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Muito se tem falado sobre 
este assunto do Corona-
vírus (Covid-19) e com 
as inúmeras vítimas que 

tem provocado por todo o mundo.
Todos pensávamos que pandemias 

desta natureza já tinham ficado na 
Idade Média, com a Peste Negra, e 
terminado com a Gripe Pneumónica 
de 1918, que em Portugal vitimou 
mais de 60 mil pessoas.

Ao longo destes 13 anos conse-
cutivos de crónicas, procuro redigir 
de uma forma responsável, sóbria e 
educada, mas também clara, directa, 
frontal...e contundente, quando se 
torna necessário

Quando sou contundente, utilizo 
palavras muito, muito fortes, procu-
rando que elas sejam sustentadas por 
factos, argumentos, provas. 

E por conclusões, às quais o caro 
leitor tem todo do direito de concor-
dar, ou não.     

Todavia, nunca recorro ao insulto, 
nem respondo aos insultos. 

O insulto é a derradeira prova de 
ausência de argumentos.    

Como pessoa apaixonada por His-
tória, professor de Ciências Naturais 
e responsável por este espaço de 
opinião, encontro aqui os três ingre-
dientes pessoais necessários para 
escrever sobre esta matéria. 

Neste caso, vou ter de ser neces-
sariamente contundente e duro, 
começando por apontar o dedo ao 
país responsável pelo aparecimento 
previsível, ocultação deliberada e dis-
seminação inevitável do vírus: 

República Popular da China.
Contudo, não confundo o país e a 

sua população, com o seu regime. São 
duas dimensões distintas. 

E, portanto, começo por afirmar 
que não nutro qualquer sentimento 
de afinidade ou simpatia pelo regime 

O Covid-19 e a China 
(Parte I)

OPINIÃO

Giovanni Licciardello

chinês. 
A China actual é uma mistura muito 

perigosa e volátil, onde coexistem ao 
mesmo tempo, o Comunismo habi-
tual e o Capitalismo também habitual.

Duas dinâmicas aparentemente 
contraditórias, mas que na China 
encontram uma suposta harmonia 
e simbiose.

Na prática, conduz a um regime e 
a práticas totalitárias e criminosas, 
como irei procurar provar, nesta e nas 
crónicas seguintes.

   Desde 1949, que o Comunismo 
obriga os chineses a obedecer sem 
qualquer sombra ou vestígio de con-
testação; condiciona-lhes o pensa-
mento e corta-lhes as liberdades. As 
autoridades não apenas bloqueiam 
o acesso ao conteúdo dos websites, 
mas também monitorizam o acesso 
de cada cidadão à Internet. No caso 
concreto do Covid-19, optaram pela 
omissão deliberada e criminosa de 
informação crucial. 

Na Coreia do Norte oficialmente 
não há qualquer infecção, nem morte 
com Covid-19. O costume.  

O Capitalismo propicia a existên-
cia de uma estrutura empresarial, 
que explora a força de trabalho de 
forma desumana, com horários de 
trabalho extremamente penosos, 
que excedem por vezes as dez ho-
ras por dia, seis dias por semana, 
salários ainda baixos, somente com 
5 a 15 dias de férias pagas. Para além 
disso, utilizam matérias primas de 
baixa qualidade. 

Daí que que fazem concorrência 
desleal ao resto do mundo, invadin-
do-nos com produtos baratos, mas 
de qualidade muito duvidosa, Made 
in China. 

Continuamos para a semana.
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Professor

LUTO
Comercial do 
jornal de luto
Rosália Batista, comercial do jornal O 
SETUBALENSE está de luto pela mor-
te da avó, Dolores Azenha, falecida na 
sexta-feira. À colega enlutada e res-
tante família endereçamos as mais 
sentidas condolências. 

Ana Martins Ventura

Equipamentos de 
protecção continuam 
a faltar no distrito de 
Setúbal que este fim-
de-semana ultrapassou 
os 400 infectados

A Federação Nacional dos Médicos 
(FNAM) e o Sindicato Independente 
dos Médicos (SIM) solicitaram uma 
reunião urgente com Marta Temido, 
ministra da Saúde, devido ao rápido 
crescimento da incidência da infec-
ção Covid-19 e número de médicos 
infectados pelo vírus SARS-CoV-2 e 
falta de equipamentos de protecção.

Segundo ambos os sindicatos “o 
rápido crescimento da incidência da 
doença e dos mortos, bem como do 
número de médicos infectados pelo 
vírus SARS Cov-2, e muitos deles com 
necessidade de cuidados intensivos 
e de longos tratamentos” é o motivo 
principal desta nova reunião.

Os profissionais da saúde conside-
ram que a sua protecção “deve ser 
uma prioridade” e que mesma não 
está a ser assegurada com os equi-
pamentos devidos”.

Recentemente, em entrevista a O 
SETUBALENSE, João Proença, diri-

CONTÁGIO ELEVADO

Médicos exigem nova reunião 
com ministra da Saúde devido 
a falta de condições de trabalho

gente do Sindicato dos Médicos da 
Zona Sul (SMZS) referiu que, apesar 
de já terem sido realizadas reuniões 
com a ministra da Saúde e de a mes-
ma ter garantido a encomenda e en-
trega de materiais, “o total continua 
a ser insuficiente porque o gasto é 
permanente e os sotcks não estão 
a ser repostos atempadamente. A 
questão permanece: porque não se 
começou a encomendar material 
mais cedo, se sabíamos que íamos 
precisar?”. 

Entre as faltas mantêm-se as más-
caras, viseiras, toucas e aventais, nu-
ma situação que, no distrito de Setú-
bal, se mantém “transversal e grave 
nos hospitais de São Bernardo, Nossa 
Senhora do Rosário e Garcia de Orta”.

Para conter as cadeias de contágio 
nos hospitais, João Proença refere 
ainda que não é apenas essencial ter 
material de trabalho adequado, mas 
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também locais adequados para o tra-
tamento de doentes.

“É preciso criar corredores de iso-
lamento nos hospitais, para os profis-
sionais a trabalhar na linha da frente 
do combate ao vírus não se cruzarem 
com outros”, explica João Proença.

Segundo os dados da Direcção-Ge-
ral da Saúde, 1 em cada 8 infectados 
por Covid-19 é profissional de saúde e 
neste momento os casos de médicos, 
enfermeiros, auxiliares e técnicos de 
diagnóstico estão próximos dos mil.

No total de população infectada, 
ontem o distrito de Setúbal somava 
411 casos, 37 de Setúbal, 121 de Alma-
da, 101 do Seixal, 54 do Barreiro, 31 da 
Moita, 23 do Montijo, 13 de Sesimbra 
e 11 de Palmela.

Os concelhos com menos casos são 
Alcochete com 7, Santiago do Cacém 
com 6 e Sines e Grândola, com 4 e 3 
casos respectivamente.

Dolores Azenha



Esta semana as limitações à 
liberdade de mobilidade vão ser 
mais severas. 
De acordo com estado de 
emergência, recentemente 
renovado, o Governo 
determinou que, entre os dias 9 

Páscoa em casa e 13, estão proibidas quaisquer 
deslocações para fora do 
concelho de residência.
A medida surge com o objetivo 
de restringir a circulação de 
pessoas no período da Páscoa e 
deste modo conter a propagação 
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da epidemia causada pela 
Covid-19. A excepção é apenas 
garantida para quem está a 
trabalhar, ou nos três concelhos 
do país com descontinuidade 
territorial, entre os quais se 
encontra o Montijo.

Jornal inicia hoje uma 
acção que apela à 
comunidade em geral 
e leitores 

O SETUBALENSE, único jornal diá-
rio em papel do distrito de Setúbal, 
inicia hoje uma campanha de anga-
riação de fundos, crowdfunding, em 
que apela à comunidade em geral, 
empresas e particulares, e em es-
pecial aos leitores, para conseguir 
manter a publicação durante este 
período de pandemia.

