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Abertura

“O Chega só deve ser ilegaliza-
do se cometer crimes – e crimes 
por acção, não por pensamen-
to, ideias ou comício. A ideia 

de ilegalizar o Chega é totalmente 
estúpida e irracional” 

António Barreto, Diário de Notícias  
 A eurodeputada socialista e candi-

data à presidência da República, Ana 
Gomes, vai avançar com o pedido 
de reapreciação da legalização do 
Chega, através de uma queixa na 
Procuradoria-Geral da República.

Não tenho qualquer simpatia pelo 
Chega; acho-o um partido fascista. 

Todavia, quer a nossa esquerda 
doméstica, quer a comunicação 
social, têm vindo a cometer erros 
sucessivos, procurando diabolizar, 
invectivar e ilegalizar esse partido, 
não se apercebendo que com este 
tipo de atitudes e procedimentos, 
estão a fazer o seu jogo, que reforça 
assim o seu protagonismo mediá-
tico.

Se esse é o diagnóstico, a tera-
pêutica utilizada não tem sido a 
mais correcta e eficaz. Essa passa 
pela procura e troca de informação, 
o conhecimento da História, a refle-
xão, o debate, a utilização dos meios 
de comunicação social, etc.

As escolas desempenham um pa-
pel fulcral nesse papel. 

A disciplina de História tem vindo 
a ser progressivamente subalterni-
zada, com a inexistência de um con-
junto de conteúdos relevantes.

Existem acontecimentos histó-
ricos que são muito pouco aborda-
dos; com o Nazismo e o Fascismo, 
fala-se exaustivamente de Hitler, 
do Holocausto, de Salazar, do Es-
tado Novo e pouco mais. Mussolini 
e Franco, alguma coisa; Pinochet, 
Videla, Gualtieri, Stroessner, Quis-
ling, Laval, Dolfusss, Heichmann, 
Mengele, as polícias políticas re-

Ana Gomes e a ilegalização do Chega

PENSAR SETÚBAL

Giovanni Licciardello

pressivas, quase nada.
Com o Comunismo ainda é pior; 

personalidades e acontecimentos 
tais como Estaline, o Holodomor, as 
purgas, os Gulags, Mao, as Grandes 
Fomes, o Grande Salto em Frente, 
a Revolução Cultural, Pol Pot, os 
Khmers Vermelhos, os campos da 
morte, os Genocídios, a Coreia do 
Norte, o Muro de Berlim, as polícias 
políticas repressivas, o doping no 
desporto sancionado pelos Estados, 
praticamente não são mencionados. 

 Na História existe muitas vezes o 
risco de ser ocultada ou revisitada, Professor

revista e deturpada. 
Hoje em dia existem pessoas que 

não desejam procurar e conhecer a 
verdade do passado, mas apenas um 
pretenso passado que se adeque e 
sirva essencialmente os seus objec-
tivos e interesses ilícitos. 

E essa, como tantas outras, é uma 
forma de desonestidade intelectual, 
intencional e deliberada, que deve 
ser sempre detectada, desmonta-
da e combatida com veemência, 
por todos aqueles que procuram e 
anseiam pela verdade histórica. Mas 
isso é outro problema.

No meu Agrupamento de Escolas 
Lima de Freitas, por vezes lecciono a 
disciplina de Cidadania e Desenvol-
vimento, que desempenha também 
aqui um papel complementar muito 
importante.

Fornecer informação relevante 
aos alunos, de forma séria e isenta, 
longe de constrangimentos políticos 
e ideológicos, promovendo a refle-
xão e o debate, é absolutamente 
indispensável.

Nas nossas sociedades democrá-
ticas, a liberdade de acesso e diver-
sificação de informação, constituem 
alicerces fundamentais para a trans-
missão de conhecimento. 

As nossas televisões, em vez de 
disponibilizarem programas educa-
tivos de qualidade, enveredam por 
outros caminhos, do tipo “folclore 
e circo”. 

Actualmente, o Canal de História 
constitui uma perfeita vergonha 
relativamente ao tipo e à qualidade 
dos programas apresentados.

Cara Ana Gomes; a História ensi-
na-nos que a pedagogia do conheci-
mento e não a inutilidade da proibi-
ção, são os caminhos mais eficazes 
para combatermos as ditaduras. 

Fornecer 
informação 

relevante aos 
alunos, de 

forma séria e 
isenta, longe 

de constrangi-
mentos políticos 

e ideológicos, 
promovendo 

a reflexão e 
o debate, é 

absolutamente 
indispensável
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Festa ilegal com 22 pessoas
numa vivenda nas Lagameças

A GNR acabou no sábado com uma 
festa ilegal com 22 pessoas numa vi-
venda em Lagameças, no concelho 
de Palmela, por incumprimento das 
medidas impostas devido à pandemia 
de covid-19, revelou aquela força de 
segurança.

O Comando Territorial de Setúbal 
da GNR, em comunicado, indicou que 
a festa foi encerrada por militares do 
Destacamento Territorial de Palmela.

