
Ibérica adiada 
para Março 
de 2021

A Câmara da Moita está a desenvol-
ver um novo projecto denominado 
“Histórias que nos ligam”, dedica-
do às crianças e famílias num “novo 
contexto de distanciamento social, 
dando continuidade às acções de 
animação do livro e da leitura” nas 
bibliotecas municipais do conce-
lho, após o encerramento daqueles 
equipamentos devido à pandemia 

HISTÓRIAS QUE NOS LIGAM

Poesia online combate distanciamento social

Covid-19.
Para o efeito já foram disponibili-

zadas várias histórias contadas pelos 
rostos bem familiares dos leitores 
de palmo e meio em www.facebook.
com/bmbjc, tais como “Pê de Pai” de 
Isabel Minhós Martins e ilustração 
de Bernardo Carvalho, por Anabela 
Regula, “A Princesa e a Ervilha”, de 
Hans Christian Andersen, por Rosa 

Ribeiro, “Na Rua do Poeta Voador”, 
escrita por José Fanha e ilustrada por 
Chico Bolila, contada por Maria João 
e “Truz Truz”, obra de Natalina Cóias, 
ilustrada por Paulo Galindro, igual-
mente narrada por Anabela Regula.

Paralelamente e com base na mes-
ma ideia, a autarquia está a dar con-
tinuidade às acções de promoção e 
animação da leitura nas bibliotecas 

municipais, através do projecto “A 
Poesia Continua” proporcionando 
aos munícipes “momentos de frui-
ção cultural no contexto actual”. 
Na referida rede social está tam-
bém disponível um vídeo dedicado 
ao Dia Mundial da Poesia, por Rosa 
Ribeiro, e a “Cidade” de José Carlos 
Ary dos Santos, pela voz de Celina 
Figueiredo.  LG

iniciativa é realizada em parceria 
com a Editora Edições Esgotadas, 
no âmbito das comemorações 
dos 40 anos de actividade 
literária do poeta, destinando-se 
a galardoar, bienalmente, uma 
obra que seja escrita em língua 
portuguesa.

DR

DR

Já foram distribuídas 
196 refeições aos alunos 
do 1.º Ciiclo com escalão A 
da Acção Social Escolar

196
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Moita

PUBLICIDADE

PANDEMIA COVID-19

PS Moita saúda medidas tomadas 
a nível local e nacional 

O secretariado da Comissão Política 
Concelhia do PS Moita emitiu um 
comunicado onde saúda as medidas 
adoptadas pelo Governo para comba-
ter a pandemia COVID-19, destacan-
do que são “necessárias e adequadas 
à gravidade da situação em que nos 
encontramos e o sentido de respon-
sabilidade com que toda a classe po-
lítica, no essencial, as acolheu”.

Para os socialistas moitenses, 
a prioridade actual “só pode ser a 
protecção da saúde dos portugue-
ses, sem descurar a mitigação do 
impacto económico e social do ví-
rus na vida das pessoas, empresas 
e instituições”. 

Neste âmbito, o partido saúda 
também “as medidas determinadas 
pela Câmara Municipal da Moita” e 
disponibiliza-se “para colaborar em 
tudo o que for necessário”, tendo a 

INICIATIVA
Autarquia lança 
desafio a artistas

Lançar um desafio aos artistas e 
intervenientes na cultura local em 
várias áreas, para que estes possam 
partilhar o seu trabalho com a comu-
nidade, através da realização de um 
pequeno vídeo, texto ou imagem de 
forma criativa e inteiramente livre é 
a proposta da autarquia da Moita, 
que anunciou esta quarta-feira que 
vai utilizar as suas diferentes páginas 
nas redes sociais para avançar com 
a iniciativa “O Amanhã tem Arte”. 
Os resultados destes trabalhos po-
dem ser consultados pelo Facebook, 
através da página da autarquia (www.
facebook.com/cmmoita) e a nas 
secções das bibliotecas municipais 
(www.facebook.com/bmbjc), do Mo-
vimento Associativo concelhio (www.
facebook.com/mamoita/), no Espaço 
FAVO (www.facebook.com/favoave-
dros/), e pelo Instagram do município 
(www.instagram.com/municipiomoi-
ta) e da Juventude da Moita (www.
facebook.com/favoavedros/).

concelhia manifestado o seu empe-
nho em contribuir “para este esforço 
colectivo”.

No comunicado, o PS da Moita 
saúde ainda os profissionais de saú-
de, forças de segurança, bombeiros 
voluntários e os “trabalhadores de 
sectores essenciais, que correndo 
riscos acrescidos, se colocam, todos 
os dias, ao serviço dos outros, dando 
o seu melhor para garantir o nosso 
bem-estar”.

O momento actual, destaca a CPC 
do PS Moita, “exige serenidade, res-
ponsabilidade e a colaboração de to-
dos”. Acrescenta ainda que a situação 
“impõe a adopção de medidas restri-
tivas e compensatórias”, assim como 
“sacrifícios para nos protegermos uns 
aos outros, com um forte sentido de 
comunidade”. L.G.

