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Começavam a chegar em 
meados de Agosto e a maio-
ria partia até ao final de Ou-
tubro. Vinham aos milhares. 

Os primeiros a arribar, eram os pican-
ços-reais. Depois seguiam-se as fe-
losas, os rouxinóis, as senteriças, os 
trinchais, os piscos de asa branca ou 
taralhões, os piscos de papo amarelo 
e por fim, as pitinhas e as alvéolas 
mais popularmente conhecidas por 
arvelas.  Os piscos de papo amarelo, 
as pitinhas e as arvelas, ficavam por 
cá até quase  ao Natal.

Morei durante parte da minha in-
fância e a adolescência no Zambujal 
de Sesimbra, onde a miudagem e 
também muitos graúdos se dedica-
vam nessa altura do ano , a armar aos 
pássaros. Fazia-mo-lo com ratoeiras 
de arame e formiga  de asa como is-
co. Para os piscos, pitinhas e arve-
las, também dava o bicho(lagarta) 
do milho ou das raízes de catacuzes.

Toda esta passarada aparecia a 
partir do Cabo Espichel, chegando 
até, pelo menos,  ao concelho do Sei-
xal. Soube-o, quando já adulto, vim 
morar para a Cruz de Pau e desde a 
Quinta da Atalaia onde se situa hoje 
a Festa do Avante, até ao Talaminho, 
ainda eu e o meu irmão Cristóvão, 
apanhámos muitos.

Já agora, convém dizer que entre 
o Zambujal e a Cruz de Pau, morei 
com  os meus pais e irmãos, em Co-
ruche. E nasci no Alentejo. Portanto, 
“naturalmente”, também fui aficio-
nado. Mas evolui e já há muito que 
sou contra as touradas e nem uma 
lagartixa mato, quanto mais aqueles 
tão coloridos e inofensivos visitan-
tes que embelezavam os campos da 
região referida e não só. Mas, tradi-
cional e  culturalmente era assim. E  
naqueles tempos de barriga do povo 
tantas vezes a dar horas e em que  

Sinais 
preocupantes

OPINIÃO

Francisco Ramalho

carne  só lá entrava em dias de festa, 
infelizmente , apanhar os inocentes 
passaritos,era para nós, entusias-
mante e um reforço alimentar.

Toda esta conversa para quê? Para 
dizer que nos últimos 10, 12, 15 anos,  
essas pequenas aves de arribação, 
migratórias, quase já não se vêm. 
Durante a época passada, vi apenas 
algumas arvelas e um pisco. Um úni-
co pisco de papo amarelo. Portanto, 
são sinais preocupantes. Muito preo-
cupantes mesmo. São  ciclos da Na-
tureza que se quebraram ou estarão 
prestes a quebrar-se. Com certeza 
,devido às alterações climáticas a 
que as atividades humanas, como 
se sabe, não são alheias, ao uso ex-
cessivo de pesticidas, a explorações 
agrícolas intensivas, etc.

Ainda agora começámos a pagar 
bem caro esta investida do maldi-
to coronavírus, pelo menos que 
aprendamos qualquer coisa com 
ela. Que respeitemos bem mais a 
Mãe Natureza para que, a par de 
tantas outras espécies já  extintas 
ou  em vias disso,  a nossa não siga 
o mesmo caminho. Para já, segundo 
os entendidos, devido à paralisia de 
muitas industrias, da redução drásti-
ca dos transportes terrestres, maríti-
mos e aéreos e de outras atividades 
poluentes, a redução do dióxido de 
carbono para a atmosfera, é de 1 mi-
lhão de toneladas por dia.

Veremos se os ciclos da Natureza 
voltam ao normal neste magnífico 
planeta azul. A nossa casa comum e 
de todas as restantes espécies que 
devemos respeitar.

Ex-bancário, Corroios

RECTIFICAÇÃO

Na edição de ontem, O SETUBALEN-
SE ilustrou um título de capa, sobre 
casos de funcionárias infectadas com 
Covid-19 nas misericórdias do Montijo 
e Canha, com uma foto em que apare-
ce uma colaboradora da Associação 
de Socorros Mútuos Setubalenses. 
A foto era meramente ilustrativa e a 
notícia é totalmente correcta. Mas, 
para que não fiquem duvidas de que 
a notícia não se referia à Associação 
de Socorros Mútuos, fica a devida 
rectificação. Pedimos desculpa à as-
sociação e à funcionária, assim como 
aos leitores, pela confusão que possa 
ter sido gerada.

Leitores ajudam 
publicação do jornal

O SETUBALENSE tem em curso uma 
acção de crowdfunding, recolha de 
fundos, para os leitores e a comuni-
dade em geral ajudarem o jornal a 
manter a publicação regular. 

A campanha, que arrancou for-
malmente ontem, já obteve a parti-
cipação de uma dezena de leitores e 
captou a atenção de algumas empre-
sas que pediram mais informação, 
assim como da RTP, que noticiou a 
iniciativa. Embora ainda muito longe 

do objectivo, os sinais são positivos. 
O jornal agradece a quem já par-

ticipou.
Para mais informação veja o anún-

cio da campanha (página 5) ou entre 
na plataforma da PPL Crowdfunding 
Portugal, onde está a decorrer, atra-
vés do link ppl.pt/causas/osetuba-
lense. 

Nesse endereço encontra toda a 
informação sobre os objectivos e a 
forma de participar.

Ana Martins Ventura

Municípios do norte 
continuam a apresentar 
maior número de casos

NORTE E SUL

Distrito com 418 casos continua 
a ser das áreas envolventes a Lisboa 
menos afectadas 

As últimas informações publicadas 
no boletim diário da Direcção-Geral 
da Saúde (DGS) sobre a Covid-19 in-
dicam que o distrito de Setúbal tem 
418 casos confirmados desta infec-
ção desenvolvida a partir do contágio 
com o vírus SARS-CoV-2. Com grande 
diferença entre os municípios da par-
te norte e os da zona sul da região.

“Algo que era esperado, pelo me-
nos no Barreiro”, comenta Frederico 
Rosa presidente desta Câmara Mu-
nicipal. “Estamos muito próximos a 
Lisboa e a maior das nossa popula-
ção e dos concelhos vizinhos, como 
é o caso do Seixal, deslocam-se para 
Lisboa, por motivos profissionais”. E 
embora as aulas estejam suspensas 
para os estudantes universitários e 
o teletrabalho tenho sido adoptado 
pela maioria, “há casos que só agora 
começam a apresentar os primeiros 
sintomas”.

Por concelho, Almada continua a 
apresentar maior número de casos, 
125 no total. Seguem-se os concelhos 
do Seixal e Barreiro, com 102 e 54 

ALEX GASPAR

casos respectivamente. Em Setúbal 
registam-se 37 casos, na Moita com 
32 e no Montijo com 24. Sesimbra 
tem 12 infectados, Palmela 11, Alco-
chete 8 e Sines 3 casos.

Segundo os dados da DGS, San-
tiago do Cacém tem 7 casos, mas o 
presidente da Câmara Municipal, Ál-
varo Beijinha, partilhou nas redes so-
ciais um último balanço com 8 casos. 
Também no caso de Grândola a DGS 
e a autarquia apresentam números 
dispares. A Direcção-Geral da Saúde 
apresenta 3 casos positivos, mas a Câ-
mara Municipal de Grândola contraria 
a informação com 11 casos confirma-
dos no concelho e mais 52 pessoas 
em vigilância pelas autoridades de 
saúde locais.

Sofia Branco, presidente da direc-
ção do Sindicato dos Jornalistas, re-
feriu ontem a O SETUBALENSE que 
a disparidade de informações entre 
os dados recolhidos por entidades 

locais e pela comunicação social e a 
informação veiculada pela DGS tem 
sido “alvo de vários alertas por pro-
fissionais da comunicação”.

No contacto com os agentes locais, 
muitos profissionais da comunicação 
são informados que os pedidos de 
informação e a consulta de núme-
ros devem ser direccionados para 
a DGS. “No entanto, a entidade não 
responde a muitos dos pedidos de 
informação remetidos”.

Recentemente, a própria directora-
-geral da Saúde confirmou que exis-
tem cerca de 30% de casos que não 
estão a ser contabilizados, em parte 
devido à dificuldade da DGS cruzar 
dados com parceiros locais.

Segundo a DGS, no total, existem 
no país 11 730 pessoas infectadas das 
quais 1099 encontram-se hospitaliza-
das e destes, 270 estão em Unidades 
de Cuidados Intensivos. Até ao mo-
mento estão confirmadas 311 mortes.