"Na sequência de uma denúncia 
de que estaria a decorrer uma festa 
numa propriedade alugada, os milita-
res da Guarda deslocaram-se ao local, 
tendo verificado que, para além de se 
tratar de um evento não autorizado, 
os participantes não faziam o uso da 
máscara, nem garantiam o distancia-

mento social", refere o comunicado.
Segundo a GNR, foram identifica-

das 22 pessoas, com idades entre 
os 16 e os 30 anos, tendo sido enca-
minhadas para os seus respectivos 
domicílios.

"Face ao incumprimento do dever 
geral de recolhimento domiciliário e 
à inobservância das regras de realiza-
ção de eventos, foram elaborados os 
respectivos autos de contraordena-
ção", lê-se no comunicado.

A GNR recorda que "o cumprimen-
to das medidas impostas pelo estado 
de emergência, no âmbito do comba-
te à pandemia de covid-19", é "fun-
damental para conter a propagação 
do vírus". 
TCA // EA (Lusa)
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divulgou o nome nem data e hora 
da próxima edição. 
Com esta iniciativa, a instituição 
diz pretender "promover 
o diálogo com diferentes 
convidados em tempo de 
pandemia, recolher opiniões 
públicas sobre o movimento 

associativo popular e seus 
intervenientes, bem como 
afirmar a identidade associativa".
As conversas, semanais, são 
transmitidas na página oficial 
do Facebook  da ACCSet, onde 
são anunciados também os 
respectivos convidados.

Associação das 
colectividades 
conversa com 
convidados 
online

A Associação das Colectividades 
do Concelho de Setúbal (ACCSet) 
vai retomar as conversas online 
com convidados, numa iniciativa 
denominada "ACCSet à conversa 
com...". 
O reinicio foi anunciado, sexta-
feira, pela associação, que não 

Hospitais de Setúbal e Almada mostram tendência 
para menos internados e algum alívio nas urgências

Os hospitais da Península de Setúbal 
tem mostrado, nos últimos dias, uma 
tendência para a diminuição do nú-
mero de internados por covid-19, no 
total, incluindo enfermarias e cuida-
dos intensivos de ambas as unidades, 
e algum alívio na procura, no serviço 
de urgências, relacionada com pro-
blemas respiratórios.

 O Hospital Garcia de Orta (HGO), 
em Almada, tinha ontem mais três 
doentes internados, mas menos dois 
em cuidados intensivos, de acordo 
com a atualização diária do hospi-
tal sobre a pressão provocada pela 
doença nos serviços.

“O Hospital Garcia de Orta regista 
hoje [ontem], dia 14 de fevereiro de 
2021, um total de 204 doentes posi-
tivos por infeção por SARS-COV-2, 
dos quais 161 estão internados em 
enfermaria, 26 doentes em Unida-
de de Cuidados Intensivos (UCI) e 17 
doentes internados em Unidade de 
Hospitalização Domiciliária (UHD)”, 
lê-se na nota divulgada.

Os dados de ontem comparam-se 
com um total de 201 doentes posi-
tivos por infeção por SARS-CoV-2 
internados no sábado, “dos quais 
157 em enfermaria, 28 em cuidados 
intensivos e 16 em UHD”.

Tal como no sábado, o HGO regis-
tou ontem uma procura mais baixa 
pelas urgências na área respiratória. 
Apesar deste alívio na pressão nas 
urgências, a unidade hospitalar refor-
çou, no sábado, os pedidos para que 
na presença de sinais ou sintomas de 
doença respiratória os utentes con-
tactem primeiro a linha SNS24 (808 
24 24 24) e em caso de uma situação 
de doença aguda procurem em pri-
meiro lugar os médicos de família e 
os centros de saúde, deixando as ur-
gências hospitalares para “situações 

S. Bernardo fechou a 
semana com menos 
doentes covid. Garcia 
de Orta aumentou 
ligeiramente na 
enfermaria mas reduziu 
nos cuidados intensivos

REGIÃO

ALEX GASPAR

mais complexas”.
O HGO aguarda a chegada de aju-

da internacional de França, com uma 
equipa composta por uma médica es-
pecializada em cuidados intensivos, 

duas enfermeiras anestesistas e uma 
enfermeira lusófona, que se juntarão 
à UCI a partir desta segunda-feira por 
um período inicial de 15 dias.

A pandemia de covid-19 provo-
cou pelo menos 2.394.541 mortos 
no mundo, resultantes de mais de 
108,5 milhões de casos de infeção, 
segundo um balanço feito pela agên-
cia francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.321 pes-
soas dos 785.756 casos de infeção 
confirmados, de acordo com o bo-
letim mais recente da Direção-Geral 
da Saúde.

Hospital de Setúbal com   
tendência de descida  
no final da semana

O Hospital de São bernardo, em se-
túbal, terminou a semana com uma 
tendência de descida no número de 
doentes internados. 