A campanha, lançada através da 
plataforma PPL Portugal Crowdfun-
ding, já está activa e permite a doa-
ção de qualquer valor até um má-
ximo de cinco mil euros. Basta ir à 
plataforma com link ppl.pt/causa/
osetubalense.

O jornal continua a publicar-se 
todos os dias úteis, e reforçou for-
temente a sua actividade online - 
no site e nas redes sociais -, mas a 
continuação desta dinâmica está em 
risco, devido à falta de receitas de 
publicidade decorrente da pandemia 
de Covid-19.

A publicação regular do jornal tem 
um custo mensal superior a 40 mil 
euros e, na situação actual, a editora 
assume que não vai conseguir supor-

CROWDFUNDING
O SETUBALENSE lança campanha 
de recolha de fundos para manter 
publicação em papel

tar este encargo durante muito mais 
tempo, pelo que apela à comunidade 
de toda a região.

Segundo o director do jornal, Fran-
cisco Alves Rito, com esta campanha 
O SETUBALENSE espera garantir 
dois meses de publicação.

“O que pretendemos é obter um 
fundo mínimo de 15 mil euros por 
mês, durante dois meses, para as-
segurar pelo menos as publicações 
desse período". 

Com este valor, embora longe do 
total de custos, "O SETUBALENSE 
conseguirá garantir que não deixa-
rá de imprimir a edição em papel e 
dar informação séria, honesta e de 
qualidade dos 13 concelhos da nossa 
região”, refere.

“Com 164 anos de história em prol 
de Setúbal e da região, o jornal quer 
continuar a cumprir a sua missão”, 
diz o responsável, mas, desde que 
a pandemia foi declarada, muitos 
jornais suspenderam a sua publica-
ção. “O SETUBALENSE tem resisti-
do e continua a lutar, com sacrifício 
de todos os colaboradores”, afirma 
Francisco Alves Rito. 

Nos próximos dois meses o jornal 
vai manter os leitores informados 
sobre o desenrolar da campanha e 
o director avança que dará nota pú-
blica das contribuições mais relevan-
tes, a não ser que seja pedido sigilo. 
“Juntos vamos ultrapassar isto”. 

Ajude o seu jornal e contribua para uma região informada e mais unida 
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Maria Carolina Coelho                         
e Mário Rui Sobral

Na Santa Casa do 
Montijo quatro 
funcionárias estão 
infectadas. E um utente 
do lar de Canha foi 
internado no Barreiro

TESTES POSITIVOS

Covid-19 atinge lares 
das Misericórdias 
de Montijo e Canha

Quatro funcionárias da Misericórdia 
do Montijo e um utente da Santa Ca-
sa de Canha testaram positivo para 
Covid-19. As trabalhadoras foram 
submetidas aos testes de despiste 
de prevenção na sexta-feira passada. 
O homem de 82 anos, que reside no 
lar da Misericórdia de Canha, fez o 
exame no Centro Hospitalar Barreiro-
-Montijo a 31 de Março e, de momen-
to, encontra-se internado na unidade 
hospitalar Nossa Senhora do Rosário.

Na Santa Casa da Misericórdia do 
Montijo (SCMM), as quatro funcioná-
rias que operam em três valências dis-
tintas na instituição – duas no lar, uma 
nos cuidados continuados e outra no 
serviço de apoio domiciliário – foram 
referenciadas como casos assinto-
máticos, ou seja, não apresentavam 
quaisquer sintomas. Todas foram en-
viadas para casa, onde se encontram 
a cumprir isolamento.

A notícia avançada por O SETUBA-
LENSE no sábado viria a ser confirma-
da, na íntegra, ao final do dia pelo pro-
vedor da SCMM, José Manuel Braço 
Forte, com a instituição a emitir ainda 
um comunicado dirigido à população, 
através da página que administra na 
rede social Facebook.

Em declarações a O SETUBALEN-
SE, o provedor da Misericórdia do 
Montijo revelou que as funcionárias 
têm idades compreendidas "entre os 
23 e os 40 e tal anos". 

As mulheres “estavam assinto-
máticas e foram enviadas para casa, 

A Câmara do Montijo têm desinfectado os espaços exteriores dos lares
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onde estão a cumprir isolamento, e 
vão repetir os testes no próximo dia 
20”, adiantou José Manuel Braço 
Forte, salientando que a institui-
ção vai tentar fazer com que sejam 
testados mais funcionários “já esta 
segunda-feira", apesar da realização 
dos exames de prevenção previstos 
estar agendada apenas para amanhã.

O responsável acrescentou ainda 
que, para já, aos utentes “têm estado 
a ser feitos despistes de temperatura 
[febre]” e que até então não tinham 
sido registados "quaisquer sintomas”.

Ao mesmo tempo, garante que “os 
restantes profissionais encontram-se 
ao serviço, continuando na presta-
ção de cuidados sem qualquer caso 
sintomático”. 

Ao longo da semana, a SCMM vai 
continuar a “testar utentes e profis-
sionais como medida de prevenção”, 
reforçou o provedor, sublinhando 
que “qualquer situação com utentes 
será, em primeiro lugar, comunicada 
aos familiares pelas directoras técni-
cas das respostas sociais”.

Quanto ao utente do lar da Santa 
Casa da Misericórdia de Canha, O SE-
TUBALENSE conseguiu apurar que o 
idoso vinha a apresentar alguns sin-
tomas há dias e que, por via disso, 
acabou por ser submetido ao teste, 

aproveitando uma deslocação de ro-
tina ao Centro Hospitalar Barreiro-
-Montijo, para tratamento a doença 
prolongada.

Nos dados revelados este domin-
go pela Direcção-Geral da Saúde o 
concelho do Montijo apenas regis-
tava mais um caso positivo (23) em 
relação ao relatório da véspera, não 
contabilizando ainda a totalidade 
destes casos.

Mais testes a partir de hoje
Os quatro casos positivos da SCMM 

foram detectados na primeira leva 
de testes SMART de despiste à Co-
vid-19 realizados na sexta-feira, na 
instituição. Integram-se na bateria 
de exames que cinco instituições 
do concelho do Montijo acordaram 
realizar, após um investimento da  
Câmara Municipal, na ordem dos 50 
mil euros, para mil testes.

Em primeira instância os testes 
vão ser apenas realizados aos fun-
cionários, para depois o rastreio ser 
alargado aos utentes.

Além da SCMM, o grupo das cinco 
instituições engloba a Santa Casa da 
Misericórdia de Canha, a União Mu-
tualista Nossa Senhora da Conceição, 
a Associação Caminho do Bem Fazer 
e as Residências Montepio.Dolores Azenha



4 O SETUBALENSE 6 de Abril de 2020

Setúbal A expo ibero-americana de 
música, que consiste na realização 
de um mercado relacionado com 
música de Espanha e de Portugal, 
acontecia este ano em Setúbal, 
nos dias 11, 12 e 13 de Junho. O 
evento prometia concertos, 
conferências e exposições. 

VI edição da 
EXIB Música 
Setúbal adiada

A organização da EXIB Música, 
com o apoio da Câmara Municipal 
de Setúbal e da Organização de 
Estados Ibero-Americanos para 
a Educação, a Ciência e a Cultura, 
decidiu adiar a sua VI edição, no 
seguimento das medidas criadas 
devido à proliferação da Covid-19. 

Mário Rui Sobral

Ana Martins Ventura

Município vai celebrar 
contrato-programa com 
a ARSLVT que financiará 
a obra até 923 400 
euros  

AUTORIZAÇÃO PUBLICADA EM DIÁRIO DA REPÚBLICA

Nova Unidade de Saúde de Azeitão 
com luz verde do Governo para avançar

A futura Unidade de Saúde de Azeitão 
recebeu “luz verde” do Ministério da 
Saúde para avançar. A autorização 
da celebração do contrato-progra-
ma entre a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
(ARSLVT) e o município de Setúbal, 
para a construção do equipamento, 
foi publicada na passada sexta-feira, 
em Diário da República.