Desinfecção de ruas tem sido tarefa das autarquias

DR
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Litoral 
Alentejano

A Câmara de Alcácer do Sal 
aprovou a empreitada de 
renovação das infra-estruturas 
das redes públicas de 
distribuição de água e esgotos 
e de repavimentação das vias 
urbanas de Foros de Albergaria. 
Segundo o município, “estes 

Câmara de Alcácer 
aprova obras em Foros 
de Albergaria

trabalhos vão levar à renovação 
do espaço público em toda a 
aldeia e permitirão a resolução de 
problemas crónicos relacionados 
com o abastecimento de água, 
com os quais a população de 
Foros de Albergaria se tem vindo 
a debater ao longo dos anos”.

Centro de rastreio móvel já funciona 
no concelho de Sines

Começou a funcionar nesta quarta-
-feira, no Pavilhão da Junta de Fre-
guesia de Sines, junto ao novo quartel 
dos bombeiros e ao supermercado 
Lidl, um Centro de Rastreio Móvel 
“Drive Thru” à Covid-19.

Esta unidade, que vem dar cober-
tura àquele concelho do litoral alen-
tejano, permite a realização de tes-
tes de despiste “apenas aos utentes 
referenciados pelo Serviço Nacional 
de Saúde [SNS] ou com prescrição 
médica”, revelou a Câmara Municipal 
de Sines em nota de Imprensa, adian-
tando que “é obrigatório” efectuar 
marcação prévia.

“Para fazer essa marcação, os uten-
tes devem ligar para a Clídis (269 
630 370), de segunda a sexta-feira, 
das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h30”, indica o município, lembran-
do que a marcação pode também ser 
efectuada por e-mail (covidclidis@
grupohpa.com).

A associação do Carnaval de Sines vai 
produzir equipamentos de proteção 
individual para apoiar os profissionais 
de saúde do Hospital do Litoral Alen-
tejano (HLA), devido à pandemia de 
covid-19.

De acordo com a associação, uma 
equipa de 30 voluntários vai produzir 
mil cógulas de proteção e cinco mil 
máscaras FFP1 (com filtro facial de 
partículas) que, na próxima semana, 

Mário Rui Sobral 

Testes são realizados 
apenas a utentes 
referenciados pelo 
SNS ou com prescrição 
médica

COVID-19

SINES

DR

O atendimento ao público “faz-se 
de segunda a sexta-feira, entre as 
8h30 e as 16h30”, explica a autar-
quia, que esclarece ainda a forma 
como os utentes devem proceder 
para se apresentarem no local.

“Os utentes acedem ao centro de 

rastreio no seu carro, cuja referência 
de matrícula é deixada com a marca-
ção”, pode ler-se na mesma nota do 
município.

“Este modelo permite testar doen-
tes fora do meio hospitalar, sem 
entrarem em contacto com outras 

pessoas, reduzindo o risco de in-
fecção em cada colheita”, explica a 
autarquia.

Os resultados das análises serão 
depois enviados às autoridades de 
saúde pública.

Este centro de rastreio à Covid-19 

“resulta de uma parceria entre a 
Clídis – Clínica de Diagnósticos de 
Sines e a Caixa de Crédito Agrícola 
Costa Azul, com o apoio da Câmara 
Municipal e da Junta de Freguesia 
de Sines”, sublinha a edilidade , a 
concluir.

Associação do Carnaval vai produzir máscaras de proteção para hospital

Centro de rastreio móvel à Covid-19 encontra-se junto ao novo quartel dos bombeiros de Sines

serão oferecidas ao hospital localiza-
do no concelho vizinho de Santiago 
do Cacém.

O presidente da associação do Car-
naval de Sines, Rui Encarnação, expli-
cou à agência Lusa que “as costurei-
ras vão começar a produzir, nas suas 
casas, os equipamentos ainda esta 
semana para oferecer ao hospital”.

“Já conseguimos mobilizar cerca 
de 30 voluntários que vão trabalhar 

a partir de casa. Adquirimos o tecido 
“TNT” de 80 gramas com o objetivo 
de produzir cinco mil máscaras e mil 
cógulas de proteção, num investi-
mento de cerca de 1.500 euros”, 
acrescentou.

Os “moldes de teste” para o equi-
pamento de proteção individual dos 
profissionais de saúde “já foram apro-
vados pela administração do HLA e 
aguardamos que o material chegue 

para começar a produzir, o que pre-
vemos possa acontecer esta semana”, 
referiu. Os voluntários “vão receber 
as caixas com o material em casa” e 
“cada um deles vai ficar encarregue 
de uma tarefa, sejam os cortes dos 
moldes, a costura, a colocação dos 
elásticos ou das bainhas, para con-
seguirmos uma linha de montagem 
mais rápida”, afirmou.

“Algumas das empresas que 

apoiam o nosso carnaval, por estarem 
a funcionar à porta fechada, dispo-
nibilizaram alguns dos seus funcio-
nários para ajudarem nos moldes e 
outras partes da confeção”, relatou.