Na sexta-feira, último dia em que 

o hospital actualizou a informação, 
a unidade tinha um total de 163 in-
ternados infectados com o novo 
coronavírus, menos 17 do que na 
quinta-feira, embora mantivesse os 
mesmos 16 doentes em cuidados 
intensivos.

No fim-de-semana, o hospital 
sadino não actualizou os dados, ao 
contrário do Hospital Garcia de Orta, 
que o faz diariamente, incluindo ao 
sábado e domingo.

O Hospital de Setúbal disponi-
bilizou, entretanto, mais 27 camas 
na Área Dedicada a Doentes Res-
piratórios (ADR) no Serviço de Ob-
servações, que se destina apenas a 
doentes infetados com o vírus SARS-
-Cov-2, anunciou o Centro Hospitalar 
de Setúbal (CHS) na sexta-feira.

A nova estrutura modular contígua 
à ADR do Serviço de Urgência Geral 
permite melhorar a resposta do Hos-
pital de São Bernardo a doentes res-

piratórios, que até agora dispunham 
apenas de 12 camas na Urgência, refe-
re o CHS em nota de imprensa.

A ADR do Serviço de Urgência Ge-
ral, instalada com o objetivo de fazer 
face à elevada procura dos serviços 
hospitalares, “garante um atendi-
mento diferenciado e específico com 
circuitos separados para observação, 
avaliação clínica, abordagem terapêu-
tica e colheita de amostras para teste 
laboratorial de doentes com patolo-
gia respiratória e suspeitos ou infeta-
dos com o vírus SARS-Cov-2”.

O CHS esclarece ainda que estas 
áreas estão integradas no Serviço 
de Urgência Geral e que a ADR do 
Serviço de Observações se destina, 
“exclusivamente, à permanência de 
doentes com infeção confirmada por 
SARS-Cov-2, com critérios de interna-
mento e até à sua transferência para 
enfermaria”.
Lusa

Hospital de São Bernardo disponibilizou mais 27 camas para covid, na Área Dedicada a Doentes Respiratórios do SO

Hospital de 
Almada espera 
a chegada, 
hoje, de ajuda 
de França, com 
uma equipa 
composta por 
uma médica 
intensivista e 
três enfermeiras
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“Correu tudo como previsto. Foi rápido, 
bem organizado e ninguém se sentiu mal”

O quartel da Companhia de Bombei-
ros Sapadores de Setúbal (CBSS) foi 
o local escolhido para 60 profissio-
nais das corporações da cidade sa-
dina receberem a primeira toma da 
vacina contra a covid-19 na passada 
sexta-feira. Isto porque, segundo ex-
plicou Paulo Lamego, comandante 
da CBSS, a O SETUBALENSE, apenas 
vão ser inoculados “cerca de 50% do 
efectivo de cada corporação”, uma 
vez que, além de “alguns bombeiros 
terem sido vacinados noutra oca-
sião”, “não puderam ser escolhidos 
elementos que tenham recuperado 
da doença”.

No entanto, “por uma questão de 
agenda, nem todos os elementos 
elegíveis foram vacinados neste 
dia”. Assim, esta primeira fase ficará 
concluída no decorrer desta semana, 
“em local e horário ainda a definir pe-
lo Agrupamento de Centros de Saú-
de (ACES) Arrábida”. “Esta semana 
o número a vacinar já será muito 
pouco. Na minha corporação, por 
exemplo, não chegam a dez pessoas. 
Nos bombeiros voluntários também 
deverão faltar entre dez e 15 elemen-
tos”, esclareceu Paulo Lamego. 

Maria Carolina Coelho

Paulo Lamego explica 
que entre sexta-feira 
e esta semana vão ser 
inoculados contra a 
covid-19 “cerca de 50% 
do efectivo de cada 
corporação” 

COMANDANTE DOS SAPADORES DESCREVE VACINAÇÃO

DR

Foram vacinados 33 bombeiros sapadores e 25 voluntários

so de mais de 80% de profissionais 
com defesas mais fortes para com-
bater o vírus”, afirmou o comandan-
te da CBSS. “É um número que nos 
deixa muito descansados. Da nossa 
parte não temos nada a apontar. Cor-
reu tudo como previsto. Foi rápido, 
bem organizado e ninguém se sentiu 
mal”, revelou. 

A concluir, Paulo Lamego frisou: 
“esta é só a primeira fase de duas, em 
que na segunda serão vacinados os 
restantes 50% que, de acordo com 
a prioridade, serão os profissionais 
que estiveram já infectados, todos 
aqueles que transportam doentes, 
que estejam em presença hospita-
lar e os elementos profissionais que 
fazem parte das equipas de primei-
ra intervenção, que, no nosso caso, 
acabam por ser todos”. 

O SETUBALENSE tentou obter 
igualmente declarações junto do 
comando dos Bombeiros Voluntá-
rios de Setúbal, mas foi referido que 
o mesmo não pretende responder a 
quaisquer questões sobre o assunto. 