Numa nota publicada pela Câmara 
de Setúbal, nas plataformas digitais 
que administra, é dado conhecimento 
do despacho que “permite a concre-
tização de uma reivindicação antiga 
da população e das autarquias locais”.

A edilidade justifica o anseio pela 
obra com o facto de o actual Centro 
de Saúde de Azeitão funcionar “provi-
soriamente, desde 1978, numa mora-
dia sem as condições adequadas para 
a prestação de cuidados de saúde”.

No diploma governamental é re-
conhecida como “absolutamente 
necessária” a construção da nova 

O Centro de Saúde de Azeitão funciona desde 1978 numa moradia adaptada 
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dos (URAP)”.
A execução da empreitada é assu-

mida pela Câmara Municipal e “será 
financiada pela ARSLVT até ao limite 
de 923 400 euros de acordo com o 
despacho” publicado na última sexta-
-feira, salienta a autarquia, que cede 
o terreno para a instalação do novo 
equipamento de saúde.

“O projecto da Unidade de Saúde 

de Azeitão vai ser submetido a uma 
candidatura a fundos comunitários 
do POR Lisboa 2020 com uma taxa 
de co-financiamento de 50% do in-
vestimento elegível”, indica ainda o 
município.

Além de ter cedido o terreno para a 
construção, o município lembra ainda 
que também elaborou “o respectivo 
projecto de especialidades”.

Desde sábado Setúbal partilha com 
os restantes 17 municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa, meios e re-
cursos para aumento da capacidade 
de resposta à pandemia do Covid-19, 
através da Plataforma de Gestão In-
tegrada. 

Um sistema através do qual se pre-
tende fomentar a cooperação entre 

AJUDA ENTRE MUNICÍPIOS

Setúbal partilha recursos com toda a área metropolitana

municípios e garantir o bem-estar das 
populações.

A partir desta plataforma cada mu-
nicípio pode informar os restantes so-
bre excedentes, como máscaras de 
protecção, luvas, gel desinfetante e 
material médico. Esta será uma forma 
de suprir eventuais necessidades ma-
nifestadas em um ou mais concelhos.

Em comunicado a Câmara Muni-
cipal de Setúbal, avança ainda que, 
“uma autarquia que não encontre na 

plataforma os serviços, produtos e 
equipamentos de que carece tam-
bém pode criar essa necessidade, de 
forma a que as restantes a ajudem na 
resolução dessa falta”. E, cada um dos 
municípios disponibiliza, igualmen-
te, “a referência das empresas em 
que fez as suas aquisições, para que 
os outros, em caso de necessidade, 
possam contactar directamente os 
fornecedores”.

A Plataforma de Gestão Integrada 

permite também a cada concelho 
partilhar as medidas e iniciativas 
concretizadas no âmbito do comba-
te à Covid-19, no seu território, “para 
que os restantes possam avaliar uma 
eventual implementação”.

A Plataforma de Gestão Integra-
da envolve o Alcochete, Almada, 
Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, 
Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odive-
las, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, 
Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

CASA

Soldados 
contra a 
Covid-19 
acolhidos na 
Casa do Largo

Profissionais de saúde e elementos 
de forças de proteção e socorro a tra-
balhar em Setúbal na linha da frente 
no combate à pandemia Covid-19 
optaram por ficar temporariamente 
alojados na Casa do Largo - Pousada 
da Juventude e no Hotel de Aplicação 
da Escola de Hotelaria e Turismo de 
Setúbal, do Turismo de Portugal. Es-
paços cedidos pela Câmara Municipal 
de Setúbal para receber profissionais 
em contacto com grupos de risco 
com combate à Covid-19 

Os dez elementos da Companhia 
de Bombeiros Sapadores de Setúbal 
que estavam a viver temporariamen-
te na Casa do Largo - Pousada da Ju-
ventude, enquanto realizavam uma 
jornada de trabalho ininterrupta de 
duas semanas de prontidão, 24h00 
por dia, foram rendidos por outra 
equipa este sábado.

Paulo Lamego, comandante da 
Companhia de Bombeiros Sapado-
res de Setúbal explica que optou-se 
por “ter a companhia a funcionar 
com 50% dos elementos, durante a 
pandemia do coronavírus” de forma 
a garantir uma melhor operacionali-
dade, eficácia e disponibilidade dos 
bombeiros.

O Hotel de Aplicação da Escola 
de Hotelaria e Turismo de Setúbal 
tmbém é a casa temporária de um 
elemento da Guarda Nacional Repu-
blicana e dez profissionais de saúde, 
que desempenham funções no Cen-
tro Hospitalar de Setúbal.

Um decisão tomada por estes 
profissionais, em alguns casos com 
o objectivo de evitarem deslocações 
diárias, para além das suas intensas 
jornadas de trabalho, reduzindo tam-
bém o risco de contaminação do novo 
coronavírus a familiares.

Estes são apenas dois dos locais 
disponíveis para estes profissionais. 
E José Luís Bucho, coordenador do 
Serviço Municipal de Proteção Civil 
e Bombeiros de Setúbal, afirma que 
“há mais capacidade de alojamento 
para os profissionais que assim o de-
sejarem”. A.M.V.

Unidade de Saúde de Azeitão, face 
às “necessidades crescentes da popu-
lação” daquela freguesia em matéria 
de saúde.

Segundo o município, a nova infra-
-estrutura “terá duas unidades fun-
cionais, cada uma para atender 11 
400 utentes, num total de 22 800 
cidadãos, e também uma Unidade 
de Recursos Assistenciais Partilha-



AJUDE O 
SEU JORNAL 
A MANTER A 
PUBLICAÇÃO

O SETUBALENSE lançou uma campanha de recolha de  fundos - crowdfunding 
para que os leitores e a comunidade em geral possam ajudar a manter a publicação,

 tanto em papel como digital, nos próximos dois meses

Faça o seu donativo em -  ppl.pt/causas/osetubalense
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Setúbal

Câmara reforça desinfecção diária nas ruas 
da cidade para combater Covid-19

Setúbal está a ser alvo de uma pro-
funda limpeza e a desinfecção do es-
paço público, realizada diariamente. 
Numa altura em que a possibilidade 
de contágio por Covid-19 é elevada, 
a Câmara Municipal está a garantir a 
higienização das zonas do concelho, 
onde se aglomeram maior número de 
pessoas, através da aplicação de um 
desinfectante à base de hipoclorito
de sódio.

Numa primeira fase o município 
procedeu à desinfecção da sinaliza-
ção rodoviária, do mobiliário urbano 
e dos pavimentos.  A limpeza, feita 
com “recurso a equipamentos de jac-
to de alta pressão e produtos desin-
fectantes”, foi executada, também, 
em “bancos de rua, paragens de au-
tocarro, botões de semáforos e con-
tentores de resíduos sólidos”, revela 
a Câmara Municipal em comunicado.

Na passada sexta-feira as equipas 
de higienização percorreram a Rua 
do Regimento de Infantaria 11. E as-
seguraram a “desinfecção da Quinta 
do Quadrado e do Paraíso, das ruas 
Henrique Cabeçadas e Dom Pedro V e 
Avenida de Moçambique”. Este sába-
do a higienização centrou-se no Bair-
ro das Manteigadas e em Poçoilos.

No dia 2 de Abril os trabalhos 
centraram-se nos bairros Santos Ni-
colau, dos Pinheirinhos e da Azeda, 
reforçando a limpeza de “espaços 
de circulação pedonal, papeleiras e 
contentores”. Foi, ainda, intervencio-
nado o Mercado de Nossa Senhora da 
Conceição, a Avenida Belo Horizonte 
e os parques do Bonfim, de Vanicelos 
e da Algodeia, onde a manutenção 
dos espaços verdes e sistemas de 
rega também foi assegurada. 