A associação de Carnaval de Sines, 
que está disponível para receber mais 
voluntários que se queiram juntar a 
esta causa, prevê alargar a iniciativa à 
corporação de bombeiros, proteção 
civil municipal e outras instituições.
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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

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

O Concelho de Setúbal é carac-
terizado por uma dinâmica 
associativa particularmente 
rica em distintas áreas de in-

tervenção – cultura, desporto, recreio 
– e enraizada no tecido social que lhe 
dá corpo e expressão.

O movimento associativo cumpre 
destacadas funções sociais, na forma-
ção de crianças e jovens, na educação 
não formal em diversos registos de ac-
tividade, no bem-estar físico, mental e 
social, na coesão social, na transmissão 
de princípios e valores colectivos e no 
contributo para a construção de uma 
sociedade sem desigualdades, mais 
participada e mais democrática.

A ACCSet – Associação das Colec-
tividades do Concelho de Setúbal, 
enquanto entidade representativa da 
Confederação Colectividades Cultu-
ra, Recreio e Desporto no Concelho de 
Setúbal, conta com 43 filiadas no con-
celho de Setúbal num universo de 223 
colectividades, associações e clubes e 
cerca de 3345 dirigentes voluntários, 
benévolos e eleitos, temos boas razões 
para concluir que houve necessidade 
de constituir a Associação.

Conscientes da importância de que 
o trabalho associativo do concelho se 
reveste para a comunidade, algumas 
colectividades decidiram desencadear 
o processo de constituição da Associa-

Associação reforça papel das colectividades

OPINIÃO

Nuno Soares 

ção das Colectividades do Concelho de 
Setúbal, tendo o seu inicio a este movi-
mento em 25 de Julho de 2016, a escri-
tura pública dos estatutos em julho de 
2017 e a eleição  dos primeiros órgãos 
sociais da ACCSet em dezembro de 
2017, para o triénio 2017/2020.

Assumindo como princípios e gran-
des objectivos gerais, a valorização e o 
fortalecimento do movimento associa-
tivo de raiz popular do concelho, traduz 
a prossecução dos mesmos objectivos 
específicos como a criação de meca-
nismos que promovam a cooperação 
associativa e a rentabilização de meios 

A constituição 
desta estrutura 

é um importante 
contributo para 
a afirmação do 

associativismo" 

e recursos, o estabelecimento de par-
cerias que beneficiem o trabalho e a 
poupança de recursos das associações, 
a formação dos dirigentes associativos.

Julgamos que a constituição desta 
estrutura concelhia é um importante 
contributo para a afirmação do asso-
ciativismo em Setúbal para o reforço 
da capacidade acção de cada uma das 
associações, colectividades e clubes. 

Com o apoio da nossa Confederação 
e Federação demos os passos certos 
no momento oportuno, realçar a Carta 
Aberta aos Dirigentes Associativos do 
Concelho de Setúbal enviada pela Con-
federação Portuguesa Colectividades 
Cultura, Recreio e Setúbal, em Março 
de 2017, a todas as colectividades.

É nosso objectivo e desejo que o 
maior número de colectividades, as-
sociações e clubes de todo o concelho 
se filiem na Associação Concelhia. 
Queremos unir para melhor servir as 
comunidades onde nos inserimos e 
pretendemos que este caminho seja 
participado por todos. Esta estrutura 
pretende constituir-se como um espa-
ço aglutinador e mobilizador para as 
colectividades e dirigentes do Conce-
lho de Setúbal.

Com determinação e confiança, 
viramos mais uma página de um livro.

Unir para melhor servir. 
Presidente da ACCSet

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO
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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

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

Bloco Clínico

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

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

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

em Setúbal"
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Região

Humberto Lameiras

Todos os funcionários 
que tratam dos idosos 
são sujeitos à medição 
da temperatura 
corporal antes de 
entrarem ao serviço

PROVEDOR DA SANTA CASA DE ALMADA 

Misericórdia sem casos de infecção nos lares, 
mas não acalma medidas apertadas

Com a infecção por Covid-19 a chegar 
a alguns lares de idosos no país, as 
duas unidades da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Almada têm conseguido 
escapar ao novo vírus. Diz o provedor 
desta instituição que, tanto no Centro 
de São Lázaro, em Almada, como no 
Lar Granja Luís Rodrigues, na Caparica 
“não há casos”. Esta era a situação até 
ontem. 

Para Joaquim Barbosa, esta boa no-
tícia sobre os cerca de 200 idosos nes-
tes dois lares e funcionários, deve-se 
às medidas de contingência tomadas 
pela Misericórdia “ainda antes de ser 
decretado o Estado de Emergência”. 
Mas também diz que a validação está 
a ser vista dia-a-dia porque “não pode-
mos abrandar na vigilância”.

Uma das primeiras medidas passou 
pelos funcionários da Santa Casa, com 
todos aqueles que eram considerados 
de risco, devido a doenças crónicas, 
deixaram de ir trabalhar, o mesmo 
aconteceu com aqueles que têm filhos 
que precisam de acompanhamento 
constante. 