Vacinados 332 bombeiros  
de sete concelhos 
Entre a manhã de sexta-feira e a tar-
de de sábado foram administradas 
332 vacinas contra a covid-19 em 
bombeiros das corporações de se-
te concelhos do distrito de Setúbal, 
segundo explicou a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo a O SETUBALENSE no de-
correr da passada semana.

Desta forma, além dos profissio-
nais da cidade sadina, foram inocu-
lados elementos de Sesimbra, Pal-
mela, Alcochete, Montijo, Almada 
e Seixal. 

O processo de vacinação 
arrancou igualmente na sexta-
feira entre a população com 
80 ou mais anos de diversos 
concelhos do distrito de Setúbal, 
assim como nos cidadãos com 
idade igual ou superior a 50 com 
patologias identificadas.

Na Unidade de Saúde Familiar 
(USF) Sado, em Setúbal, “cerca 
de 100 utentes” dos concelhos 

Sexta-feira População idosa ou com patologias 
começou também a ser vacinada no distrito  

Desportos «Cidade de Almada», 
no Feijó. No Seixal, por sua vez, o 
processo decorreu no Pavilhão 
Multiusos da Quinta da Marialva, 
em Corroios, com 50 doses dadas.

Nos concelhos que pertencem ao 
ACES Arco Ribeirinho a vacinação 
começou também há três dias pelo 
Barreiro, no pavilhão da Escola 
Secundária Augusto Cabrita, no 
Alto Seixalinho.

O relógio marcava “10h02 em 
ponto” quando os bombeiros sapa-
dores “Ricardo Rodrigues e Marco 

Vicente” deram início ao processo, 
de acordo com comunicado divul-
gado pela Câmara Municipal de Se-

túbal. Os primeiros profissionais “a 
receber a primeira dose da vacina 
contra a covid-19” demonstraram 
“não estar nada” nervosos. 

“Recebi um telefonema ontem a 
dizer que era para estar aqui hoje 
para tomar a vacina. E aqui estou 
eu”, esclareceu, animado, Marco 
Vicente, “que integra a companhia 
há mais de duas décadas, antes de 
estender o braço para levar a injec-
ção”. Depois dos dois elementos, 
“seguiram-se mais 33 bombeiros 
sapadores e 25 voluntários”, com 
as vacinas a ser administradas “por 
uma equipa constituída por uma mé-
dica e quatro enfermeiras do ACES 
Arrábida”. Agora, os bombeiros já 
vacinados terão de aguardar “cerca 
de dozes semanas” para receber a 
segunda toma. 

De uma forma geral, “o balanço 
é bastante positivo”, uma vez que 
a corporação vai passar a contar, 
quando a primeira fase estiver con-
cluída esta semana, “com um univer-

sadino, de Palmela e Sesimbra 
foram abrangidos nesta primeira 
fase, de acordo com informação 
avançada a O SETUBALENSE por 
Luís Pombo, director executivo 
do ACES Arrábida. 

O mesmo número de vacinas 
foi administrada na população de 
Almada, no centro de vacinação 
instalado pela autarquia no 
Complexo Municipal dos 



Perto de cinco dezenas de caixas-
ninho foram instaladas na sexta-feira 
em vários pontos da Herdade da 
Mourisca e Península da Mitrena, 
em Setúbal, para monitorizar aves e 
proporcionar locais de nidificação no 
Estuário do Sado.
O projecto desenvolvido entre a Câmara 

de Setúbal e a Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves, consistiu na 
colocação de quarenta ninhos para 
espécies de pequena dimensão e oito 
para receber aves de rapina.
O objectivo é proporcionar locais nos 
quais as aves possam nidificar, bem 
como monitorizar as populações que 

visitam o Estuário do Sado, perceber 
quais as espécies que nidificam na 
zona e estudar as respectivas rotas 
migratórias.
As caixas-ninho, em madeira, foram 
instaladas em árvores, para aves 
mais pequenas, e no solo para as 
espécies maiores.
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Cinco dezenas 
de caixas-ninho 
colocadas na Mourisca 
e Mitrena para estudar 
aves do Sado
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Participação de 
representantes do 
Politécnico de Setúbal, 
câmara municipal e 
forças de segurança

ONLINE NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA

Terceiro webinar preparatório do Fórum Saúde 
debate desigualdades no acesso à saúde

As “Desigualdades no Acesso à Saú-
de” é o tema do próximo debate 
preparatório da primeira edição do 
Fórum de Saúde “Setúbal a Pensar em 
Si”, um espaço alargado de discussão 
pública marcado para 8 de Abril.

O terceiro webinar decorre na 

próxima quinta-feira, 18 de Feverei-
ro, às 16h00, em plataforma digital, 
é moderado por Francisco Alves Rito, 
director do jornal O SETUBALENSE, 
e conta com cinco oradores convida-
dos que vão abordar diversa áreas.