CROWDFUNDING
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APOIO A EMPRESAS

Caixa Agrícola 
de Entre Tejo 
e Sado isenta 
mensalidades 
dos TPA

A Caixa Agrícola de Entre Tejo e Sa-
do decidiu isentar do pagamento das 
rendas mensais todos os clientes com 
Terminais de Pagamento Automáti-
co (TPA) durante os meses de Abril, 
Maio e Junho deste ano.

A medida surge no âmbito das vá-
rias intervenções, a vários níveis da 
sociedade civil, e não só, na luta con-
tra os efeitos negativos da pandemia 
do Covid-19.

Neste conjunto de medidas do Gru-
po Crédito Agrícola inclui-se ainda um 
mecanismo de moratória para crédi-
tos regulares, que permitem carência 
de capital ou prorrogação do prazo de 
pagamento até um ano.

“Adicionalmente, para apoiar as 
empresas e os empresários em no-
me individual neste período especial-
mente conturbado, a Caixa Agrícola 
lançou a Linha de Crédito de Apoio 
Especial – Fundo Maneio, com o 
objectivo de fazer face aos gastos 
correntes da actividade, como o pa-
gamento de salários e a fornecedo-
res, com um montante máximo de 
financiamento até 100 mil euros”, 
lê-se ainda em comunicado.

Há ainda uma associação do grupo 
ao Estado e ao Sistema Nacional de 
Garantia Mútua na Linha de Crédito 
Capitaliza 2018 – Covid-19 com 200 
milhões de euros e com um limite de 
financiamento de um milhão e meio 
de euros por cada empresa e cada li-
nha específica, explica ainda o banco.

Banco introduz 
ainda mecanismo de 
moratória para créditos 
regulares

Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, 
anunciou que chegaram 
da China, no domingo 
passado, "15 ventiladores e 
equipamentos de protecção 
individual doados por Ming 
Hzu, proprietária dos terrenos 
da fábrica de lanifícios da 
Arrentela". O autarca publicou 
a informação no Facebook e 
adiantou que os equipamentos 

FOTOLEGENDA

Ventiladores para o Garcia de Orta 
e material de protecção chegaram 
da China

DR

de protecção individual "serão 
entregues aos bombeiros, 
às forças de segurança e 
instituições sociais" e que os 15 
ventiladores seguem "para o 
Hospital Garcia de Orta".
"Este é mais um acto de 
solidariedade que tem 
chegado para a população do 
município do Seixal", pode 
ler-se na página de Joaquim 
Santos, naquela rede social.

Ana Martins Ventura

Ano Internacional 
dos Enfermeiros não 
fica esquecido em dia 
dedicado à saúde

CÂMARAS ADAPTAM AGENDA A CELEBRAÇÕES

Palmela e Seixal homenageiam 
profissionais no Dia Mundial da Saúde

Assinala-se hoje o Dia Mundial da 
Saúde e os municípios de Palmela e 
Seixal adaptaram as suas agendas, 
para que, mesmo com a sociedade 
envolvida no combate à epidemia 
causada pela Covid-19, a data seja 
celebrada.

Em Palmela o município vai home-
nagear o trabalho dos profissionais 
de saúde que estão na linha da frente 
a combater o vírus, “reconhecendo 
o elevado profissionalismo e dedi-
cação sem os quais, simplesmente 
não haveria respostas”, anuncia a 
autarquia em comunicado.

Álvaro Amaro, presidente da 
Câmara de Palmela, defende que 
a perspectiva principal da home-
nagem é o apelo à reflexão. “Uma 
reflexão sobre a valorização dos 

Municípios destacam trabalho dos profissionais da saúde

ALEX GASPAR

de Saúde”.
Ao encontro da agenda internacio-

nal estabelecida pela Organização 

Mundial da Saúde, que definiu 2020 
como o Ano Internacional dos Enfer-
meiros, o município destaca também 
o trabalho desenvolvido por estes 
profissionais, assinalando o 200.º 
aniversário de Florence Nightingale, 
considerada a fundadora da enfer-
magem moderna.

No Seixal a Câmara também ho-
menageia os profissionais da saúde 
de forma singela.

O presidente da autarquia, Joa-
quim Santos, refere que, apesar de 
não ser possível celebrar o dia “como 
os nossos profissionais merecem” a 
sociedade deve, “de forma singela”, 
prestar homenagem “a todos aque-
les que deixam diariamente um pou-
co de si para cuidar de todos”.

Uma homenagem que se esten-
de também às forças de segurança 
e trabalhadores das autarquias “que 
estão todos os dias no terreno” des-
taca o presidente, deixando a todos 
o seu “muito obrigado".

Nos outros concelhos do distrito 
muitas acções previstas para assi-
nalar o dia foram sucessivamente 
canceladas, incluindo as da Câma-
ra de Setúbal, com todas as acções 
voltadas para o combate à Covid-19.

profissionais de saúde” e, ao mes-
mo tempo, “sobre a prioridade de 
se investir mais no Serviço Nacional 

municipal, as sete instituições do 
concelho com respostas sociais 
para idosos “continuam a prestar 
o seu apoio à população sénior, 
quer em contexto de lar, quer a 
nível de apoio domiciliário”. “O 
seu funcionamento foi adaptado 
às exigências da atualidade no 

âmbito da covid-19, tendo os 
idosos que estavam na valência 
de centro de dia transitado para 
apoio domiciliário”, sempre 
apoiado por funcionários, “de 
modo a evitar a sua exposição 
ao perigo de contágio pelo novo 
coronavírus”, frisou o município.

Lares colocam 
em apoio 
domiciliário 
idosos de 
centros de dia

As instituições de apoio a idosos 
de Alcácer do Sal adaptaram o 
funcionamento “às exigências 
da atualidade”, devido à 
pandemia da covid-19, e os seus 
utentes seniores dos centros 
de dia transitaram para apoio 
domiciliário. Segundo a câmara 
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SETUBAL BAY

Anulada prova 
de natação em 
águas abertas 
em Setúbal

A prova internacional de natação em 
águas abertas Setúbal Bay, agendada 
para o dia 13 de Junho, a partir do Par-
que Urbano de Albarquel, foi anulada 
pela organização devido à pandemia 
da covid-19, foi ontem anunciado.

“A decisão da Federação Interna-
cional de Natação surge no segui-
mento de uma proposta conjunta da 
Federação Portuguesa de Natação e 
da Câmara Municipal de Setúbal de 
anulação da etapa setubalense da 
FINA/CNSG Marathon Swim World 
Series 2020”, refere a Câmara Mu-
nicipal de Setúbal em comunicado.

A competição, na distância de dez 
quilómetros, era a quarta deste cir-
cuito mundial de natação em águas 
abertas, o qual se realiza ao longo do 
ano num total de 11 etapas distribuí-
das por nove países.

“Esta decisão abrange, igualmente, 
a competição de índole popular e de 
promoção da vertente de águas aber-
tas da natação, a FINA/CNSG Mara-
thon Swim World Series 2020/Open 
Challenge, agendada igualmente para 
o dia 13 de junho, também a partir do 
Parque Urbano de Albarquel”, acres-
centa a autarquia.

O novo coronavírus, responsável 
pela pandemia da covid-19, já infetou 
mais de 1,2 milhões de pessoas em 
todo o mundo, das quais morreram 
mais de 70 mil. Dos casos de infecção, 
mais de 240 mil são considerados 
curados.

PALMELA

Antigo presidente da Junta de Freguesia da 
Marateca morreu vítima de doença prolongada

Faustino Santos, que presidiu à antiga 
Junta de Freguesia da Marateca en-
tre 1998 e 2009, faleceu esta quinta-
-feira, aos 74 anos, vítima de doença 
prolongada.

A concelhia de Palmela do PS emi-
tiu uma nota de pesar na página que 
administra na rede social Facebook, 
onde o símbolo do partido surge a 
negro como sinal de luto.

Na nota, os socialistas lamentam 
a perda e lembram o desempenho 

autárquico de Faustino Santos.
“Nos três mandatos que esteve à 

frente da junta da sua terra, Fausti-
no Santos deu enorme incremento 
e valorização à cultura, à melhoria da 
qualidade de vida das pessoas e ao 
desenvolvimento económico da sua 
terra”, pode ler-se no comunicado da-
quela estrutura socialista, que elogia 
ainda o carácter do antigo autarca.