Resto isso, “ninguém foi para casa”. 
Inclusivamente, os funcionários nor-
malmente dedicados às valências de 
infância foram chamados a trabalhar 
com os idosos.

Ao mesmo tempo, foram tomadas 
acções “apertadas” de controlo. Para 
além do Centro de Dia ter encerrado, 
também as visitas aos idosos em lar 
foram canceladas. “Comprámos tele-
fones para que possam fazer vídeo-
-chamadas com os familiares”, diz 
Joaquim Barbosa.

Quanto aos funcionários, “sempre 
que entram ao serviço, são sujeitos à 
verificação da temperatura corporal, 
se algum revelar algum sintoma de 

Joaquim Barbosa, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Almada

DR

febre, é de imediato mandado para 
casa”.

Outra medida passa por facultar 
transporte próprio da Misericórdia aos 
funcionários que trabalham directa-
mente como os lares. “Os transportes 
públicos são um potencial de conta-
minação, por isso montámos uma 
rede com os nossos veículos para os 
transportar”.

Entretanto, com o Centro de Dia 
encerrado, os funcionários passaram 
a ter o trabalho suplementar de acom-
panhar os utentes deste espaço em 
casa, garantindo assim tanto a sua hi-
giene como as refeições. “Não vamos 
abrandar o apoio aos nossos utentes 
idosos em nenhuma das nossas valên-
cias, estejam elas nos nossos lares ou 
em casa”, garante Joaquim Barbosa.

APOIO SOCIAL

Santa Casa 
na nova linha 
de apoio 
alimentar 
A Câmara de Almada tem em marcha 
o Plano Municipal de Emergência So-
cial Covid-19 dirigido à população mais 
vulnerável, quer pela idade, quer apre-
sente doenças crónicas e, por isso, 
sujeitas a isolamento ou quarentena.

Para operacionalizar este plano, a 
autarquia estabeleceu parcerias com 
várias entidades, entre elas a Santa Ca-
sa da Misericórdia de Almada, que par-
ticipa nesta rede com o fornecimento 
de bens alimentares de primeira ne-
cessidade. “Contratualizámos com 
a Câmara de Almada fornecer vários 
cabazes de alimentos, consoante o 
número que nos for indicado”, refere 
Joaquim Barbosa, provedor da Santa 
Casa.

Através do número verde 800 10 
20 40, por indicação da rede de vi-
zinhos, ou das juntas de freguesia, 
a Câmara centraliza quem necessita 
de apoio domiciliário alimentar, neste 
caso não confeccionado, e gere com 
a Misericórdia de Almada os cabazes 
para recolha diária, sendo cada um 
fornecido com uma quantidade de 
alimentos para quinze dias. Este es-
calonamento permite que, “todas as 
pessoas da rede de apoio recebam, 
quinzenalmente, o seu cabaz”, explica 
Joaquim Barbosa.

Ao mesmo tempo que a Miseri-
córdia entrou como ponto logístico, 
nesta nova linha de apoio criada pela 
autarquia, mantém a distribuição que 
já fazia habitualmente à população 
carenciada co concelho com produ-
tos via Banco Alimentar e Programa 
Operacional de Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas. “Para além de preparar-
mos os cabazes, verificamos se as pes-
soas que os vão receber já fazem, ou 
não, parte da rede que normalmente 
a Misericórdia apoia, isto para que não 
exista duplicação de distribuição de 
alimentos”, explica o provedor.

Quanto aos encargos com estes 
cabazes, a Misericórdia é ressarcida, 
em custo directo, pela autarquia do 
valor dos mesmos. Quanto aos benefi-
ciários, tendo em conta que qualquer 
pessoa, independente da sua capa-
cidade financeira, tem direito a este 
apoio, só paga quem tiver disponibi-
lidade para o fazer. H.L.

Número de idosos nos dois lares 
da Santa Casa da Misericórdia 
de Almada. 
Todos eles até agora sem 
nenhum registo de infecção 
Covid-19

200

Para o provedor da Santa 
Casa da Misericórdia de Almada 
é fundamental que, tanto 
funcionários como utentes dos 
lares, sejam sujeitos a testes 
do Covid-19. Discorda assim da 
Directora-Geral da Saúde, Graça 
Freitas, quando esta diz que 
os testes podem dar uma falsa 
segurança caso um teste dê 
negativo.

Embora reconheça que um 
teste possa dar resultado não 
seguro, Joaquim Barbosa 
questiona: “e se der positivo? 
Permite-nos actuar de 
imediato”. Para o provedor, 
mesmo em caso de testes 
negativos “não podemos aliviar 
as medidas de contenção, mas 
quantos mais dados tivermos 
melhor podemos agir”.

Para o provedor a questão da 
necessidade de fazer testes, ou 
não, passa por outra questão: 
“não há testes disponíveis, 
nem no Serviço Nacional de 
Saúde, nem no privado”, por 
isso aguarda que o concelho 
de Almada seja abrangido, 
rapidamente, pela estratégia 
do Governo e o Instituto de 
Medicina Molecular de fazer 
testes em vários concelhos do 
país.       