Participam duas professoras do 
Instituto Politécnico de Setúbal, 
Ana Paula Gato, da Escola Supe-
rior de Saúde e Carla Cibele, da 
Escola Superior de Educação, que 
vão abordar, respectivamente, os 
impactes dos estados de privação 
material na saúde no concelho, e as 
relações de vizinhança e socializa-
ção como factores de resiliência e 

Por parte da PSP, a comissária Sara 
Ferreira, da Divisão da Polícia de Se-
gurança Pública de Setúbal, explana 
a temática das vulnerabilidades da 
população idosa. A GNR deverá ter 
também um interlocutor, mas ainda 
a confirmar.

As inscrições devem ser feitas pe-
lo preenchimento de um formulário 
online disponível no link https://bit.
ly/39FEP1f . Posteriormente, são en-
viados para os inscritos os dados de 
acesso à participação no webinar.

Todas as sessões do Fórum de 
Saúde são transmitidas em directo 
no canal de Youtube e na página de 

Facebook do município de Setúbal.
Este ciclo já contou com duas ses-

sões, no dia 2, com o tema “Estado de 
Saúde e Promoção de Estilos de Vida 
Saudáveis”, e outro, no dia 8, sobre a 
“Comunicação em Saúde”.

O Fórum de Saúde, organizado pela 
Câmara de Setúbal e várias entida-
des desde estatais, empresariais e 
ligadas a sectores da saúde, ensino, 
segurança e ambiente, vai contar com 
duas sessões específicas destinadas 
a debater o Perfil de Saúde e o Pla-
no de Desenvolvimento de Saúde 
do Município de Setúbal, ambos em 
elaboração. H.L.

capacitação em saúde.
As dificuldades da população mi-

grante no acesso a cuidados de saúde 
dá tema a outra das intervenções, e 
vai reflectir sobre experiências no 
concelho de Setúbal. A exposição 
será apresentada por Conceição 
Loureiro, chefe de Divisão de Direitos 
Sociais da autarquia sadina.  

Rosa Piteira, da equipa de preven-
ção da violência no adulto do Centro 
Hospitalar de Setúbal, intervém so-
bre a violência doméstica enquanto 
problema de saúde.

O webinar conta ainda com a par-
ticipação das forças de segurança. 

NÃO PERCA
REVISTA DA SAÚDE 

na  próxima segunda-feira nas bancas

Oferta da revista 
com a compra do jornal

Mantenha-se informado e em segurança!
Jornais e Revistas a melhor forma de estar em dia

REVISTA GRÁTIS 
COM O SEU JORNAL
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Setúbal

Humberto Lameiras

O BE afirma que a 
pobreza extrema e 
fome aumentaram 
em Setúbal, falou com 
instituições e reclama 
apoios musculados   

PANDEMIA 

Procura de apoio alimentar aumenta entre 
quem vive nos bairros pobres do concelho

As pessoas que, no concelho de Se-
túbal, necessitam de apoio alimentar 
têm vindo a aumentar com a crise 
económica decorrente da pande-
mia covid-19; são casos de pobreza 
extrema que praticamente a única 
resposta social que encontram vem 
de organizações solidárias como a 
Paróquia de Nossa Senhora da Con-
ceição, na freguesia de S. Sebastião, 
ou o CASA - Centro de Apoio ao Sem 
Abrigo. 

As duas instituições, entre outras, 
foram contactadas pela Coordena-
dora Concelhia de Setúbal do Bloco 
de Esquerda, que já veio a terreno 
afirmar que “são cada vez mais os 
relatos e informações do aumento da 
pobreza em Setúbal”. Diz Vítor Rosa, 
membro desta estrutura partidária, 
que “há uma nova pobreza, em muito 
devido à perda de emprego, na se-
quência desta pandemia”.

É também o que diz o padre Con-
stantino Alves, da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição que, há dez 
10 anos, criou o Restaurante Social, 
aberto na Avenida Bento Jesus Cara-
ça, na cidade, que está a apoiar cada 
vez mais famílias. “Têm aumentado 
as pessoas que procuram refeições 
no Restaurante Social, e também as 
famílias que vêm levantar cabazes 
alimentares”, diz o pároco.

A perda do emprego derivado da 
crise pandémica, refere, “é uma das 
causas, mas existem outras”. Certo é, 
comenta o padre Constantino Alves, 
que há cerca de um ano procuravam o 
Restaurante Social “uma média de 55 
pessoas”, actualmente, “são entre as 
75 a 80 pessoas”; casos de “pobreza 
extrema”, indica.

E o mesmo está a acontecer com 
a procura de cabazes alimentares 
completos facultados pela paróquia. 
“Antes entregávamos cerca de 80, 
agora são quase 130. “E aumenta 
constantemente”. 

A entrega de alimentos na paróquia é todos os dias da semana entre as 18h15 e as 19h15  

O SETUBALENSE

pessoas com mais idade”, refere o pa-
dre Constantino, sendo que muitos 
dos novos casos “vêm dos bairros 
da Bela Vista e Quinta da Parvoíce”, 
ambos em Setúbal. “São pessoas que 
ficaram sem o emprego e não têm 
direito a subsídio de desemprego, 
outras têm um apoio da Segurança 
Social muitíssimo baixo e, as mais 
idosas, os filhos já não as conseguem 
ajudar financeiramente”.