“Homem sério, de grande vertica-
lidade e de bom trato, era fácil gostar 
dele e ainda mais quando o ouvíamos 
a falar das gentes e dos valores da sua 
freguesia.”

Também a presidente da União das 
Freguesias de Poceirão e Marateca, 

Luís Geirinhas

Autarca desempenhou 
funções num executivo 
de maioria CDU, e foi 
director do Centro 
de Formação de 
Professores do Barreiro

CORPO CREMADO NA QUINTA DO CONDE

Faleceu ex-vereador da Câmara 
do Barreiro Luís Mateus

Conhecido pelas funções que desem-
penhou como presidente do conse-
lho directivo da Escola Secundária 
de Santo André (ESSA), no Barreiro, 
faleceu na madrugada do passado 
dia 3, no Hospital Nossa Senhora do 
Rosário, o ex-vereador do pelouro das 
Actividades Económicas do municí-
pio barreirense, Luís Mateus, aos 72 
anos de idade, na sequência de com-
plicações cardíacas.

Ao que O SETUBALENSE apurou, 
o docente de Matemática, nascido 
em Novembro de 1947, em Oleiros 
(distrito de Castelo Branco), foi du-
rante vários anos diretor do Centro de 
Formação de Professores do Barreiro 

Luís Mateus faleceu sexta-feira no Hospital do Barreiro

DR

e vivia desde há 50 anos na fregue-
sia de Santo André, tendo estudado 
Psicologia e se especializado em Ciên-
cias da Educação na Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa.

Para além do ensino, dedicou-se 
à actividade política, tendo sido ve-
reador do pelouro das Atividades 
Económicas, na Câmara Municipal 
do Barreiro, eleito pelo Partido Re-
novador Democrático (PRD), num 

executivo de maioria CDU. Poste-
riormente, foi eleito pelo Partido 
Socialista, como deputado munici-
pal e autarca na Assembleia de Fre-
guesia de Santo André, tendo ainda 
sido candidato à respectiva Junta de 
Freguesia. Entre os anos de 2001 e 
2005, exerceu funções de apoio po-
lítico ao antigo presidente daquele 
município, o socialista Emídio Xavier, 
tendo ainda colaborado na impren-

sa local, onde foi diretor-adjunto do 
Jornal do Barreiro.

Tendo em conta a actual situação 
gerada pela pandemia Covid-19, não 
foram realizadas quaisquer cerimó-
nias fúnebres, tendo a família e alguns 
amigos mais próximos acompanhado 
o ato de cremação realizado ao final 
da tarde do último sábado, na Quinta 
do Conde, tendo ainda sido realizada, 
em sua memória, uma missa na sua 
terra natal.

Este fim-de-semana, em nota pu-
blicada na rede social Facebook, os 
deputados socialistas do distrito de 
Setúbal referem que “Luís Mateus 
sempre foi um homem de acção po-
lítica e cidadania activa que serviu a 
sociedade, através da sua vida profis-
sional e política”, acrescentando que 
no seu percurso político “a sua acção 
foi ampla e transformadora”.

Também em nome do PS do Bar-
reiro, André Pinotes Baptista, co-
municou “com enorme tristeza” o 
falecimento “do nosso camarada e 
amigo”, destacando que o mesmo 
“deixa saudades pelo seu companhei-
rismo, sentido de humor e argúcia”, 
afirmou o actual presidente da As-
sembleia Municipal.

Federação Internacional 
de Natação acolhe 
proposta do município

Cecília Sousa, publicou um voto de 
pesar na página que esta autarquia 
gere na mesma rede social, desta-
cando a personalidade de Faustino 
Santos.

“Era um homem que prezava os va-
lores e honra, um homem com uma 
personalidade única.”

No mesmo voto de pesar, é ainda 
sublinhada a “enorme disponibilida-
de”, o “elevado empenho e dedica-
ção” de Faustino Santos à localidade 
que o viu nascer em 1 de Dezembro 
de 1945.

O SETUBALENSE apresenta as 
mais sentidas condolências à família 
enlutada. M.R.S.

Faustino Santos
tinha 74 anos de 
idade

Faustino Santos

DR
DR



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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Seixal Idoso demente 
com armas em 
casa

A GNR identificou, na semana 
passada, um homem de 81 anos 
por posse de arma proibida. O 
idoso, com um quadro agravado de 
demência, possuía três espingardas, 
que tinha adquirido no estrangeiro. 
A filha do suspeito entregou todas 
as armas à GNR de Fernão Ferro.

Município desinfecta espaço público
com método inovador no País

A Câmara do Seixal está a usar a mon-
da térmica, habitualmente utilizada 
para eliminar ervas só com água quen-
te, para a desinfecção de superfícies 
no concelho depois de ter recebido 
informações técnicas da eficácia deste 
método único no País.

O vereador do Ambiente, Bem-Es-
tar Animal, Serviços Urbanos e Protec-
ção Civil, Joaquim Tavares, explicou à 
agência Lusa que o equipamento foi 
adquirido há um ano e meio para eli-
minar o uso do glifosato nos espaços 
do concelho, mas que agora a empresa 
enviou uma informação baseada em 
dados de investigadores, indicando 
que permite uma desinfecção de 
forma quase instantânea para o co-
ronavírus.

“A empresa que desenvolveu esta 
monda térmica fez-nos chegar uma in-
formação técnica da universidade que 
os acompanha a chamar a atenção de 
que poderíamos usar no combate ao 
coronavírus, eliminando o vírus, sendo 
apropriado para equipamentos de es-
paços públicos como bancos de jardim 
ou corrimões, por exemplo”, disse.

Este processo inovador consiste 
na utilização das viaturas de monda 

São várias as linhas de apoio, incluí-
das no plano de emergência muni-
cipal, que a Câmara do Seixal tem à 
disposição da população para fazer 
face às consequências da pandemia 
Covid-19. A mais recente valência, 

Autarquia estava 
preparada. É a única 
em Portugal que tem 
equipamento de monda 
térmica com tecnologia 
desenvolvida por 
noruegueses, alemães 
e holandeses

MEIOS DE COMBATE À COVID-19 AMPLIADOS

ENCAMINHAMENTO SOCIAL COM NOVA VALÊNCIA

DR

térmica com jactos de água a elevadas 
temperaturas, habitualmente utiliza-
das para eliminar ervas.

Joaquim Tavares adiantou que o 
concelho do Seixal é o único do País 
com este tipo de equipamento com 
tecnologia desenvolvida por norue-
gueses, alemães e holandeses, países 
que estão a usá-lo no combate ao co-
ronavírus.

Trabalhadores protegidos
A autarquia, frisou o vereador, 

conta agora com outro processo di-

ferente de desinfecção para todas as 
freguesias do concelho, no quadro do 
combate à Covid-19, além da aplicação 
de desinfectante na via pública, no-
meadamente em equipamentos de 
recolha de resíduos sólidos urbanos, 
papeleiras, ecopontos e na envolvente 
de centros de saúde.

“Ampliámos a nossa capacidade 
de actuar, usando dois processos, e 
temos duas equipas na rua com estas 
viaturas de monda térmica além das 
outras três que usam o desinfectan-
te”, frisou. A autarquia garante que, 

nestas acções de desinfecção diárias, 
os trabalhadores municipais utilizam 
equipamento de protecção individual 
adequado, que inclui fato completo, 
calçado, luvas e máscaras.

No âmbito do combate à pande-
mia covid-19 e depois de accionado 
o Plano Municipal de Emergência, a 
autarquia encerrou, em 31 de Março, 
o passeio ribeirinho entre a Amora e 
o Seixal, todos os parques, jardins e 
jogos de recreio, para garantir o “afas-
tamento social”, criou centros de aco-
lhimento temporário para as “vítimas 

da Covid-19” e instalou um Centro de 
Acolhimento Temporário para pessoas 
sem-abrigo.