Nenhuma rua tem escapado. E, 
desta forma, quatro cantoneiros, 
devidamente equipados, também 
procederam à “lavagem da Avenida 
Jaime Cortesão e das ruas Camilo 
Castelo Branco, Formosa e General 
Gomes Freire”, esclarece a autar-

Higienização das áreas 
de maior contacto 
humano decorrem 
desde a semana 
passada como medida 
de prevenção

INTERVENÇÃO EM TEMPO DE PANDEMIA

DR

DR

Equipas percorrem as ruas da cidade a aplicar hidroclorito de sódio em mobiliário urbano e zonas de risco

quia. “Outra equipa efectuou a lava-
gem dos contentores instalados no 
Bairro Santos Nicolau” e uma outra 
procedeu à “limpeza das avenidas 
22 de Dezembro, Rodrigues Manito 
e Manuel Gamito”.

Segundo balanço divulgado pela 
autarquia, “a operação também já foi 
concretizada, no centro histórico, nas 
avenidas da Portela, Combatentes, 
Fontainhas, Bento de Jesus Caraça, 
Jaime Cortesão, Bento Gonçalves, D. 
João II e Infante D. Henrique”. 

E prosseguiu, ainda, nos mercados 
do Livramento e do Rio Azul, nos 
bairros do Troino e de Montalvão e 
na zona do Moinho do Frade.  Assim 
como a Quinta do Hilário.

No decorrer da passada semana, a 
acção de desinfecção chegou ainda 
ao Hospital de São Bernardo, às es-
tações ferroviárias Setúbal e Praça do 
Quebedo e ao terminal rodoviário, 
mercados municipais, farmácias e 
supermercados.

Nas ruas da União das 
Freguesias de Setúbal e nas 
freguesias de Azeitão, São 
Sebastião, Sado e Gâmbia-
Pontes-Alto da Guerra a 
desinfecção tem sido executada 
por quatro tractores “utilizados 
no tratamento de vinhas” e 
através dos quais é espalhado 
desinfectante em forma de 
vapor.
Uma operação que tem 
despertado a curiosidade de 
muitos setubalenses pelo 
aspecto do veículo e pelo rastro 
de vapor.

Tractores    
Das vinhas 
para as ruas 
de Setúbal

Tratores agrícolas têm sido fundamentais na desinfecção de ruas



6 de Abril de 2020 O SETUBALENSE 7

Especial 
Saúde

O Dia Mundial da Saúde, 
celebrado  a 7 de Abril, tem 
o objectivo de promover a 
consciencialização sobre a 
saúde. 
Para 2020, ainda antes de a 
pandemia Covid-19 ser uma 
realidade, a Organização Mundial 

Dia Mundial da Saúde 
celebra-se amanhã

de Saúde (OMS) elegeu um tema 
direccionado para a função da 
enfermagem e indicações para o 
seu fortalecimento. 
E, por indicação da OMS, este 
tema central passa agora a ser 
debatido com prioridade na 
agenda internacional.

Palmela homenageia profissionais 
da saúde e destaca papel da enfermagem 

Amanhã assinala-se o Dia Mundial 
da Saúde, data instituída há 70 anos 
pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS). E embora a agenda que ele-
ge 2020 como Ano Internacional 
dos Enfermeiros apanhe a sociedade 
envolvida no combate à pandemia 
Covid-19, Palmela é um dos poucos 
municípios do distrito que não deixa 
passar a data em branco.

No Dia Mundial da Saúde a Câma-
ra de Palmela evoca o trabalho dos 
profissionais de saúde no combate 
à pandemia provocada pelo novo 
coronavírus.

“Nesta fase difícil que atravessa-
mos, o município estende esse reco-
nhecimento a todos os profissionais 
de saúde que estão na linha da frente 
no combate à Covid-19, com elevado 
profissionalismo e dedicação e sem 
os quais, simplesmente, não haveria 
respostas”, anuncia a autarquia.

A perspectiva principal é o apelo 
à reflexão “sobre a valorização dos 
profissionais de saúde” e, ao mesmo 
tempo, “a necessária prioridade de se 
investir mais no Serviço Nacional de 
Saúde”, complementa o presidente 

A Câmara Municipal de Almada e o 
Hospital Garcia de Orta constituíram 
uma parceria, via Linha Verde 800 
10 20 40, que permite à população 
do concelho em situação de risco ou 
sem apoio, continuar a fazer a sua 
medicação crónica, sem que para 
isso seja necessária a deslocação à 
farmácia do hospital.

Assim, a autarquia e o Hospital 

Humberto Lameiras

Há 70 anos que se 
assinala o Dia Mundial 
da Saúde, mas agora 
todas as atenções estão 
viradas para a pandemia 

COVID-19 QUASE APAGA DIA MUNDIAL DA SAÚDE

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 

ALEX GASPAR

da Câmara de Palmela, Álvaro Amaro.
Por outro lado, o município destaca 

também a homenagem aos enfermei-
ros, ao encontro da agenda interna-
cional estabelecida pela OMS e assi-
nala o 200.º aniversário de Florence 
Nightingale. Enfermeira nascida em 
Florença, Itália, a 12 de Maio de 1820, 
considerada a fundadora da enferma-

gem moderna. 
No outro lado da península, em 

Almada, segundo fonte da Câmara 
Municipal, “ainda nada está previsto, 
mas esta data não vai ficar em bran-
co”, garantem. 

Outros concelhos do distrito nada 
anunciam sobre esta comemoração, 
com todas as mensagens voltadas pa-

ra planos de contingência à Covid-19. 
Muitas acções previstas para assinalar 
o dia foram sucessivamente cance-
ladas, incluindo as da Câmara de Se-
túbal que, na sexta-feira, mantinha a 
agenda para o Dia Mundial da Saúde 
suspensa.

A nível nacional estava previsto 
que esta data marcaria o inicio da 
agenda da Juventude para a Saúde 
para a década 2020-30. Uma ini-
ciativa promovida pelo Conselho 
Nacional de Saúde, em colaboração 
com o Ministério da Saúde, Ministério 
da Educação, Conselho Nacional de 
Juventude e parceiros sociais.

O Conselho Nacional de Saúde 
estabelece que o objectivo desta 
agenda é “contribuir para a cons-
ciencialização das crianças e jovens, 
dos 5 aos 25 anos, acerca dos seus 
direitos e responsabilidades quanto 
à sua saúde e bem-estar físico e men-
tal, incluindo o direito de participar 
activamente no debate social e na 
definição das políticas de saúde que 
lhes dizem directamente respeito”.

Por isso, embora a iniciativa mar-
cada para o Dia Mundial da Saúde fi-
que suspensa, o Conselho desafia os 
jovens ao debate, através das plata-
formas digitais, sobre a questão: “No 
contexto actual de pandemia pela Co-
vid-19, o que posso fazer pela minha 
saúde e bem-estar, bem como pela 
saúde e bem-estar da minha família, 
amigos e comunidade?”.

As mensagens-chave que saírem 
deste debate devem ser enviadas 
para o Conselho Nacional de Saúde 
até 24 de Abril.

Doentes crónicos de Almada podem receber medicamentos em casa

Celebração adaptou-se ao contexto actual 

de Almada começaram a distribuir 
medicação com recurso à Linha 
Verde de apoio do Plano Municipal 
de Emergência Social (PMES) CO-
VID-19. 

“Esta é mais uma das medidas 
aplicada no concelho para reduzir a 
exposição da população mais vulne-
rável a este vírus”, refere comunica-
do da Câmara Municipal.

Os medicamentos são entregues 
na residência pela equipa de apoio 
ao PMES COVID-19, do público-alvo 
desta medida de contingência. 

São todas pessoas que, “inde-
pendentemente da sua condição 
financeira, estão em quarentena ou 
isolamento, ou a quem foi imposto o 
dever especial de protecção”.