Também o CASA viu chegarem 
mais pessoas para levantarem caba-
zes alimentares. “Em Março do ano 
passado, a instituição ajudava cerca 
de 25 pessoas, agora são 86”, diz o 
membro do Bloco Vítor Rosa que, 
por informação da associação, “boa 
parte dos pedidos de alimentação 
vêm de pessoas do Bairro da Quin-
ta da Parvoíce, o que não acontecia 
antes”.

O aumento de casos apontados 
por estas duas instituições, “entre 
outras”, diz o membro da estrutura 
concelhia do BE, motivaram o parti-
do a reclamar “apoios efectivos” para 
estas pessoas; apoios que “ajudem a 
combater as desigualdades que esta 
crise acentua nas suas mais diversas 
formas”.

Para o BE é necessário “reforçar de 
imediato os apoios sociais”, devendo 

estes ser “mais abrangentes e com 
limiares acima da pobreza”, uma obri-
gação que coloca sobre a alçada do 
“poder nacional ou local”. E acrescen-
ta, em comunicado, que “na actual 
situação de emergência social como 
a que atravessamos, os apoios têm 
que ser para as pessoas e não para 
obras sem sentido. Têm de ser para 
as pessoas e não para despedimen-
tos e trabalho precário, tem que ser 
para as pessoas e não para contenção 
orçamental”.

Nesta base o BE elenca um pacote 
de exigências como “apoios sociais 
efectivos junto da população mais 
vulnerável e fragilizada, não deixando 
ninguém para trás”, e “uma efectiva 
coordenação da rede de apoio domi-
ciliário à pessoa em confinamento ou 
isolamento, em parceria com institui-
ções locais, com particular destaque 
para as camadas mais carenciadas da 
população.

Exige ainda “medidas de apoio 
duradouras para os sectores eco-
nómicos mais fustigados pela crise, 
micro, pequenas e médias empresas, 
enquanto durar esta emergência so-
cial”, assim como “apoio, sem excep-
ção, a todo o movimento associativo 
e cultural, para além das iniciativas já 
lançadas”.

BREVES

A GNR identificou três 
suspeitos de contrabando 
de tabaco e apreendeu 100 
mil cigarros, numa acção 
de fiscalização realizada na 
quinta-feira no distrito. 
Segundo comunicado, os 
militares da Unidade de Acção 
Fiscal do Destacamento 
de Lisboa abordaram duas 
viaturas, que tinham no 
interior as dez caixas, com um 
valor superior a 22 mil euros, 
sem a estampilha fiscal exigida 
para a sua comercialização.

As espécies de peixe do Sado 
encontram-se agora retratadas 
no muro do antigo Externato 
Diocesano, no âmbito de “um 
projecto expositivo de arte 
urbana desenvolvido pela 
Câmara de Setúbal”, referiu o 
município em comunicado.
Assim, a “sardinha, carapau, 
choco, cavala, alcorraz, 
salmonete, robalo, pregado, 
pargo, ostra, linguado, dourada 
e besugo” embelezam o mural 
‘Fauna Marítima do Rio Sado’.

A realização de “trabalhos de 
limpeza na rede de saneamento” 
motiva hoje o encerramento 
das ruas Vasco da Gama e 
Ladislau Parreira, na Fonte 
Nova, “das 08h00 às 17h00”, 
explicou a autarquia sadina em 
comunicado.  Em alternativa, os 
automobilistas devem circular 
pelo Largo Joaquim António 
Correia, ruas da Herdade e 
Marques da Costa e José Carlos 
da Maia e avenidas Luísa Todi e 
S. Francisco Xavier.

CONTRABANDO
GNR apreende 
100 mil 
cigarros

FAUNA MARÍTIMA
Peixes do Sado 
embelezam 
Externato

HOJE
Ruas Vasco da 
Gama e Ladislau 
Parreira fechadas

Na passada sexta-feira, o padre 
Constantino Alves afirmava a O SE-
TUBALENSE que “recentemente 
começaram a vir mais seis famílias, 
todas as semanas, levantar o seu 
cabaz alimentar”. Poucos minutos 
depois, cerca das 18h30, acrescen-
tava: “acabou de vir mais uma família, 
também pela primeira vez, são quatro 
pessoas”.

Para além das refeições e cabazes 
alimentares, a paróquia ajuda ainda, 
mensalmente, 40 famílias com car-
tões pré-carregados para comprarem 
bens alimentares, sendo o valor de 
cada cartão calculado segundo o 
agregado familiar.