Foi também accionado um plano de 
apoio social para os idosos e pessoas 
em isolamento, com a entrega ao do-
micílio de refeições confeccionadas, 
medicamentos e outros bens de pri-
meira necessidade, em parceria com 
as juntas de freguesia e as instituições 
sociais do concelho como forma de 
manter estas pessoas de maior fragi-
lidade resguardadas nas suas casas. 
Lusa

Lançada linha de atendimento para surdos seniores do concelho

Funcionário faz a desinfecção por monda térmica que já arrancou no concelho do Seixal

deste serviço de Encaminhamento 
Social, já lançada pelo município, é 
a do atendimento dirigido a surdos 
seniores do concelho em Língua Ges-
tual Portuguesa através do Skype. O 
e-mail, indicou a autarquia, "é briga-

dassolidarias@cm-seixal.pt".
As outras valências são a Linha 65 

(800 20 88 75 ou mail@criar-t.org) 
para apoio às refeições aos munícipes 
com mais de 60 anos e a Linha (210 
976 220 ou ddsc@cm-seixal.pt) para 

"compras, idas à farmácia ou outro 
tipo de apoio urgente e indispensá-
vel". Além disso, esta linha permite 
também "o encaminhamento de pes-
soas em situação de isolamento, com 
doenças crónicas ou famílias mono-

parentais, com menores de 12 anos".
A estas há ainda a juntar e a Linha de 

Apoio  "A Voz do Amor" (964 764 398 
ou vozdoamor2000@gmail.com) 
"para apoio psicológico às pessoas 
em isolamento", divulgou o município.
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PalmelaA Palmela Desporto anunciou, 
na sexta-feira passada, que vai 
doar ao Centro Hospitalar de 
Setúbal "400 botas protectoras 
descartáveis", para uso dos 
profissionais de saúde.  A iniciativa 
vem dar resposta "a um apelo da 
Federação Portuguesa de Natação 

Palmela Desporto dá 
400 botas descartáveis 
ao hospital de Setúbal

junto dos Clubes da modalidade, 
e no âmbito da Covid-19", 
revelou a empresa municipal. O 
equipamento "é habitualmente 
utilizado nas piscinas municipais 
de forma a proteger o cais da 
piscina do calçado preveniente da 
rua", explica Palmela a Desporto.

APOIO

Câmara 
Municipal 
presta apoio 
financeiro a 
instituições 
do concelho

Várias Instituições Particulares de So-
lidariedade Social (IPSS) existentes 
no município vão receber um apoio 
financeiro no valor de 32 mil euros 
por parte da Câmara Municipal de 
Palmela. A decisão, tomada tendo em 
conta a actual situação de pandemia, 
vai abranger 16 IPSS.

“O município coopera, há longa da-
ta, com as IPSS e considera urgente 
o reforço desta cooperação para que 
se mantenham em funcionamento 
serviços básicos e essenciais”, revela 
a autarquia em nota de imprensa.

As instituições, que prestam cui-
dados e serviços a pessoas idosas, 
com deficiências, jovens em perigo, 
vitimas de violência doméstica e fa-
mílias fragilizadas, “rapidamente rea-
giram” de forma a fazer frente à nova 
pandemia, “alterando as suas rotinas. 
Nalguns casos levou ao aumento de 
despesas de funcionamento como, 
por exemplo, maior circulação de car-
rinhas, aquisição de equipamento de 
segurança, aumento do número de 
refeições fornecidas ao domicílio ou 
maior rotatividade das equipas”, lê-se 
em comunicado.

Para além deste contributo o mu-
nicípio encontra-se, também, a asse-
gurar a higienização de onze residên-
cias, assim como das suas cozinhas, 
que neste momento contribuem para 
o Serviço de Apoio Domiciliário. Fo-
ram, ainda, distribuídas por cinco 
IPSS 500 máscaras. 

Valor do apoio é de 32 
mil euros

Maria Carolina Coelho

Medida abrange 
bombeiros de três 
corporações do 
concelho, protecção 
civil e trabalhadores 
municipais 

JÁ FORAM TESTADAS OITO PESSOAS

Autarquia paga testes à Covid-19 
a profissionais de serviços essenciais

A Câmara Municipal de Palmela está 
a assegurar a realização de testes de 
despiste a profissionais que se encon-
tram na linha da frente ao combate da 
Covid-19. Estão a ser, então, abrangi-
dos os bombeiros “que tenham es-
tado envolvidas/os na emergência 
médica ou transporte de doentes”, 
a protecção civil e os profissionais de 
serviços considerados essenciais no 
concelho, revela a autarquia em nota 
de imprensa.

ALEX GASPAR

ficar a conhecer se se encontram in-
fectados com a nova pandemia.

O município está a garantir o fi-
nanciamento total da realização dos 
testes aos trabalhadores de “sectores 
que prestam um importante serviço 
público” através de um laboratório de 
análises clínicas, tendo informado o 
“Agrupamento de Centros de Saúde 
Arrábida”. Os despiste vão ser reali-
zados mediante prescrição médica e 
não se sobrepõem “ao acompanha-
mento feito pelas autoridades de 
saúde”, lê-se em comunicado.

Limpeza como medida                         
de prevenção      

A autarquia vai, também, proce-
der à limpeza e à desinfecção dos 
quartéis das três corporações de 
bombeiros existentes no concelho. 
A higienização, a acontecer em Pal-
mela, no Pinhal Novo e em Águas de 
Moura, fica igualmente ao encargo 
do município, de forma a proteger e 

a combater a propagação do vírus. 
A criação de um Centro de Aloja-

mento de Emergência Municipal é 
outra das medidas adoptadas para re-
forçar a prevenção no âmbito da pan-
demia da Covid-19, tal como a criação 
de uma subcomissão de saúde da Co-
missão de Protecção Civil de Palmela. 
Esta última para funcionar em regime 
permanente, sendo constituída pe-
la autarquia, pelas corporações de 
bombeiros do concelho, Segurança 
Social, GNR e autoridade local de saú-
de. Por putro lado, equipamentos de 
protecção individual (máscaras, luvas 
e fatos), álcool e hipoclorito de sódio 
vão ser distribuídos a bombeiros, IP-
SS, associações de idosos e juntas de 
freguesia.

As medidas incluem ainda diversas 
acções de apoio ao tecido económi-
co e empresarial da região, incluise a 
estabelecimentos de restauração e 
comércio e uma campanha de pro-
moção dos vinhos do concelho.

Até ao momento, o presidente da 
Câmara Municipal de Palmela, Álvaro 
Amaro, revelou a O SETUBALENSE 
que “já foram realizados oito testes 
de despiste, a profissionais que têm 
estado envolvidos no transporte de 
doentes com casos confirmados”.

A medida, tomada em concor-
dância com as últimas declarações 
prestadas por Jaime Marta Soares, 
presidente da Liga dos Bombeiros 
Portugueses, à comunicação social, 
nas quais referiu que existem “cerca 
de 60 bombeiros infectados” e que 
podem existir “cerca de 400 em qua-
rentena”, abrange os bombeiros de 
Águas de Moura, Palmela e Pinhal 
Novo.

Para além destes, também os “tra-
balhadores municipais, dos serviços 
essenciais e de outras áreas mais 
vulneráveis, que tenham estado em 
contacto com cidadãos com infecção 
confirmada”, vão ser submetidos à 
realização do exame médico para se 
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Restaurantes e mercearias que funcionam 
e garantem fornecimento de bens ssenciais 

Entre restaurantes e mercearias, os 
munícipes do concelho de Palmela 
podem contar, no actual cenário, 
com um total de 36 estabelecimen-
tos que estão a funcionar em regime 
de “take-away" e/ou com entregas 
ao domicílio.

A informação é fornecida pela Câ-
mara Municipal “de forma a facilitar a 
vida dos munícipes e a proporcionar 
um maior bem-estar às famílias”.

A listagem de estabelecimentos 
engloba 13 em Palmela, 14 em Pi-
nhal Novo, cinco na Quinta do Anjo 
e quatro na União das Freguesias de 
Poceirão e Marateca.

A saber: em Palmela, A Bifanaria 
(939 073 767, “take-away"); Âncora 
& Serrano (Brejos do Assa | 265 501 
236, 8h30-16h00, “take-away” , pão, 
Jogos Santa Casa, tabaco, gás e “pay 
shop"); Casa do Mike (Aires | 212 333 
897, 12h00-15h00); Correio-Môr (212 
332 012); Dom Rodrigo (216 033 897, 
12h00-15h00); Largo da Feira (212 
332 370, 7h00-20h00); Mestre Food 

São 13 em Palmela, 14 
em Pinhal Novo, cinco 
na Quinta do Anjo e 
quatro em Poceirão/
Marateca

COM “TAKE-AWAY” E ENTREGAS AO DOMICÍLIO 

287 625). Ainda em Pinhal Novo, Hor-
ta Caramela (961 129 125); Quiosque 
da Praça (967 394 848); e Peixaria 
“O Pescador” (966 334 885).