A autarquia indica ainda que as 

pessoas que podem receber este 
apoio, são as que “pertencem a gru-
pos de risco, caso daquelas que têm 
doenças crónicas como cardíacas, 
diabetes e doenças pulmonares” e 
que “não têm rede de suporte”.

Estão ainda integradas as situa-
ções sinalizadas pelas entidades 
sociais e de saúde do concelho de 
Almada.

A vida tem destas ironias. Em 
poucas semanas todos per-
cebemos a importância de 
um Serviço Nacional de Saú-

de (SNS) robusto, capaz e eficiente. De 
repente tornou-se mais evidente que 
nunca como os recursos, neste sector, 
têm tradução em vidas humanas e no 
bem-estar da população. Médicos e 
equipamentos, em qualidade e quan-
tidade, são vidas.

De súbito, com esta pandemia, o 
chavão ganhou sentido prático. O SNS 
passou a sinónimo de exército para 
a salvação nacional, numa guerra em 
que, mais do que a soberania, está 
em causa a sobrevivência. O subfi-
nanciamento deixou de ser apenas 
falado para ser sentido. As faltas de 
profissionais e materiais, que eram só 
números, transformaram-se em de-
sespero. O défice mais grave, já não é o 
das contas públicas, que absorvia toda 
a preocupação nacional e europeia.

Os momentos que vivemos de-
puram o valor das coisas. Como diz 
Álvaro Amaro, autarca de Palmela, a 
Covid-19 remete-nos para a reflexão 
sobre a valorização dos profissionais 
e o investimento no SNS. 

A homenagem que o município de 
Palmela faz amanhã a quem trabalha 
no Serviço Nacional de Saúde não 
poderia ser mais oportuna. Este ano, 
quando menos o podemos celebrar, 
o Dia Mundial da Saúde ganha um 
significado ímpar, com a utilidade de 
uma lição. Que todos nos lembremos 
das diferenças entre ventiladores e 
automóveis ou entre produtividade 
e mortalidade. Que os responsáveis 
políticos percebam que não nos va-
mos esquecer disto.

Hino à Saúde

EDITORIAL

Francisco Alves Rito

Director

Do subfinanciamento 
ao devido valor
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Direcção Técnica de:
Dr. Valter Manuel C. Gomes
De Segunda a Sexta das 9h00 às 19h00
Sábado das 9h00 às 13h00

Rua Arronches Junqueiro,
109 - Setúbal | Tel.: 265 522 783
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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

         Farmácia Marques
   DIRECÇÃO TÉCNICA

                Dr. Valter Manuel C. Gomes

Rua Arronches Junqueiro ,  109
Tel .  265 522 783 •  Setúbal

De Segunda a Sexta das 9h às 19h
Sábado das 9h às 13h

Dra. Anabela Nabais - Neurocirurgia
Dra. Nélia Alegria - Medicina Geral e Familiar

Dra. Teresa Bertolo - Medicina Geral e Familiar
Dra. Maria José Leitão - Psicologia | Hipnoterapia (Acordos)

Dra. Estefânia Campos - Tratamentos de Incontinência Urinária e Fecal
Dr. Norberto Gomes - Medicina Desportiva 

Tratamento Não Cirúrgico de Varizes (Derrames)  - Esclerose, Laser Co2, Laser Vascular, Carboxiterapia

Dr. Carlos Góis - Psiquiatria 
Dr. Norberto Gomes e Dr. V. Pedro Correia - Tratamento de Obesidade

Rua Augusto da Costa, nº 1 - 1 A - 2910-410 Setubal
265 239 390 | 265 419 488 | e-mail: medisete@gmail.com

Medisete - Centro Médico, Lda.
Direcção Clinica – Dr. Norberto Gomes

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

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

OUTROS CONCELHOS
212 383 228

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relaciona-
mento. Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos 
de alguém que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar 
numa nova fase profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplica-
ções financeiras. Carta da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para 
Peixes. Vai sentir-se com muita vontade de viver a vida e demonstrar a força das 
suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
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 
renovados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir 
novas emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação 
ou de cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta 
carta define uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados 
pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, 
o seu coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. 
No plano profissional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, 
desde que estruturados e calculados darão bons resultados. Carta da semana – O 
IMPERADOR – está muito lúcido, objetivo e eficaz marcando pontos em todas as 
situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e 
força de vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer 
tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de 
vida; pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas 
situações podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de 
tomar uma posição. Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite 
conduzir a sua vida de forma objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma 
nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de 
deceções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profis-
sional – dê atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, 
procure novos apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo 
dos sonhos em que é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
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 com-
preender alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida 
financeira sujeita a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos 
acontecimentos. Carta da semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante 
pródiga em acontecimentos importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas 
fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

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 INDE-

PENDENTE; DUAS GRANDES JANELAS PARA A RUA O 

QUE LHE PROPORCIONA MUITA LUZ NATURAL; ACES-

SOS MUITO ESPAÇOSOS.

VALOR: 29.900€
CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

FALECEU A 4/04/2020

LUISA DA SILVA
JORGE    

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Seus famíliares cumprem o doloroso dever de participar 
o falecimento do seu ente querido.
    O funeral realizou-se dia 05-04-2020 pelas 17h para o 
Crematório de Setúbal.
     Agradecendo a todos quanto se dignaram e participaram 
em tão piedoso acto, bem como a todos que de qualquer 
outra forma manifestaram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SETUBALENSE
TELEF: 265 550 045  /  265 238 528 (SERVIÇO PERMANENTE)
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FALECEU A 31/03/2020

ANSELMO LOURINHO
CALISTO    

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, genro, netos, restante familia e amigos 
cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do 
seu ente querido cujo o funeral se realizou dia 01-04-2020 
para o Cemitério da Paz. Na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, vem por este meio agradece a todas as 
pessoas que se dignaram a acompanhar ou que de outra 
forma manifestaram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF: 265 718 605 | 934 782 861 | 966 479 242

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

FALECEU A 3/04/2020
DOLORES FERREIRA

AZENHA    
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua  filha, genro, netas, bisneto, restante familia e amigos 
cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu 
ente querido cujo o funeral se realizou dia 04/04/2020   para 
o Crematório de Setúbal. Na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, vem por este meio agradece a todas as 
pessoas que se dignaram a acompanhar ou que de outra 
forma manifestaram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF: 265 718 605 | 934 782 861 | 966 479 242

JOSÉ FERNANDO 
DA SILVA ESTRELA

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de José Fernando da Silva Estrela. 
A família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

(1936 – 2020)
Participação e 
Agradecimento
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Região

Grupo Libertas 
não baixa os braços 
e assegura que não 
haverá despedimentos
Com forte presença no distrito de Setúbal, o grupo vai manter
estratégia e investimentos previstos

Um dos maiores players do sector 
imobiliário em Portugal responde de 
forma objectiva à crise provocada pe-
la COVID-19. O grupo vai manter, não 
só todos os postos de trabalho, como 
também o nível de investimento nos 
projectos imobiliários, no turismo e 
na agricultura com uma verba total 
de 80 milhões de euros. Uma posição 
reactiva que o grupo já havia tido por 
altura da crise do subprime em 2008.

Pascal Gonçalves, administrador 
do grupo Libertas, garante que “exis-
te plena consciência das responsa-
bilidades que a actividade acarreta 
junto de funcionários, técnicos e 
projectistas, sub-empreiteiros de 
construção civil, bancos e autar-
quias”. Tal como nos tempos difíceis 
da crise de 2008, “o grupo não vai 
agora baixar os braços”, salienta. “As 
nossas obras continuarão enquanto 
o governo entender que assim deve 
ser, pois temos como missão produzir 
riqueza para a economia nesta altura 
tão crítica”, acrescenta.