Testes Covid-19
Provedor em 
desacordo 
com DGS 
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maior regularidade aumentou mais 
de 20%. A frequência do modo 
rodoviário, ferroviário, fluvial e metro 
atingiu, em todos eles, um aumento 
significativo”, diz o primeiro-
secretário metropolitano. Carlos 
Humberto de Carvalho, refere ainda 
que a criação deste passe foi uma 

decisão “adequada”, no sentido de 
“um novo direito conquistado para 
todos, graças a um sistema tarifário 
com preços substancialmente mais 
baixos que os então existentes”, 
trouxe, por isso, um aumento 
importante do rendimento 
disponível de muitas famílias”.

Passe 
Navegante fez 
ontem um ano

O passe Navegante, fez ontem 
um ano que foi implementado, e 
veio favorecer a mobilidade de 
centenas de milhares de utentes. 
Contas da Área Metropolitana de 
Lisboa, concluem que “o número 
de passageiros que começou a 
utilizar os transportes públicos com 

Humberto Lameiras

O passeio ribeirinho 
passou a estar fechado 
ao público. Uma decisão 
da autarquia, entre 
outras, para conter a 
pandemia 

Passeio ribeirinho do Seixal

AUTARQUIA QUER TESTES 

Seixal activa Plano de 
Emergência e fecha passeio 
ribeirinho 

A Câmara do Seixal decidiu encerrar 
o passeio ribeirinho da baía para ga-
rantir o “afastamento social”, e criou 
centros de acolhimento temporário 
para as “vítimas da covid-19”.

As medidas fazem parte do Plano 
Municipal de Emergência, que entrou 
em vigor às 23h00, da última terça-
-feira, com o objectivo de “impor o 
cumprimento das restrições à circu-
lação na via pública, a obrigatorie-
dade de isolamento e quarentena 
e o funcionamento dos serviços es-
senciais”, avançou a autarquia, em 
comunicado.

Neste sentido, o município decidiu 
encerrar o passeio ribeirinho entre a 
Amora e o Seixal, todos os parques, 
jardins e jogos de recreio, ou seja, os 
“espaços públicos que concentrem 
um elevado número pessoas, con-
trariando as orientações das autori-

dades de saúde para o afastamento 
social”.

Além disso, indicou, foram criados 
centros de acolhimento temporário 
“para as vítimas da Covid-19 que ve-
nham a necessitar de alojamento”, 
como já acontecia com o Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha, na 
Arrentela.

Segundo a mesma nota, a activa-
ção deste plano também se deve à 
“elevada previsibilidade de casos de 
infecção em lares de idosos e outras 
instituições de apoio social”.

Por isso, o presidente da Câmara 
do Seixal, Joaquim Santos (CDU), 
endereçou um ofício ao Governo a 
exigir a realização urgente de testes 
ao novo coronavírus aos bombeiros, 
utentes e profissionais de lares de 
idosos e à Unidade de Cuidados Con-
tinuados Integrados do concelho do 
Seixal, para que "sejam despistados 
quaisquer focos de contaminação 
numa população de elevado risco”.

Este plano considera ainda a neces-
sidade de “ser garantida a prestação 
de serviços essenciais à população, 
nomeadamente a recolha de resíduos 
e abastecimento público de água e 
saneamento e a necessidade de ser 
garantido o fornecimento de bens 
alimentares, medicamentos e equi-
pamentos de protecção individual 
aos agentes de protecção civil e à 
população”.  Com Lusa

DR

A decisão favorável condicio-
nada em sede de Declara-
ção de Impacte Ambiental, 
relativamente ao projeto 

do novo aeroporto no Montijo, não 
constituiu surpresa, já que os factos 
são há muito tempo conhecidos, e 
o que aconteceu em todo este pro-
cesso de avaliação foi acomodar, do 
ponto de vista ambiental, uma de-
cisão que já estava aparentemente 
assumida, porque “ou era no Montijo 
ou não haveria aeroporto”.

Para nós é inadmissível que uma 
infraestrutura com a dimensão e 
importância de um aeroporto es-
teja sujeita apenas aos interesses 
de uma empresa privada, como é 
a ANA/Vinci, e que o Governo se 
apresente refém desta multinacional 
que também detém uma posição na 
concessão da exploração da Ponte 
Vasco da Gama, permitindo assim a 
suspeita de interesses cruzados na 
localização no Montijo.

Inadmissível é também o facto de 
o Governo ter afirmado, ao longo de 
todo este processo, de que não havia 
plano B, ou qualquer outra alterna-
tiva. Numa decisão desta dimensão 
e natureza, impunha-se convocar o 
interesse público, e por isso, Os Ver-
des defenderam a realização de uma 
Avaliação Ambiental Estratégica que 
permitisse avaliar várias alternati-
vas, para se poder optar pela que 
menos impactes causasse ao nível 
ambiental e da qualidade de vida das 
populações.

Mas Os Verdes continuam a exi-
gir, não só, a presença do interesse 
público nas decisões que digam res-
peito aos portugueses e sobretudo 
naquelas que são fundamentais para 
o desenvolvimento do País, como 
também continuam a exigir o res-
peito pela Lei.