Na Quinta do Anjo, encontram-
-se a funcionar Casa da Pimenta 
(Vila Amélia - Cabanas | 212 100 391, 
12h00-15h00); Flavors - Sabores di-
ferentes da nossa terra  (Espaço For-
tuna - Quinta do Anjo | 917 263 116  
almoço - encomendas até às 12h00 
e entregas até às 14h00; jantar - en-
comendas até às 19h00 e entregas 
até às 21h00); Just Pizza (Cabanas | 
924 111 429, 12h30-14h00 e 18h30-
-22h00, só entregas ao domicílio); 
Margarete - Churrasqueira e Pronto a 
Comer (966 186 151, 12h00-14h00 e 
17h30-21h00); e O Forno (Cabanas | 
212 881 422 / 924 334 394 / 912 696 
358, 12h00-14h00 e 18h00-20h30).

Por último, na União das Fregue-
sias de Poceirão e Marateca, A Cepa 
2000 (Brejos do Poço | 265 990 139 
/ 937 112 565, 9h00-22h00), “take-
-away" e entregas ao domicílio); A 
Cigana (Lagameças | 265 718 785, 
9h00-21h30); Tachos e Panelas - 
Pronto a Comer (Poceirão | 214 053 
182, 8h00-20h00, “take-away” e 
entregas ao domicílio); e Caramela - 
Mercearia Portuguesa  (Lagoa do Cal-
vo - Poceirão | 969 467 974, recolha 
de produtos mediante encomenda 
às terças e sextas-feiras, das 8h30 
às 13h30).

- Take Away e Churrasqueira (212 330 
170, 11h30-14h00 e 17h30-20h00); 
Pizzas da Vila (215 835 095, 12h00-
-15h00 e 19h00-23h00); Sushi na 
Vila (214 087 222, 11h00-15h00 e 

-18h00 / pão quente, 9h00, 12h00 e 
17h00); Supermercado Coviran (919 
306 153 / 218 080 033 / poppy.pal-
mela@gmail.com), entregas diárias 
gratuitas, para encomendas com o 
valor mínimo de 20€ na freguesia 
de Palmela e 50€ fora da freguesia 
de Palmela, sendo que as encomen-
das devem ser feitas por e-mail); e 
Verde Vitamina (925 627 254 / 966 
006 894, entregas de segunda-feira 
a sábado, das 9h00 às 17h00).

Em Pinhal Novo, O Chefinho (936 
005 527, 11h30-15h00); O Telheiro 
(212 362 244, 12h00-15h00 e 19h00-
-21h30); Frutaria e Mercearia - Cá da 
Terra (934 012 009, 9h30-13h30, 
entregas ao domicílio, de terça-feira 
a domingo); Fruta e Legumes - Quinta 
do Bell - Pinhal Novo | (918 915 761 / 
geral@quintadobell.pt, entregas ao 
domicílio); Mafraria - Padaria e Paste-
laria (913 497 176, 6h00-20h00, de 
segunda-feira a domingo); Padaria 
do João (7h00-19h00, de segunda a 
sexta-feira, e 9h00-19h00 aos sába-
dos); O Sonho Real – Padaria (918 266 
844, 6h00-24h00, de segunda-feira 
a domingo); Operadores do Mercado 
Municipal do Pinhal Novo: encomen-
das por telefone e entregas no conce-
lho de Palmela e concelhos limítrofes 
-  Padaria S. João (917 252 516), Char-
cutaria Paula (918 104 458 / 914 000 
102), Talho Delgado (966 215 979) e 
Padaria Oliveirinha do Campo (963 

CELEBRAÇÕES CANCELADAS EM CABANAS

Pandemia interrompe Festas de São Gonçalo 
As tradicionais Festas de São Gon-
çalo, em Cabanas, Quinta do Anjo, 
vão sofrer este ano um interregno, 
face à actual conjuntura de pandemia 
Covid-19.

As celebrações, que estavam pre-
vistas decorrer de 21 a 24 de Maio, 
foram “canceladas”, anunciou ontem 
a Câmara Municipal de Palmela, em 
nota de Imprensa.

Os festejos são anualmente orga-
nizados pela Associação de Festas 
de S. Gonçalo, com apoio financeiro 
e logístico do município, e "celebram 
a quinta-feira da espiga", mantendo 

acesa a chama da tradição daquela 
localidade. 

"O programa do certame conjuga 
a componente religiosa, de home-    
nagem ao padroeiro São Gonçalo, 
com as já habituais largadas de 
toiros, actividades desportivas, 
equestres e dirigidas ao público in-
fantil, bailes e vários espectáculos 
musicais, tudo isto acompanhado 
pela gastronomia, vinhos e doçaria 
da região", lembra a autarquia na 
mesma nota.

Esta evocação da cultura local fica, 
assim, adiada para o próximo ano.

DR

18h00-22h00); Taverna da Ladeira 
(212 332 612 / 969 572 783, só com 
encomenda prévia); Grupo Despor-
tivo da Volta da Pedra (917 432 566, 
“take-away” e encomendas, 9h00-
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. 
Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos de alguém 
que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar numa nova fase 
profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com muita 
vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer bem 
as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições familiares 
para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter a calma 
em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. Carta da 
semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas 
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de 
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define 
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu 
coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano profis-
sional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que estruturados e 
calculados darão bons resultados. Carta da semana – O IMPERADOR – está muito lúcido, 
objetivo e eficaz marcando pontos em todas as situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de 
vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de vida; 
pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas situações 
podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de tomar uma posição. 
Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite conduzir a sua vida de forma 
objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de dece-
ções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profissional – dê 
atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, procure novos 
apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo dos sonhos em que 
é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão ou 
fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão solitária e 
amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em proveito próprio 
e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da semana – A PAPISA – a 
semana promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição de 
sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão sofrer 
alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá compreender 
alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida financeira sujeita 
a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos acontecimentos. Carta da 
semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante pródiga em acontecimentos 
importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

Os países asiáticos, e em 
especial a China, onde a 
pandemia começou, pa-
recem estar a obter mais 

êxito na sua contenção e mitiga-
ção, o que tem originado um olhar 
atento às eventuais causas desse 
fenómeno. Um observador privi-
legiado, porque nasceu na Coreia 
do Sul e veio com 20 anos para a 
Europa (Alemanha) onde fez toda a 
sua formação superior (é Professor 
Universitário em Berlim) é Byung-
-Chull Han, o conceituado filósofo, 
autor do célebre ensaio a Sociedade 
do Cansaço.

O autor referia aí que “apesar do 
medo descomunal de uma pandemia 
gripal” não vivemos presentemente 
na época viral. A sua análise revelou-
-se premonitória mas, infelizmen-
te, infundada: o novo coronavírus 
aí está para o desmentir. Mas não é 
altura de elucubrações teóricas num 
momento em que todos somos cha-
mados a controlar uma epidemia em 
transmissão acelerada. É, sobretudo 
o momento de agir. Por isso, as pala-
vras de Byung-Chull Han publicadas 
há três semanas e meia em alguns 
jornais de referência, são as de um 
observador privilegiado com um co-
nhecimento profundo tanto da Ásia 
como da Europa.

Resulta dessa análise que os 
países da Europa (a que podemos 
acrescentar os EUA), apesar de 
ter tido um tempo suplementar, 
não soube adoptar as melhores 
práticas no combate à pandemia. 
O drama que vem assolando a Es-
panha, a Itália (agora também os 
Estados Unidos), levanta questões 
que se reportam a diferenças cul-

A pandemia de que ninguém parecia estar à espera

OPINIÃO

Arlindo Mota 

turais fundamentais: em particular 
as que se prendem com a definição 
da esfera privada, cá e lá: na Ásia, 
tanto na China, Hong Kong, Taiwan, 
Singapura é assunto de escassa re-
levância; mesmo no Japão e Coreia 
do Sul, é comum “uma mentalidade 
autoritária, que vem de sua tradição 
cultural (o confucionismo)”.

Foi assim, com naturalidade, que 
nestas sociedades que vivem a era 
digital de forma avassaladora, que 

Haverá espaço 
para configurar 

as novas 
sociedades 

democráticas 
sem a captura 

excessiva 
dos direitos 

fundamentais?

se deu o recurso a uma severa  vigi-
lância digital: pode afirmar-se que na 
Ásia o combate à epidemia engloba 
agora para além dos tradicionais ac-
tores do combate sanitário, juntam-
-se os informáticos e especialistas 
em Big Data (macro dados). Isto 
corresponde a uma mudança de pa-
radigma e, afirma Byung, a Europa 
não se apercebeu desta mudança, 
o que poderia ter salvo milhares de 
vidas humanas.