Quem procura estes apoios soli-
dários são “tanto casais jovens como 

A Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição está a entregar cerca 
de 130 cabazes alimentares a 
famílias pobres, antes rondava 
os 80

130
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não deixe que fantasmas prejudiquem a sua relação atual, mostre-
-se entusiasmado com o seu parceiro e verá todos os seus sentimentos consolidados.
No plano profissional – momento ótimo em que terá inspiração aliada á concretização dos 
seus projetos. Carta da semana –  O SOL – esta carta mostra que terá as energias que 
precisa para se manter forte e otimista. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso – se tem alguma relação pendente ou mal terminada, é altura indicada 
para esclarecer os mal entendidos e arrumar o assunto de uma vez por todas. Se chegar 
á conclusão que a relação terminou reserve um tempo para si, mas não se feche ao amor. 
Viva a vida de uma forma alegre e descontraída. No plano profissional – terá algumas 
decisões importantes a tomar mas sentir-se-á confuso, por mais que lhe custe deve es-
friar a cabeça para que consiga tomar decisões. Carta da semana – O AMOROSO – esta 
carta mostra que esta semana sentirá uma forte insegurança. Confie na sua intuição para 
conseguir tomar decisões. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – se está interessado em alguém aconselha-se que se aproxime dessa 
pessoa de forma prudente e só vá mais longe se essa pessoa lhe enviar algum sinal de 
consentimento. Não invada o território da pessoa de forma brusca. No plano profissional 
– esta semana talvez a rotina se altere e terá de fazer algum trabalho extra, isto devido ao 
grande afluxo de trabalho. Carta da semana – A PAPISA – esta carta mostra que a semana 
corre muito bem, mas deverá estipular muito bem todos os passos que tem para dar.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – está muito seguro de si o que fará com que alcance progressos neste 
plano. Provocará bem estar em todos os que se aproximem de si. No plano profissional 
– vai realizar os seus projetos pessoais. Faça investimentos. Carta da semana – O IMPE-
RADOR – esta carta mostra que esta semana estará com energias que farão com que seja 
bem sucedido em todos os planos.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – dias de intenso romance, de proximidade, o que o fará muito bem 
disposto e alegre. Nada nem ninguém conseguirá quebrar a sua boa disposição. No plano 
profissional – sucesso e muito trabalho são as duas máximas desta semana. Alcançará os 
seus objetivos. Carta da semana – A ESTRELA – esta carta iluminará o seu caminho. As 
suas capacidades e os seus atributos estão no auge. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – reforce laços familiares, use de bom senso para aliviar ambientes 
tensos. No plano profissional – se não está satisfeito, repense a sua situação, pode seguir 
por outros meios para atingir os seus fins. Carta da semana – O PAPA – esta carta mostra 
que esta será uma semana tranquila em que deve aproveitar para ler e desenvolver a sua 
vida intelectual.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – semana de conquista, aproveite e dê o melhor de si na arte de seduzir, 
mas não se deixe influenciar pelo passado e aproveite o melhor da vida. No plano profis-
sional – este plano está brilhante consegue convencer tudo e todos do seu poder, pode 
ter acesso a um cargo de liderança. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra 
que consegue dominar todos os acontecimentos e controlar agitações.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – se está só dê uma oportunidade a si mesmo de voltar a amar sem 
receios. Se mantém uma relação estável dê a sim mesmo a oportunidade de repensar a 
situação, o que o mantêm preso a essa pessoa e valorize-a. No plano profissional – este 
plano da sua vida está mais claro do que nunca para si e poderá agir de uma forma mais 
segura pensando no futuro. Carta da semana –  A MORTE – esta carta mostra que irá 
conduzir a semana da forma que mais lhe agradar e conseguirá tomar as melhores decisões 
nos momentos certos. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso – está muito apaixonado e inseguro. Confie na sua cara metade e não 
tenha receio de dar mais do que recebe. No plano profissional – não é altura indicada 
para correr riscos, situação financeira estável, se possível faça algumas economias. Carta 
da semana – A LUA – esta carta mostra que a semana será muito desgastante, pois as 
preocupações que terá serão constantes.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – deverá dedicar mais tempo ao amor e o resultado será uma semana 
repleta de paixão e de harmonia. No plano profissional – arrisque, tente ir mais além pois 
tem todas as hipóteses de triunfar. Carta da semana –  O MUNDO – esta carta mostra 
que deve aproveitar todas as oportunidades que tem para mostrar aquilo que vale. Bons 
resultados em todas as áreas graças á sua determinação e garra.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso – irá desenvolver de forma harmoniosa o seu relacionamento, desde 
que seja claro e sincero sobre os seus sentimentos. No plano profissional – esta semana 
terá êxito no trabalho e nas suas finanças. Carta da semana – A IMPERATRIZ – esta carta 
mostra que esta semana tudo o que semear irá colher em abundância futuramente.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – mesmo que se sinta indeciso evite alterar as suas decisões, e ao fazer 
uma escolha deve estar certo que algumas decisões são irreversíveis. No plano profis-
sional – sente que alguém o pode prejudicar, mantenha a calma pois se isso acontecer 
você notará e saberá como agir. Carta da semana –  O CARRO – esta carta mostra que 
irá obter excelentes resultados em todos os aspetos da sua vida, mas que para isso, tem 
que dar o seu melhor.