Podemos ser o único país do mundo 
com localização de aeroporto 
escolhida por multinacional

OPINIÃO

José Luis Ferreira

Recorde-se, a este respeito que 
em novembro do ano passado Os 
Verdes confrontaram, em dois de-
bates quinzenais, o Sr. Primeiro 
Ministro, com o facto do Decreto-
-Lei n.º 186/2007, fazer depender 
a construção de um aeroporto com 
uma apreciação prévia de viabilidade 
por parte da ANAC. E sobre a apre-
ciação prévia de viabilidade que é 
feita pela ANAC, é referido no n.º 
3 do artigo 5.º desse diploma legal 
que «constitui fundamento para in-
deferimento liminar a inexistência 
do parecer favorável de todas as 
câmaras municipais dos concelhos 
potencialmente afectados».

Ora, tendo em conta que as au-
tarquias do Seixal e da Moita deram 
parecer desfavorável à construção 
do aeroporto na base aérea do 
Montijo, o regulador, neste caso, a 
ANAC, não tem condições para de-
ferir o requerimento de viabilidade 
para a construção do aeroporto do 
Montijo e sobre esta matéria o que 
há a dizer é: Cumpra-se a Lei! Não é 
de estadista alterar a Lei para passar 
por cima dos pareceres das autar-
quias, mas se assim for, Os Verdes 
não deixarão de chamar o diploma 
à Assembleia da República para a 
respetiva apreciação.

Não nos conformamos com o fac-
to de podermos vir a ser o único país 
do mundo cuja localização de um 
aeroporto é feita por uma multina-
cional, e, portanto, orientada pelos 
seus próprios interesses e não pelo 
interesse público, demitindo-se o 
Governo da importante responsa-
bilidade que é a localização de uma 
infraestrutura como um aeroporto.

Deputado do PEV

Numa decisão 
desta dimensão 

e natureza, 
impunha-

se convocar 
o interesse 

público, e por 
isso, Os Verdes 
defenderam a 
realização de 

uma Avaliação 
Ambiental 
Estratégica 
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Desporto

Clube organiza festival de música 
para ajudar instituições da região

“Em Abril Músicas Mil” é o nome do 
Festival de música online criado pelo 
Vitória FC - Social, comunidade de ser-
viço social e voluntariado criada pelo 
Vitória Futebol Clube em Março com 
o objectivo de ajudar várias institui-
ções da região durante a pandemia 
Covid-19. “Pretendemos apoiar di-
rectamente pessoas carenciadas e ter 
um papel ativo junto da comunidade 
setubalense e vitoriana, com um forte 
sentido de responsabilidade social e 

Ricardo Lopes Pereira

Donativos vão permitir 
ajudar instituições 
como a Cruz Vermelha 
e o Centro Comunitário 
de São Sebastião

VITÓRIA FC

DR

humanitário”, lê-se na página oficial 
do clube da I Liga de futebol.

A apadrinhar a estreia do festival 
esteve ontem à noite o artista Jorge 
Nice, que, a partir de sua casa vai deu 
música na página Vitória FC – Social 
no Facebook. “O festival online, que 
contará com artistas de Setúbal e 
vitorianos, tem como missão chegar 
ao máximo de pessoas e instituições. 
Com o mote ‘Vamos Dar Música à Qua-
rentena’, serão emitidos concertos 
online em modo acústico ou ‘redux’ 
dos mais variados artistas setubalen-
ses, como Toy, Jorge Nice, Rui David, 
Irmãos Cabanas, DJ Pedro Monchique, 
Piedade Fernandes, Gerson Santos, 
Deolinda de Jesus, André Patrão, Carla 
& Joana Lança, entre muitos outros”.

Os fundos angariados através de 
donativos, que deverão ser feitos 
por transferência bancária para o NIB: 
PT50004554504021913919855, ser-

Toy, Jorge Nice, Rui David, Irmãos 
Cabanas e DJ Monchique são 
alguns dos nomes já confirmados

de O Setubalense – Diário de Região.
Poucos dias depois o clube lançou 

nas redes sociais um repto à popula-
ção para aderir ao projecto. “Queres 
ajudar a tua comunidade? Junta-te 
ao Vitória Social”, desafia o emblema 
sadino, explicando que a ideia é criar 
um banco de voluntários. “Face às me-
didas de contenção relativas ao vírus 
Covid-19 e de modo a podermos pres-
tar ainda mais o nosso contributo para 
a nossa comunidade setubalense, es-
tamos a criar um banco de voluntários. 
Cumprindo e respeitando as medidas 
de quarentena, vamos participar acti-
vamente na angariação de voluntários 
e fundos para ajudar directamente as 
instituições, entidades e setubalenses 
durante esta epidemia”.

Aplausos aos profissionais         
de saúde

Acompanhado por uma foto do 
defesa Sílvio a aplaudir, o Vitória 
publicou esta semana uma mensa-
gem nas redes sociais e Facebook e 
Instagram a enaltecer o trabalho dos 
profissionais de saúde durante a pan-
demia Covid-19. “Um enorme aplauso 
a todos os profissionais de saúde que 
têm permanecido na linha da frente a 
lutar contra este temível adversário. 
São verdadeiros heróis! É fundamental 
que continuemos a cumprir as indica-
ções dadas pela DGS e que fiquemos 
em casa. Em breve estaremos juntos”. 