A China é um caso extremo, e 
dificilmente aceite no Ocidente. 
Lá existem centenas de milhares 
de câmaras de vigilância, muitas 
delas dotadas da capacidade de 
reconhecimento facial. Foi assim 
relativamente fácil às autoridades 
chinesas vigiarem o movimento dos 
seus cidadãos para ajudar a conter 
a epidemia.

Ou seja, a combinação entre uma 
mentalidade fortemente autoritá-
ria e o recurso ilimitado aos dados 
digitais (com a colaboração, sem 
restrições à partilha de dados, por 
parte das operadoras de telecomu-
nicações, ignorando a esfera privada 
dos cidadãos) revelou-se extrema-
mente eficaz no combate à conten-
ção da epidemia.

Veremos como a Europa pós-
-pandémica, cuja democracia tem 
um dos seus pilares democráticos 
assente na privacidade de dados 
pessoais, vai reagir, periclitante e 
ferida como está nas suas certezas. 
Haverá espaço ainda para configurar 
as novas sociedades democráticas 
sem a captura excessiva dos seus 
direitos fundamentais?

. 
Presidente da UNISETI

PUBLICIDADE
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Trinco informativo

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

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

Necrologia

MARIA DE 
LURDES RAMOS 

GONÇALVES 
MAGRO

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento da Exma. Srª D. Maria de Lurdes 
Ramos Gonçalves Magro. Na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente, devido à situação 
atual do país, a família vem por esta via agra-
decer a todos os que lhes manifestaram as 
suas condolências.

(1945 – 2020)
Participação e 
Agradecimento
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Secção

Grândola tem centro de acolhimento para 
receber 100 pessoas infectadas com Covid-19

Grândola tem agora um centro de 
acolhimento com 2000 m2 para 
resposta polivalente no combate à 
Covid-19, que poderá vir a funcio-
nar como hospital de campanha. O 
centro funciona em três pavilhões 
do Parque de Feiras, adaptado para 
albergar 100 pessoas, 40 das quais 
em quartos isolados e 60 em espaço 
comum.

Os pavilhões contemplam casas de 
banho, incluindo duches equipados 
para pessoas com mobilidade redu-
zida, farmácia, espaço para logística e 
refeições, zona de triagem, gabinetes 
médicos e de enfermagem, e outros 
espaços polivalentes que tornam 
também possível a instalação de um 
hospital de campanha, caso venha a 
ser necessário.

O presidente da Câmara Municipal 
de Grândola, António Figueira Men-
des, explica que o centro de aco-
lhimento vai permitir “responder a 
um conjunto de circunstâncias que 
possam ocorrer”. Dando também 
resposta aos concelhos vizinhos, 
porque o vírus não tem fronteiras 
e temos de estar preparados para o 
pior”, sublinha. Por isso, o equipa-

Numa altura em que população 
tem de permanecer em suas casas 
de quarentena obrigatória devido 
à proliferação da nova pandemia, 
a Câmara Municipal de Alcácer do 

Com 10 casos de 
Covid-19 confirmados 
no município, a Câmara 
de Grândola prepara 
recursos para possível 
aumento

HOSPITAL DE CAMPANHA

COVID-19

DR

mento encontra-se ainda preparado 
para receber pessoas infectadas ou 
outras em quarentena.

“No pavilhão central estão as ca-
sas de banho e nos outros pavilhões, 

além da enfermaria e da farmácia, te-
mos também uma área de repouso 
para os profissionais e técnicos, de 
forma a dar resposta a um cenário 
mais complicado que possa ocorrer”, 

descreve António Figueira Mendes.
Além de uma zona de triagem e de 

gabinetes médicos e de enfermagem, 
o centro conta com espaços poliva-
lentes para, caso seja necessário, re-

ceber unidades temporárias de aco-
lhimento militar, forças de segurança, 
corpos de bombeiros e, em último 
recurso, um hospital de campanha.

“Montámos também junto do cen-
tro de saúde uma tenda de triagem 
Covid-19 e ainda temos outra tenda 
de reserva, que foi cedida pelo exér-
cito, caso seja necessário. Além desta 
resposta, estão também a ser prepa-
rados quatro centros comunitários 
para acolherem mais 64 pessoas”, 
adianta o autarca.

Com o evoluir do estado epidémi-
co no concelho e na região, o centro 
está também preparado para fun-
cionar como área de acolhimento 
para militares, forças de segurança 
e bombeiros. E desde o dia 23 de 
Março o concelho também dispo-
nibilizou habitações municipais, 
totalmente equipadas, e tem man-
tido contacto com Alojamentos Tu-
rísticos locais, para o alojamento de 
profissionais envolvidos no combate 
ao Covid-19.

De acordo com os dados publica-
dos ontem pela Direcção-Geral da 
Saúde, Grândola tem três casos de 
Covid-19 confirmados, integrando 
com os outros concelhos do litoral 
alentejano (Sines, Santiago do Ca-
cém e Alcácer do Sal) a área do dis-
trito com menos infectados.

No entanto, os dados divulgados 
pela Câmara de Grândola à agência 
Lusa, no sábado, contabilizavam 
10 casos confirmados e 52 pessoas 
em vigilância pelas autoridades de 
saúde locais.

Município de Alcácer do Sal apoia vítimas de violência doméstica

Três pavilhões do Parque de Feiras foram adaptados para receber doentes Covid-19, bombeiros e até militares

Sal demonstra-se preocupada com 
o aumento de possíveis vítimas de 
violência doméstica.

Desta forma, a autarquia decidiu 
disponibilizar um atendimento direc-
cionado para “as questões da violên-
cia doméstica e igualdade de género”, 
em parceria com a associação Inter-

vir.com, associação de “Promoção 
da Saúde, Desenvolvimento Social e 
Cultural”, lê-se em nota de imprensa.

O serviço de apoio encontra-se 
disponível através dos contactos te-
lefónicos 918738800 e 912626648, 
no horário compreendido entre as 
09h30 e as 17h30. O município 

promove, também, “a linha de 
apoio criada pela Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género 
através do número 800202148, 
a linha SMS 3060” e a criação do 
“email violência.covid@cig.gov.pt”, 
criado exclusivamente para ajudar 
a população que sofra de violência 

doméstica durante o período em que 
durar a Covid-19.

A iniciativa por parte da autarquia 
pretende “informar e alertar para o 
risco da violência doméstica que, 
com o isolamento das famílias em 
suas casas tem tendência a aumen-
tar”, revela em comunicado.

Maria Carolina Coelho
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a participação nesta missão 
solidária, o Gabinete de Apoio ao 
Empresário da Câmara Municipal 
está a gerir a rede de necessidades 
e ofertas, encaminhado as 
doações para quem mais precisa.
“Os empresários que pretendam 

contribuir para esta missão 
solidária podem contactar o 
gabinete através do telefone 
265 545 390 ou do endereço de 
correio eletrónico gae@mun-
setubal.pt”, avança a autarquia 
em comunicado.

Doações geridas 
pelo Gabinete 
de Apoio ao 
Empresário

A Câmara de Setúbal está 
disponível para acompanhar e 
encaminhar as ofertas que as 
empresas locais têm anunciado, 
para o Centro Hospitalar de 
Setúbal e outras instituições.
Com o objetivo de rentabilizar 

A frase que dá título a este 
artigo foi proferida por 
Fernando Urlich, ex-presi-
dente do BPI. Sobre como 

o país tinha que responder face à cri-
se económica que vivia. Vamos ter 
uma nova crise, mas para “aguentá-
-la” a resposta agora é transversal, 
e envolve incontornavelmente os 
bancos portugueses.

Neste artigo o foco é para uma 
parte da resposta, a que reside 

Sou defensor do papel dos ban-
cos. Acho que são necessários para 
a economia crescer. Mas o que vive-
mos hoje com esta brutal pandemia 
está a ter um efeito brutal a econo-
mia. A resposta tem que vir de todos, 
dos bancos também.

Não há como exigir a empresas 
que cumpram critérios que até 
agora seriam padronizados, seriam 
normais. Porque não vivemos em 
situações normais. É impossível sa-
ber quantas empresas em Portugal 
estão em situação solvente. Mesmo 
que estejam hoje podem não estar 
amanhã, mesmo que estejam sol-
ventes nos seus balancetes podem 
não receber dos seus clientes.