O administrador da empresa res-
ponsável por grandes projectos no 
distrito de Setúbal como a mega 
urbanização Quinta da Trindade, 
no Seixal, Tagus Bay e o Praia do Sal 
Resort, em Alcochete, entre outros, 
é peremptório ao garantir a estabili-
dade a vários níveis, junto de clientes, 
fornecedores e colaboradores: “Aos 
nossos clientes, queremos afirmar 
que dotámos os nossos projectos da 
estrutura financeira adequada através 
de financiamentos, vendas e capitais 
próprios para garantir a sua conclusão. 
Os nossos fornecedores receberão 
pontualmente os pagamentos acor-

dados, como sempre aconteceu, tanto 
em período de crise como de bonança. 
Aos nossos funcionários, queremos 
expressar o nosso agradecimento pela 
sua capacidade de adaptação nestes 
dias difíceis, manifestando o nosso 
empenho, tal como na última crise, 
em preservar os postos de trabalho 
sem proceder a despedimentos mes-
mo que a magnitude da crise que se 
seguirá seja forte”.

A Libertas, responsável directa-
mente por 160 colaboradores, a que 
se somam muitos outros indirectos, 
coloca assim a tónica na responsa-
bilidade social e económica, sem 
abdicar da linha de sustentabilida-
de ambiental que é transversal aos 
vários projectos do grupo. O objec-
tivo, define Pascal Gonçalves, é “dar 
a volta por cima numa perspectiva 
de médio/longo prazo e não ‘curto-
prazista’”, garantindo que os planos 
são para manter, admitindo, porém, 
que face à crise “poderá resvalar em 

alguns meses um ou outro projecto 
ainda não iniciado”.

Pensando um pouco mais à frente a 
administração adianta que os projec-
tos imobiliários futuros estarão ainda 
melhor adaptados a novas realidades, 
como por exemplo o teletrabalho.

“Estamos cientes de que o lar é 
um porto de abrigo não só da vida 
familiar, mas também da vida do 
trabalho”, frisa o administrador. 
“Isto sempre foi e continuará a ser 
umas das nossas grandes priorida-
des na construção. Mas o momen-
to que todos vivemos também nos 
orienta para os projectos futuros”, 
reforça. Neste contexto, acrescen-
ta, “o conselho de administração, os 
arquitectos, engenheiros, comerciais 
e de uma forma mais alargada, cada 
pessoa envolvida na génese de um 
projecto da Libertas, já estão a pensar 
nesta realidade para que as casas se 
tornem mais funcionais e ajustadas 
às mudanças sociais”.

Pascal Gonçalves, administrador do Grupo Libertas Imobiliário

DR

Luís Pestana

GARANTIA DEIXADA AOS 160 TRABALHADORES

Em termos globais, 
actualmente, o grupo tem 20 
projectos imobiliários em curso 
em Portugal: quatro em Lisboa, 
dois em Alcochete, três no 
Seixal, três em Albufeira, três 
em Faro, dois em Lagoa, dois em 
Pombal e um na Figueira da Foz.

O Grupo Libertas tem a sede 
na capital, Lisboa, mas o seu 
raio de acção estende-se a todo 
o país. É responsável por obras 
emblemáticas como o Unique 

Região 5 projectos imobiliários 
em curso na Margem Sul

Belém, Tagus Bay, Lux Primeat 
Benfica Stadium, Lux Garden em 
Faro, Albufeira Prime ou o River 
Terraces Pombal.

No distrito de Setúbal começa 
a deixar uma marca significativa; 
a mega-urbanização Quinta da 
Trindade, no Seixal, o Tagus 
Bay e o Praia do Sal Resort, em 
Alcochete e ainda uma quinta 
biológica de grandes dimensões 
no Poceirão, Palmela, são as 
principais referências.

Praia do Sal Resort Alcochete

Tagus Bay Alcochete

DR
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cartazes a alertar a população 
para ficar em casa, para 
protecção própria e protecção 
dos trabalhadores. Com o mote 
“nós estamos a trabalhar por 
si, fique em casa por nós”, esta 
campanha, promovida no site 
e nas redes sociais de todas as 

concessionárias EGF, pretende 
relembrar o cidadão das regras 
da Direcção-Geral da Saúde que 
acautelam para a prevenção e 
para o afastamento social durante 
esta pandemia. A campanha 
disponível em https://www.
amarsul.pt/media/filmes/  

Trabalhadores 
da Amarsul 
alertam 
população 

A Amarsul lançou a campanha 
digital de sensibilização a alertar 
a população para ficar em casa, 
de forma a prevenir e mitigar 
a propagação da pandemia 
Covid-19. A campanha mostra 
os trabalhadores da Amarsul e 
das concessionárias EGF com 

Atendendo que as medidas 
aprovadas pelo Governo 
até agora são claramente 
insuficientes para respon-

der aos problemas sentidos pelos 
trabalhadores, o PCP apresentou 
propostas concretas para proteger 
os direitos dos trabalhadores e os 
seus rendimentos, assegurar con-
dições de vida das populações e 
reforçar a capacidade de resposta 
do SNS para enfrentar o surto epidé-
mico. Propostas que serão discutidas 
e votadas no próximo dia 8 de abril 
na Assembleia da República.

Do conjunto das iniciativas legis-
lativas apresentadas, salientam-se 
a proibição dos despedimentos, da 
cessação de contratos a prazo e de 
prestação de serviços no atual con-
texto do surto, e a nulidade dos atos 
que sejam praticados em violação da 
legislação laboral, com o objetivo de 
salvaguardar os postos de trabalho.

Propomos medidas de apoio aos 
advogados e solicitadores, aos tra-
balhadores das artes do espetácu-
lo e dos trabalhadores científicos; 
medidas de proteção social de tra-
balhadores do setor do táxi e dos 
trabalhadores domésticos, dos es-
tagiários e formandos do IEFP, dos 
trabalhadores de empresas de tra-
balho temporário que tenham sido 
alvo de despedimentos e medidas 
de apoio aos feirantes.

De forma a assegurar o rendimen-
to dos trabalhadores propomos que 
o subsídio de doença, subsídio de 
assistência à família e o apoio aos 
trabalhadores para ficarem com os 
filhos em virtude do encerramen-
to das escolas e de equipamentos 
sociais seja atribuído no valor de 
100% da remuneração de referên-
cia. Propomos que a apoio extraor-
dinário aos trabalhadores para fica-
rem com os filhos inclua o período 

Proteger os direitos e os 
rendimentos dos trabalhadores

OPINIÃO

Paula Santos

de interrupção letiva e propomos a 
prorrogação das prestações sociais 
que terminem agora, em particular 
a renovação automática do subsídio 
de desemprego.

Consideramos que é fundamen-
tal valorizar os trabalhadores que 
asseguram serviços essenciais, 
como os profissionais de saúde, os 
bombeiros, as forças e os serviços 
de segurança, os trabalhadores que 
asseguram o abastecimento de água 
e energia, os trabalhadores da reco-
lha de resíduos, os trabalhadores das 
comunicações, os trabalhadores dos 
lares e outros equipamentos sociais, 
entre muitos outros. São trabalha-
dores que estão muito expostos ao 
risco de contágio, por isso propomos 
que caso contraíam a doença COVID 
19 em contexto laboral, seja equipa-
rada a doença profissional e que seja 
pago um suplemento remuneratório 
de compensação do risco, da peno-
sidade e insalubridade.

Face à expectável perda de ren-
dimentos das famílias propomos 
um período de carência de capital, 
com o correspondente adiamento 
do final dos contratos do crédito à 
habitação e uma moratória no paga-
mento da renda prolongando até ao 
dia 30 de cada o mês o período de 
pagamento; a redução do preço dos 
combustíveis e que não haja cortes 
de água, luz, gás ou comunicações 
eletrónicas, prevendo a definição de 
um regime de planos de pagamento 
estendidos no tempo.