Líder do CFD: “Todos somos     
poucos para vencer esta luta

João Martins, presidente do Con-
selho Fiscal e Disciplinar (CFD) do Vi-
tória, acredita que o clube vai, apesar 
das dificuldades, conseguir superar 
o período difícil que se vive devido à 
pandemia Covid-19. “Vai deixar mar-
cas, ninguém duvide. Se calhar, e com 
outras soluções diretivas, seria o co-
lapso final e o funeral á muito anuncia-
do. Não é fácil mas se cada um fizer a 
sua parte seguiremos em frente”, va-
ticina. O dirigente, numa publicação 
que partilhou no seu Facebook, apela 
à união dos vitorianos. “Aquilo que a 
oposição partidária faz em Portugal 
que se aplique no nosso Vitória, todos 
somos poucos para vencer esta luta, 
todos temos de ser Vitória. Com bas-
tante fé que o futuro, embora difícil, 
será de muitas vitórias e do Vitória”, 
escreveu João Martins, “não só o sócio 
mas também o Presidente do Conse-
lho Fiscal e Disciplinar”.

virão para ajudar entidades como a 
Cruz Vermelha, o Centro Comunitário 
de São Sebastião, o Centro Social de 
Palmela e o Centro de Apoio aos Sem 
Abrigo. Os concertos serão emitidos 
na página de Facebook do Vitória FC 
Social (www.facebook.com/Vitória-
-FC-Social-106537714321501).

Recorde-se que o Vitória FC Social 
é uma comunidade de serviço social 
e de voluntariado criada pela actual 
direcção no passado mês de Março. 
A ideia ganhou força depois da men-
sagem que o presidente Paulo Gomes 
deixou no passado dia 19 de Março aos 
setubalenses e vitorianos. “O Vitória 
FC irá, se necessário, montar equipas 
para que na vertente social, juntamen-
te com as entidades competentes e 
Câmara Municipal de Setúbal, possa 
estar no terreno e apoiar os setuba-
lenses”, escreveu na altura num texto 
publicado na íntegra na página oficial 

O Vitória FC irá, 
se necessário, 
montar equipas 
para que na 
vertente social, 
possa estar no 
terreno e apoiar 
os setubalenses
Paulo Gomes, 
presidente do 
Vitória FC
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os atletas para que cumpram 
escrupulosamente as instruções 
anunciadas pelas autoridades”, 
disse Nuno Painço, team manager 
do clube que está empenhado 
em vencer a guerra.  “A todos 
os familiares das nossas atletas 
estrangeiras do Brasil, Venezuela, 

Uruguai, Hong Kong e EUA, deixo 
um forte abraço de carinho e 
amizade. Sabemos da preocupação 
e aflição que sentem nesta altura 
devido ao momento crítico que 
todos atravessamos mas fica a 
promessa de as protegermos como 
nossas filhas se tratassem”.

Paio Pires 
‘descansa’ 
familiares 
das atletas 
estrangeiras 

O Paio Pires Futebol Clube publicou 
um vídeo de sensibilização 
sobre o coronavírus dirigido 
em especial aos familiares 
das atletas estrangeiras que 
representam o clube. “Enquanto 
dirigentes associativos temos a 
responsabilidade de sensibilizar 

“Somos um clube de bravos homens do 
mar, temos que derrotar este adversário”

Sebastião Patrício, presidente do 
clube, considera que o mais impor-
tante é a saúde e a vida de todos nós, 
entende que não estão reunidas as 
condições para retomar as várias 
competições desportivas e prevê 
um futuro muito complicado devi-
do à previsão de fortes restrições de 
ordem económica. 

Como está o GD Sesimbra a 
viver a actual situação causada 
pelo Covid-19?
Com grande preocupação. Aliás, 
todos estamos preocupados 
porque é uma pandemia 
devastadora para toda a sociedade 
mundial. Por isso, nesta fase que 
será duradoura, as competições 
desportivas ficam relegadas para 
segundo plano. No GD Sesimbra 
todas as deliberações tomadas 
pela Direcção tiveram sempre 
um único objectivo, a saúde 
de todos os que integram as 
estruturas desportivas, bem como 
das respectivas famílias. Penso 
que fomos rápidos e céleres ao 
suspender todas as modalidades. 
O clube está a sentir os efeitos 
desta paragem obrigatória?
Claro, como todos os clubes, 
empresas e, de uma forma 
geral, toda a sociedade. No caso 
particular do Grupo Desportivo de 
Sesimbra, para além da estrutura 
desportiva das várias modalidades, 
temos nos nossos quadros 16 
funcionários que vivem, com as 
respectivas famílias, do vencimento 
que lhes é garantido pelo clube, 
o que gera grande preocupação, 
embora não se coloquem para já 
em causa os respectivos postos 
de trabalho. Temos que ter 
consciência que, com as decisões, 
bem tomadas pelo Governo e 
Direcção Geral de Saúde, as receitas 
caíram para zero. Patrocínios, 
mensalidades, quotizações, 
utilização por parte dos 
estabelecimentos de ensino das 