Aliás mesmo que tenham dinheiro 
no banco, carteira de encomendas 
e dinheiro por receber dos clientes, 
não se sabe a dimensão do desafio, 
logo não se sabe se os ativos que as 
empresas têm são suficientes para 
esse desafio.

O que vivemos é diferente de 
qualquer realidade do passado, por 
isso não é possível aplicar os critérios 
normais para conceder às empresas 
empréstimos que permitam que elas 
não fechem e não se percam postos 
de trabalho.

Os 115 mil milhões vindos do BCE 
a uma taxa negativa são um sinal de 
que a realidade é e será exigente 
para os bancos.

As instituições europeias e o 
governo português têm que dar 
condições aos bancos para estar à 
altura deste desafio. Mas atenção, a 

“Ai aguenta, aguenta!”

OPINIÃO

Nuno Carvalho

primeira resposta que assistimos por 
parte da banca é manifestamente 
insuficiente.

Os rácios que aplicavam ante-
riormente têm que ser adaptados 
à emergência económica que vive-
mos, a banca tem que ter critérios 
quando empresta dinheiro, mas se 
não adaptar esses critérios à circuns-
tância atual o dinheiro não vai che-
gar a muitas empresas. Refiro-me a 
muitas empresas que têm condições 
de ultrapassar esta crise se lhes em-
prestarem o dinheiro que precisam.

Se não emprestarem as empresas 
fecham, os postos de trabalho per-
dem-se. São necessários diferentes 
agentes para levantar a economia. O 
governo e o sistema financeiro são 
agentes fundamentais, as empresas 
e famílias precisam da sua atuação.

Precisamos de uma bazuca orça-
mental do governo municiada pela 
UE e que seja implantada rapida-
mente. Os 750 mil milhões de euros 
do BCE seguram o sistema financeiro 
e dívida soberana que será a porta de 
entrada para a ajuda que chegará à 
economia.

Mas esse dinheiro não é para inje-
tar nas empresas. Neste momento 
estamos ainda estamos sem essa 
resposta por parte da UE, que ainda 
está a ser construída a um ritmo de-
masiado lento. Nem vou considerar 
os 37 mil milhões de euros da Comis-
são Europeia uma resposta, porque 
é uma reprogramação de fundos es-
truturais que já iam ser gastos.

Enquanto isso, a resposta que 
temos com os três mil milhões de 
euros disponibilizados pelo gover-
no tem de chegar rapidamente às 
empresas a que se destinam. 

Não podemos ter impasses. É fun-
damental não criar nenhum vazio na 
resposta a dar esta situação.

Deputado do PSD

O que vivemos 
é diferente 

de qualquer 
realidade do 
passado, por 

isso não é 
possível aplicar 

os critérios 
normais para 

conceder 
empréstimos 
às empresas

Luís Geirinhas

Transportes públicos 
e paragens dos TCB 
mantém-se, tendo sido 
criado um desvio para 
acesso ao túnel da Rua 
Miguel Bombarda

A partir do próximo dia 7 e até 4 de 
Maio, previsivelmente, a circulação 
de trânsito na Rua Miguel Bombarda 
(artéria da cidade do Barreiro onde 
está situada a sede do município) e 
a Rua Dr. Manuel de Arriaga, estarão 
interditas tendo sido criado um des-
vio para acesso ao túnel no interior 
do campo do Luso.

Esta interdição envolve os territó-
rios geridos em conjunto com a União 
de Freguesias do Alto do Seixalinho, 
Santo André e Verderena. Neste âm-
bito, a autarquia barreirense decidiu 
criar um percurso alternativo, aces-
sível através do antigo espaço onde 
funcionou durante anos o campo do 
referido clube, tendo para isso sido 
criadas “indicações de sinalização 

BARREIRO 

Obras de urbanização junto 
ao Campo do Luso obrigam a 
interdição e desvio do trânsito

temporária colocada nas imedia-
ções da área de intervenção”, infor-
mou aquela câmara municipal, que 
salienta que a interdição naquela que 
é uma das principais vias da cidade só 
será permitida pela Rua Dr. Manuel de 
Arriaga aos moradores.

A intervenção, sublinha a Câmara 
do Barreiro, está “integrada no âm-
bito das obras de urbanização” que 
estão ali a decorrer para a construção 
de uma superfície comercial (LIDL), 
incluindo a execução de uma rotunda 
no cruzamento da Rua Miguel Bom-
barda com a Rua João de Deus e o 
Largo da Quinta Grande, a qual “irá 
garantir uma significativa melhoria 
da circulação, com destaque para 
o transporte público”, destaca. No 
decurso das obras “poderão vir a ser 
implementados outros condicio-
namentos de trânsito”, destaca a o 
município, que serão posteriormente 
divulgados à população para evitar 
quaisquer constrangimentos à circu-
lação automóvel.

Todavia, durante a realização des-
tas intervenções não existirão alte-
rações ao “percurso dos transportes 
públicos e dos locais habituais de 
paragens” dos TCB para recolha de 
passageiros.

DR
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Desporto

Vitória quer segurar três jovens 
promessas dos sub-23

Apesar das evidentes restrições cau-
sadas pela pandemia da Covid-19, os 
responsáveis do Vitória FC continuam 
por estes dias a preparar o futuro. A 
administração presidida por Paulo 
Gomes está determinada a em colo-
car em prática a ideia de apostar na 
prata da casa, integrando, cada vez 
mais, jovens atletas da formação no 
plantel principal já na próxima tem-
porada.

Nesta situação estão os médios 
Diogo Lobo e João Tomaz e o avan-
çado Leo Chão, atletas que se têm 
destacado esta época no escalão de 
sub-23 treinado por Chiquinho Con-
de. O trio de jovens promessas pode 
em breve prolongar os seus contratos 
com os sadinos que reconhecem qua-
lidade e potencial aos jogadores para 
representarem na época 2020/21 a 
equipa A, razão pela qual já entraram 
em negociações para prolongar o vín-
culo com todos eles.

Ao que apurámos, há uma vontade 
expressa do clube em segurar as três 
promessas da ‘cantera’, que estão en-
tre os atletas mais utilizados na Liga 
Revelação. Os médios Diogo Lobo 
(21 anos) e João Tomaz (20), que so-
mam, respectivamente, 28 e 21 jogos 
na competição, já trabalharam com o 
plantel liderado por Julio Velázquez 
e ao que tudo indica vão ficar mais 
próximos de cumprir o sonho de se 
estrearem no escalão principal.

Já Leo Chão, autor de 10 golos em 
31 partidas pelos sub-23, tem 20 anos 
e metade da sua vida foi passada ao 
serviço do Vitória. Há muito tempo 

Ricardo Lopes Pereira

Clube sadino já entrou 
em negociações com os 
três jogadores que se 
têm destacado na Liga 
Revelação, prova em 
que são treinados por 
Chiquinho Conde

DIOGO LOBO, JOÃO TOMAZ E LEO CHÃO 

DR

que o atacante tem vindo a ser se-
guido pelos responsáveis da equipa 
principal. O rendimento positivo 
apresentado já permitiu inclusiva-
mente a estreia na equipa A [n.d.r.: 
a 11 de Janeiro de 2020 jogou no 
campeonato diante do Sporting e já 
antes – 20 de Outubro 2019 – tinha 
defrontado o Águias do Moradal na 
Taça de Portugal.

A propósito de Liga Revelação, pro-
va em cujo plantel setubalense estão 
integrados Diogo Lobo, João Tomaz 
e Leo Chão, o presidente do Vitória, 
Paulo Gomes, considera não existi-
rem para o clube razões para reatar 
a prova. “Não vemos com maus olhos 
terminar já o campeonato dos sub-
23. Para o Vitória, que está na série 

B, não faz muito sentido começar 
a fazer uma pré-época para fazer 
três ou quatro jogos que não vão 
ter influência num troféu, subida ou 
descida. Por isso, por nós, os sub-23 
podiam terminar já”, disse, reconhe-
cendo a importância da competição 
para dar espaço aos jovens talentos.

Andebol sadino diz que decisão 
de terminar época pertence         
à Federação

Em comunicado publicado na pá-
gina oficial do Vitória na internet, o 
clube tomou posição sobre uma no-
tícia publicada no jornal ‘O Jogo’, que 
afirmava que as equipas de andebol 
estavam de acordo e propuseram 
terminar a época sem campeão. 