Sabemos que as propostas que 
apresentamos não resolverão tu-
do, mas são solução para muitos 
problemas prementes que estão 
na vida de muitos trabalhadores e 
das populações.

Deputada do PCP

Propomos 
que apoio 

extraordinário 
aos 

trabalhadores 
para ficarem 
com os filhos 

inclua o período 
de interrupção 

lectiva

DR

O Grupo Libertas tem alinhado 
investimento de 10 milhões 
de euros para este ano na área 
do turismo, lembrando que 
já colocou várias unidades 
hoteleiras e de alojamento 
local à disposição dos poderes 
públicos, para albergar o  
corpo médico deslocado 
envolvido na luta contra a 
pandemia. 

Entre eles, o Hotel Alfoz "que 
irá estar ocupado por médicos 
e enfermeiros, e também 
contaremos com o Upon Lisbon 

Covid-19 Empresa acolhe 
médicos na luta à pandemia

que albergará idosos com 
teste Covid negativo vindo de 
lares, de forma a não serem 
contaminados. 

Contribuiremos, em 
conjunto com todos os 
cidadãos portugueses, 
para a ultrapassagem da 
crise, por forma a permitir 
que Portugal regresse aos 
caminhos do progresso e do 
desenvolvimento, permitindo 
atingir novos limiares de bem-
estar colectivo”, assegura Pascal 
Gonçalves

Condomínio privado One River, Seixal

DR
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Opinião

ACOVID-19 é uma mata-
-velhos. Coisa feia de se 
dizer, mas do mal, o me-
nos (e contra mim falo): 

as epidemias matam, e entre ceifar 
a eito ou escolher principalmente 
aqueles que já viveram uma vida... 
Um falecimento, qualquer que se-
ja, é uma tragédia, porque a vida é o 
bem supremo. Mas a morte em idade 
avançada é mais natural e aceitável. 

De repente, veio-me à lembrança 
a abominável expressão «peste gri-
salha», mimo de um asno que esteve 
no poder, para se referir ao peso dos 
encargos públicos com os seniores, 
acirrando a guerra entre gerações. 
Voltamos a ouvir o relinchar de ca-
valgaduras daquela estirpe, eufóri-
cos com a expectativa da razia na 
velhada – sejam os retardados que 
se acoitam pelas redes sociais para 
aí despejarem o lixo das minúscu-
las e sórdidas mioleiras, ou os inte-
ligentes teóricos que anteveem na 
mortandade dos idosos um alívio 
para a despesa pública e uma boa 
oportunidade para a economia. Esta 
espécie de gente merece-me dois 
sentimentos: asco, pela desumani-
dade que patenteia, mas também 
comiseração – não devem ter velhos 
na família nem no círculo de amigos, 
os desgraçados, e não sabem o que 
perdem.

Além destas bestas, saltaram do 
covil outras espécies repugnantes: 
aquelas que, enquanto um povo so-
fre, não têm pejo em aproveitar-se, 
quer na especulação descomedida 
de preços, quer na cobrança de juros 
indecorosos, quer nos despedimen-
tos oportunistas. Há que pará-los.

Voltemos à peste. A mãe Natu-
reza é-nos generosa. Mas as mães, 
mesmo as mais dedicadas e extre-
mosas, também se zangam – para 
chamar à atenção e corrigir atitudes 
e comportamentos despropositados 
e incorretos, para educar. A Natureza 
parece ter estes desígnios. E quando 
se zanga reduz-nos à nossa condi-
ção de grãozinhos de pó no infinito 
universo que criou. É então que as-
sumimos a nossa insignificância e, 
humildes porque derrotados no tu-
do que temos como definitivamente 
adquirido, abrandamos nos nossos 
egoísmos, nas nossas vaidades, na 
nossa ânsia consumidora, no nosso 
instinto destruidor, enfim, na nossa 
arrogância e nos nossos exageros 

Covid-19

OPINIÃO

Juvenal Cordeiro Danado

vessamos tivessem o condão de nos 
fazer refletir e melhorar, a todos, co-
mo seres humanos cientes das nos-
sas limitações e mais respeitadores 
dos nossos semelhantes e do nosso 
meio ambiente, ganharíamos tanto. 

No que já ganhámos, foi no espí-
rito de missão que temos visto nos 
profissionais de saúde e dos lares de 
idosos, nos bombeiros e nas forças 
de segurança, nos profissionais e 
voluntários das variadíssimas ins-
tituições que prestam cuidados e 
espalham solidariedade e amor pe-
lo país. Não há elogios que bastem 
ao trabalho e à generosidade des-
tes heróis. Curvo-me, reconhecido 
e emocionado, perante todos eles. 
Bem hajam e que tenham a fortuna 
de resistir à praga.

A desconfiança em quem nos 
governa chegou a um ponto, que 
o crédito que lhes damos é pouco-
chinho: quando nos dizem que já 
fizeram, a gente duvida, e quando 
afirmam que vão fazer, a gente fica 
de pé atrás. Em relação ao corona-
vírus, o que percebemos é que não 
agimos, reagimos – pouco dados a 
prever cenários, somos mais do fazer 
em cima no joelho. Em meados de 
janeiro, quando da China nos che-
gavam ecos de tragédia, ficámos da 
espectativa, considerou-se que o 
vírus não era caso para alarme em 
Portugal, que as probabilidades de 
cá chegar eram reduzidas. Que raio 
de atitude, numa época globaliza-
da, com o mundo cá e lá, em trocas 
e contactos permanentes, diários, 
ó céus! Não estaríamos, hoje, bem 
mais preparados e equipados pa-
ra a nossa guerra à pestilência, se 
tivéssemos sido mais sensatos e 
proativos?

Bom, mas agora, o essencial é 
resistir. A Humanidade tem sido 
assolada por incontáveis e terríveis 
epidemias. A Peste Negra, a Tuber-
culose, a Varíola, a Gripe Espanhola, 
o Tifo, o Sarampo, a Malária, a SIDA e 
outras, levaram milhões sem conto. 
Mas hoje, temos ao nosso dispor os 
conhecimentos e os recursos que 
nos permitirão descobrir a maneira 
de derrotar em pouco tempo o ví-
rus que nos atormenta, e de salvar 
a maior parte daqueles que o con-
traíram. Valha-nos isso.

Professor

A mãe Natureza 
é-nos generosa. 

Mas as mães, 
mesmo as mais 

dedicadas e 
extremosas, 

também se 
zangam – 

para chamar 
à atenção e 

corrigir atitudes 
e comportamen-

tos despropo-
sitados e 

incorretos, para 
educar

de seres inebriados da ideia de que 
nada nos é impossível e de que tudo 
nos é permitido – como se fôssemos 
uns deuses na Terra. E corrige-nos. 
Põe-nos no nosso lugar, é o que ela 
faz. Se estes dias penosos que atra-

Fui surpreendido e gostei, 
pois é de louvar imenso os 
arranjos resultantes da ini-
ciativa de enfeitar algumas 

árvores junto ao estabelecimento 
de que é proprietária a Dª Leonilde, 
a loja “Os Trapinhos da Lila”, atelier 
de costura e artesanato.

E é de dar valor à sua imaginação 
no embelezamento das referidas ár-
vores e cada uma com o seu signifi-
cado. A primeira árvore: trapinhos da 
lila, que é o símbolo comercial da sua 
loja. A segunda dedicou com nomes 
de algumas figuras de Setúbal: Luísa 
Todi, Bocage, Mourinho, Mário Re-
galado, Carlos César, Zeca Afonso, 
Finuras, Ervilha, Xico da Cana, Zé dos 
Gatos, Mariana Ricardo. 

A terceira árvore vai ser dedicada 
aos clubes que existiram e os atuais 
de Setúbal. A Dª Leonilde disse-me 
que se tiver apoio e colaboração está 
disposta a embelezar as restantes 
árvores do Largo Stª Maria.