José Pina

GRUPO DESPORTIVO DE SESIMBRA

resulta no empréstimo a um 
ano, a ser liquidado até Março de 
2021. Os clubes de competições 
distritais não se podem candidatar, 
mas caso fosse possível, o GD 
Sesimbra também não iria fazê-
lo. Esperamos que os apoios, ou 
outras soluções, possam surgir por 
parte da AF Setúbal, caso tenha 
disponibilidade para o efeito, 
porque ficámos sem as mínimas 
fontes de receita e temos que 
preparar a época de 2020/2021. 
A economia vai ficar sem margem 
de manobra, os apoios às 
modalidades vão escassear e as 
autarquias locais, o principal apoio 
de muitos clubes, estão a enfrentar 
um vendaval nunca imaginado. 
No nosso caso em particular e do 
movimento associativo concelhio, 
a Câmara Municipal de Sesimbra 
presidida pelo Dr. Francisco de 
Jesus continuará decerto a ter 
um papel determinante no apoio 
ao desporto, caso a sua situação 
financeira possa permitir, sempre 
secundadas pelas Juntas de 
Freguesia.
Neste momento difícil para 
todos nós, quer deixar alguma 
mensagem? 
Deixamos a todo o universo do 
Grupo Desportivo de Sesimbra, 
bem como a todas as famílias e à 
sociedade em geral, uma palavra de 
grande determinação, uma palavra 
de força e de garra para que todos 
em conjunto possamos ultrapassar 
esta pandemia do Covid-19, 
que se abateu sobre o mundo. 
Temos que ser fortes e temos 
que ficar em casa para podermos 
regressar aos nossos convívios, 
aos nossos jogos, às nossas zangas 
desportivas, regressar aquilo 
que todos gostamos, mas para 
isso, fiquem em casa. Por último, 
realço a disponibilidade do GD 
Sesimbra, na cedência das suas 
instalações desportivas - Pavilhão 
Gimnodesportivo, para apoio à 
Protecção Civil Municipal, no caso 
de necessidade. Não se esqueça 
por si  e por todos nós, fique em 
casa. 

muito e estamos cientes que a 
suspensão/não continuação do 
Campeonato Distrital de Seniores 
será uma decisão que em breve 
será tornada pública. Decerto que 
é frustrante para todos, pelas mais 
variadas razões, mas temos que ter 
em atenção o desgaste psicológico 
que os treinadores e atletas têm 
sofrido ao longo deste período. 
A FPF abriu uma linha de crédito 
para apoio aos clubes não 
profissionais de futebol e futsal. 
O GD Sesimbra vai usufruir 
dela?
Como outros prestigiados 
presidentes de clubes do nosso 
Distrito já afirmaram - a quem 
envio uma mensagem de total 
solidariedade e de disponibilidade 
para em conjunto encontrarmos 
formas para minimizarmos os 
nossos grandes problemas, a linha 
de crédito visa o apoio aos clubes 
no âmbito das suas competições, 

Sebastião Patrício, presidente do Grupo Desportivo de Sesimbra

DR

nossas instalações, entre outros, 
ficaram praticamente reduzidos 
a zero, sendo por isso grande 
motivo de preocupação para todos 
os dirigentes, sem excepção. E, 
depois como estamos inseridos na 
sede do concelho, onde a pesca e o 
turismo, são sectores essenciais e 
decisivos para a vida das pessoas, 
o GD Sesimbra vai certamente 
sofrer um forte revés. Mas, como 
somos um clube de pescadores, de 
bravos homens do mar, com todos, 
vamos derrotar este adversário que 
embora sem espaço no terreno, 
vai incomodando e de que maneira 
a nossa vida, familiar, desportiva 
e social, mas vamos ganhar este 
desafio.
A FPF decidiu dar a época por 
terminada nos escalões de 
formação. Concorda com esta 
decisão?  
Concordo totalmente. Perante a 
situação que estamos a viver, e 

como já referi é devastadora para a 
sociedade, não existem nenhumas 
condições para as competições 
chegarem ao seu términus, as aulas 
estão suspensas e eventualmente 
os alunos não vão regressar, 
muitas famílias estão em casa 
face ao Estado de Emergência, 
psicologicamente todos estamos 
arrasados, com a agravante da 
época de 2019/2020 se arrastar 
pelo verão dentro, colocando 
também em causa a preparação 
da nova época desportiva. Foi uma 
decisão sensata na defesa da vida 
humana e da saúde de todos nós.
E se esta medida for também 
aplicada pela AF Setúbal no 
que respeita ao Campeonato 
Distrital de Seniores?
Em primeiro lugar, quero felicitar 
a forma como a Direcção da AF 
Setúbal, presidida pelo Francisco 
Cardoso, tem lidado com esta 
situação, temos conversado 
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