Uma vez que os sadinos participal 
no escalão principal da modalidade, 
o comunicado, em nome da “verda-
de desportiva”, esclarece em quatro 
pontos a sua posição sobre o assunto.

“Os 14 clubes que disputam o Cam-
peonato Placard Andebol 1 estão preo-
cupados, como não poderia deixar de 
ser, com a atual situação de pandemia 
COVID-19 e, consequentemente, com 
a saúde de todos os seus atletas; de-
pois de avaliarem a actual situação e 
perspectivarem o pós-pandemia, os 
clubes decidiram, num enorme espí-
rito de solidariedade e colaboração, 
analisar e debater conjuntamente as 
suas graves consequências”, lê-se nos 
primeiros pontos.

Nos seguintes, o texto acrescen-

ta: “os clubes não tomaram qualquer 
decisão sobre a época sem campeão, 
conforme escreve o referido jornal, 
competindo essa decisão à respectiva 
Federação; os clubes, mais uma vez 
reafirmando-se, de forma solidária, 
conscientes das graves implicações 
que a situação trará à modalidade, 
procuram encontrar, refletindo con-
juntamente, o seu futuro.

O comunicado termina com uma 
garantia: “ o Vitória Futebol Clube, 
conforme é seu apanágio, estará 
sempre disponível para, de forma 
construtiva, debater com todos os 
intervenientes (Federação e Clubes) 
todas as medidas que contribuam 
para a melhoria e recuperação do 
andebol nacional”.

Diogo Lobo, João Tomaz e Leo Chão são aposta dos sadinos para integração no plantel principal
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directrizes das autoridades do 
Estado português e é coerente 
com a decisão da UCI no que 
respeita a todo o calendário 
internacional da modalidade.
 Na nossa região foram afectadas 
pela suspensão a Taça de Portugal 
de BMX Race que se deveria ter 

realizado no passado fim-de-
semana no Parque Verde da Bela 
Vista, em Setúbal; o IX Prémio 
de Ciclismo Juvenil da Quinta do 
Conde que estava programado 
para 19 de Abril e o Prémio de 
Ciclismo do Torrão marcado para o 
dia 25 de Abril. 

Setúbal, Quinta  
do Conde 
e Torrão sem
provas de 
ciclismo

A Federação Portuguesa de 
Ciclismo, empenhada no esforço 
global para conter a proliferação 
de COVID-19, prolonga até 31 de 
Maio a suspensão do calendário 
velocipédico, anteriormente 
parado até 3 de Abril. Esta é 
uma decisão que decorre das 

Jogadores não recebem há três meses 
e estão sem dinheiro para comer

O Olímpico do Montijo está a passar 
por graves problemas de ordem eco-
nómica e alguns dos seus jogadores 
estão sem receber há três meses. O 
caso mais preocupante tem a ver 
com os quatro estrangeiros que vi-
vem em constante sobressalto num 
apartamento alugado pela SAD que 
não tem pago a renda. E, a situação 
torna-se mesmo dramática porque 
os jogadores em questão, que não 
têm outro meio de subsistência, es-
tão sem dinheiro para pagar a água, a 
luz e até para a própria alimentação. 

O director desportivo, Paulo Ri-
beiro, que tem procurado ajudar da 
forma como pode, na tentativa de mi-
nimizar a situação, há dias atrás deu 
100 euros a cada um mas o dinheiro 
esgotou-se e mais recentemente foi 
a claque “Orgulho Aldeano” que lhes 
valeu ao angariar alguns alimentos 
para os ajudar.

Os jogadores tinham um restauran-
te onde iam almoçar e jantar no âmbi-
to de um protocolo estabelecido com 
a SAD mas o problema é que devido 
ao Covid-19 o restaurante fechou e a 
partir desse momento ficaram sem 
acesso à alimentação, situação muito 
preocupante porque em causa está a 
sua própria sobrevivência. 

SAD tem estado incontactável  
O treinador, David Martins, que 

tomou conta da equipa em Janeiro 
adiantou ao nosso jornal que “até aos 
dias de hoje não recebi qualquer cên-
timo e o mesmo aconteceu com os 
restantes elementos da equipa técni-
ca e alguns jogadores. E o mais grave 

José Pina

Segundo foi revelado o 
problema está no facto 
da presidente da SAD 
estar a aguardar pelo 
visto da embaixada 
portuguesa em Pequim, 
desde Outubro.
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de tudo isto é que não há qualquer 
tipo de previsão para o pagamento”.

Segundo David Martins, “o director 
desportivo Paulo Ribeiro tem feito 
grandes esforços, mandando mensa-
gens e telefonando para as pessoas 
que estão no topo da hierarquia da 
SAD, que neste caso são chineses, 
mas nem resposta obtém porque 
não respondem às mensagens nem 
retornam as chamadas”.

“Não sabemos muito bem porque 
deixaram de pagar. Esta gente pode 
ter muitos defeitos a nível da visão 
do que é o futebol e da gestão de 
uma equipa, mas não costumam ser 
maus pagadores. A justificação que 
dão tem a ver com o facto da dona 
da SAD, que é uma senhora, não estar 
em Portugal e não conseguir obter 
visto de entrada. Segundo consta, 
esta é uma forma de pressionar as 
autoridades portuguesas para a ob-
tenção do visto”. 

Sobre a indecisão que existe rela-
tivamente à competição o treinador 

do Olímpico do Montijo, refere que 
em sua opinião “nestes campeona-
tos amadores não faz sentido reatar 
a competição. A decisão deve ter 
em conta o interesse e a saúde pú-
blica para que toda a gente possa sair 
imune desta pandemia e que não haja 
uma catástrofe ainda maior do que 
aquela que já existe. É preciso ter 
em conta que independentemente 
de sermos jogadores ou treinadores 
somos todos seres humanos”. 

“Há que tomar uma decisão quanto 
antes para os clubes poderem come-
çar a pensar aquilo que vão fazer na 
próxima época. Até porque no Cam-
peonato de Portugal há clubes que já 
dispensaram jogadores e dizem que 
não vão pagar mais até ao final da 
época. Sendo assim, acho que não faz 
qualquer sentido continuar em com-
petição”, acrescentou David Martins. 

Pelo que sabemos, os jogadores do 
plantel solicitaram que fosse accio-
nado o fundo de garantia salarial do 
Sindicado tendo recebido cada um o 

equivalente a um mês de salário, ate 
ao limite e 700 euros

O comunicado da Direcção
A direcção do clube presidido 

por João Monteiro, que detém ape-
nas 20% do capital social da SAD, 
adianta em comunicado que só teve 
“conhecimento oficial do incumpri-
mento salarial no início do mês de 
Março, nas vésperas da deslocação 
a Olhão”. Mostrando desde logo a sua 
preocupação, contactou de imediato 
a administração da SAD sendo poste-
riormente informado que o facto se 
devia à dificuldade na transferência 
de verbas para assegurar a actividade 
regular da SAD porque a investidora 
(Miao Chunyan) aguardava desde 
Outubro pelo visto da embaixada 
portuguesa em Pequim.

Deste modo a direcção do clube in-
forma que “tem vindo a trabalhar para 
que a situação, em geral se resolva, e 
no caso dos jogadores deslocados tal 
como fizemos no passado, dentro das 

actuais possibilidades, não os vamos 
abandonar. E, por fim, dizer que não 
recebemos lições de ninguém, nem 
em relação a “olhar para o lado” ou 
“estarmos escondidos”. Por um, lado 
temos um percurso, ainda recente, 
que comprova que encarámos sem-
pre as situações de frente pegando “o 
touro pelos cornos” e neste contexto 
queremos enaltecer o trabalho desen-
volvido pelo actual director desportivo 
(Paulo Ribeiro) o qual tem demons-
trado ser um “homem do futebol” 
agindo com grande profissionalismo, 
ao contrário de outros que por aí cir-
culam travestidos de directores des-
portivos, mas que mais não passam 
de pseudo agentes de jogadores e 
que vão parasitando e infectando o 
mundo do futebol. O qual, é para nós 
tão-somente “o nosso belo jogo” e daí 
estarmos neste mundo como grandes 
adeptos do jogo, associados de alma 
e coração do Olímpico do Montijo e 
dirigentes desportivos voluntários 
sempre prol do futebol montijense”.

Jogadores do plantel solicitaram que fosse accionado o fundo de garantia salarial do sindicado
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15:03 ~ 3.6 m ~ Preia-mar
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21:25 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar
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