A Dª Leonilde faz um apelo e 
agradece a quem possua algumas 
recordações desses clubes que as 
queira ofertar, com o objectivo de se 
recordar esses tempos dos célebres 
clubes atuais e dos que existiram em 
Setúbal.

Ainda me lembro de alguns: Ave-
nida, Palhavã, Bonfim, Os Trezes, 
São Domingos, Comércio Indústria, 
Sport da Vinha, Sadinos, Os Amare-
los, Independente, Vitória Futebol 
Clube, Naval Setubalense, Clube 
Campismo de Setúbal, Pelézinhos.

Enfim, tudo isto é recordar. Há por 
isso que agradecer o bom trabalho 
da Dª Leonilda, pela magnífica obra 
de sua iniciativa que está a desen-
volver. 

Parabéns e continue com esta e 
outras ideias positivas, para bem da 
cidade do rio azul.

Algumas árvores do Largo Santa 
Maria estão a ser enfeitadas

SETÚBAL MAIS BONITA

Custódio Pinto

O Hospital João Palmeira
No Largo Santa Maria, junto da Sé 

de Setúbal, encontra-se o edifício do 
Hospital João Palmeira, ou das Pal-
meiras, onde felizmente foram feitas 
escavações arqueológicas. Na épo-
ca medieval, no Hospital existiam 
estabelecimentos de assistência, 
albergarias, gafarias e mercearias. 
O Hospital Palmeira, como outros, 
tinha apoio de particulares.

O edifício é composto por três 
arcos ogivais e está devidamente 
recuperado, constituindo mais um 
património histórico de Setúbal, que 
esteve destruído e abandonado.

Parabéns para mais este melhora-
mento da cultura da nossa cidade.

Viva Setúbal

Parabéns 
para mais este 

melhoramento 
da cultura da 
nossa cidade

Um falecimento, qualquer que seja, é uma 
tragédia, porque a vida é o bem supremo
Juvenal Cordeiro Danado
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Desporto

"Depois da pandemia voltaremos com muita força
para colocarmos o Vitória no lugar que merece"

Empossado a 20 de Janeiro de 2020 
como presidente do Vitória FC, Pau-
lo Gomes teve de lidar nos últimos 
dois meses e meio com inúmeras 
dificuldades na gestão do emblema 
setubalense. Apesar dos obstáculos 
que teve, e tem, pela frente, o di-
rigente faz um balanço positivo da 
experiência e promete lutar sempre 
em prol do clube, que se debate ac-
tualmente com as complicações co-
muns à maioria dos clubes portugue-
ses devido à pandemia de Covid-19.

“Depois de um primeiro mês dificí-
limo, nada previa que voltasse a ter 
uma situação tão complicada como 
esta. Mas estou cá para dar a cara e 
fazer a minha parte, eu e a direcção 
que me acompanha e tão bem me 
representa nas mais diversas áreas. 
Temos a noção que o clube precisa 
de muita reestruturação e é isso que 
estamos a fazer em casa para depois 
desta pandemia voltarmos em gran-
de, com muita força, e colocarmos 
o Vitória FC no lugar que merece”.

Em entrevista concedida à Sport 
TV, Paulo Gomes admitiu que a sus-
pensão do campeonato, o cancela-
mento das provas de formação e o 
encerramento dos restantes servi-
ços, nomeadamente do Bingo, as 
receitas passaram a ser escassas no 
clube, o que agravou a situação fi-
nanceira do Vitória e de grande parte 
dos clubes nacionais. 

O líder dos sadinos que para ate-
nuar os efeitos da paragem na ac-
tividade desportiva, as verbas das 
transmissões televisivas terão um 
papel preponderante.

“A maioria dos clubes da I Liga de-
pende das suas receitas das trans-
missões televisivas e, como tal, es-

Ricardo Lopes Pereira

“Temos a noção que o 
clube precisa de muita 
reestruturação e é isso 
que estamos a fazer em 
casa”, disse o líder dos 
sadinos

PAULO GOMES, PRESIDENTE DO VITÓRIA FC

O SETUBALENSE

Paulo Gomes assumiu a presidência do emblema setubalense há dois meses e meio

muita dificuldade, ficando em casa, 
mas estando sempre junto do clube 
nas acções que vai desenvolvendo. 
Quero deixar uma mensagem de es-
perança, tranquilidade e união entre 
todos os portugueses, em especial 
os setubalenses, com a certeza de 
que estaremos sempre na linha da 
frente, seguindo as normas, no nos-
so caso ficando em casa, valorizan-
do sempre quem está no terreno no 
combate a esta pandemia”.

"O Vitória não irá tomar                
posições sozinho"

Ao mesmo canal televisivo, Paulo 
Gomes afirmou ser ainda cedo para 
assegurar a forma como o campeo-
nato vai terminar. 

Depois de várias reuniões com 
os organismos que regem o futebol 
nacional e os demais clubes profis-
sionais, o dirigente reiterou que a in-
tenção dos clubes passa por finalizar 
a época, objectivo que tem levado os 
clubes a trabalhar em conjunto nas 
últimas semanas.

“Nós sabemos que o que é ver-
dade hoje, daqui a um mês poderá 
não ser tão verdade assim. Por isso 
é que temos a necessidade de nos 
organizar. Depois logo veremos se 
será à porta aberta ou fechada. De-
pende da evolução da pandemia e 
de podermos, de facto, jogar nessa 
altura, como é óbvio. Provavelmente 
será à porta fechada. Os clubes têm 
compromissos assumidos e é impor-
tante que a época termine para que 
possam cumprir com esses pressu-
postos”, vincou.

E acrescenta: “O Vitória FC não irá 
tomar posições sozinho. Os clubes 
estão unidos por um bem comum 
e terá de haver consenso. Sabemos 
que a maioria dos contratos dos 
jogadores termina a 30 de Junho. 
Acho que a entidade organizado-
ra, neste caso a Liga, os clubes, os 
representantes dos jogadores e os 
próprios jogadores têm interesse em 
que o campeonato acabe, até para a 
valorização do próprio espetáculo e 
para que os jogadores possam ainda 
aparecer neste final de temporada. 
Penso que o bom senso vai prevale-
cer e a negociação não será tão difícil 
como parece”.

tão dependentes da forma como as 
mesmas forem feitas. Durante o mês 
de Abril vamos trabalhar em conjun-
to. No caso do Vitória é importante 
que os seus funcionários, staff e jo-
gadores tenham os seus ordenados 

a tempo e horas. É esse o objectivo 
e vamos tentar cumprir em função 
das receitas que tivermos.  Há nes-
te momento um esforço enorme do 
clube para tentar cumprir com essas 
mesmas pessoas”.

O presidente dos vitorianos fez 
questão de deixar uma palavra aos 
adeptos. 

“Talvez seja este um ponto de 
união em torno do clube para ten-
tarmos ultrapassar esta fase de 

O Vitória FC não irá tomar posições sozinho. 
Os clubes estão unidos por um bem comum
Paulo Gomes



02:22 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
08:38 ~ 0.5 m ~Baixa-mar
14:51 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
20:54 ~0.5 m ~ Baixa-marSE
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DA01:50 ~ 3.4 m ~ Preia-mar

08:07 ~ 0.5 m ~ Baixa-mar
14:20 ~ 3.4 m ~ Preia-mar
20:22 ~ 0.6 m ~ Baixa-mar

01:50 ~ 3.4 m ~ Preia-mar
08:09 ~ 0.5 m ~ Baixa-mar
14:20 ~ 3.4 m ~ Preia-mar
20:24 ~ 0.6 m ~ Baixa-mar

02:35 ~ 3.8 m ~ Preia-mar
08:24 ~ 0.5 m ~ Baixa-mar
15:04 ~ 3.8 m  ~ Preia-mar
20:41 ~ 0.5 m ~ Baixa-mar
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