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

No dia 7 de Junho de 1928 
realizou-se uma belíssima 
noite cultural de homena-
gem ao asilo Acácio Barra-

das e em que tomou parte o distinto 
“Orfeão Cetóbriga” dirigido pelo Dr. 
Rocha Pinto. A iniciativa apresentava 
o seguinte programa que ainda pos-
suo e que  abaixo passo a recordar.

“Conferência pelo ilustre crítico de 
teatro Nogueira de Brito:

1.ª Parte
I – Hino do Orfeão
II – “Ich legle micham Aben” Orieg
III – Serenata Schubert
IV – Pátria Celeste, Rossini
V – Saudades, Rocha Pinto
VI – “Aquela moça” a pedido (arranjo 

para Orfeão R.P.), Freitas Branco (so-
lista madame Maria Luísa Trindade)

VII – Moleto, Michelot
VIII – Berceuse (arranjo para Orfeão 

R.P. Gretschaminof)
IX – Cigano (arranjo para Orfeão 

R.P.), Dupynamba
X – Rataplan – a pedido, Verdi (solistas 

madame Adelina Álvaro e Maria Dias)
2.ª Parte
A peça em 1 ato do primoroso es-

critor Júlio Dantas “O Primeiro Beijo”.
Distribuição: Morgada, D. Ismé-

nia Costa Morgado, Gilde Goes, Frei 
Guardião, N.N., dois frades francis-
canos, dois criados de cadeirinha – 
Século XVIII, guarda roupa de Álvaro 
Costa, Cabeleiras de Victor Manuel.

3.ª Parte
I – Dança Fragoso (solo de piano 

por Madame Maria Helena da Severa)
II – Meditation de nuit, Schubert 

(canto por madame Maria Amélia 
Trindade, acompanhada do piano 
por madame Maria Luísa Trindade)

III – Sons cóleos, J. Thomaz; Ma-
zurka, Ruy Coelho; Patrulha espa-
nhola, Tedeschy (solos de harpa 
por madame Cecília Borba); Fausto, 
“Deponiam II Brando”; Gounod – Ma-
dame Buterfly; coro de marinheiros, 
Puccini; Canção dos moinhos, Antó-
nio Eduardo; Ernani, coro de abertu-
ra; Verdi (coros e orquestra).”

Teatro Luísa Todi

RECORDAR É VIVER

Custódio Pinto

Nos intervalos, concertos pela 
orquestra do teatro sob a direcção 
do distinto violinista setubalense sr. 
Armando Gomes, montagem cénica 
do mestre Afonso Silva, efeitos de luz 
por Cesário Barros.

Assim recordo um dos muitos es-
petáculos culturais que se realizaram 
em Setúbal há 90 anos. Ainda me 
lembro de que em Lisboa, aquando 
da preparação da estreia de qualquer 
teatro, por vezes vinham primeiro a 
Setúbal, porque os setubalenses 
eram muito exigentes no teatro e se 
na estreia em Setúbal obtivessem êxi-
to o director da peça ficava radiante. 
E, ao contrário, se não fosse do agra-
do dos setubalenses, o director temia 
pelo futuro da sua obra teatral.

Viva Setúbal

Os setubalenses 
eram muito 

exigentes 
no teatro e 

se na estreia 
obtivessem 

êxito o director 
da peça ficava 
radiante. (...) 
Se não fosse 
do agrado o 

director temia 
pelo futuro da 

sua obra teatral

DR

SÃO SEBASTIÃO

Ruas da 
Camarinha 
e do Alecrim 
com novos 
passeios

A Junta de Freguesia de São Sebas-
tião inaugurou na passada semana 
novas áreas pedonais nas ruas da 
Camarinha e do Alecrim, “conferindo 
maior segurança e mobilidade naque-
las artérias do Bairro da Camarinha”, 
referiu a autarquia em comunicado. 

A repavimentação dos referidos pas-
seios “incidiram sobre as zonas onde 
existiam lajetas em pedra mármore, 
material que foi totalmente removi-
do e substituído por blocos de pavê, 
dado estar desadequado ao uso na via 
pública e não apresentar as melhores 
condições de segurança e mobilidade 
pedonal, nomeadamente no que res-
peita à qualidade de aderência do piso”.

Segundo explica a junta de fregue-
sia, “inicialmente a intervenção esta-
va prevista apenas na área junto às 
instalações da LATI, entre os números 
1 e 3 da Camarinha. No entanto, após 
diálogo com os moradores, o executi-
vo conseguiu reorientar prioridades e 
abranger igualmente o troço junto à 
farmácia, entre os números 20 e 24. 
Além das lajetas, procedeu-se igual-
mente à substituição da calçada por 
pavê, permitindo uma uniformização 
do piso”.

Foi, ainda, “possível estender a re-
pavimentação à Rua do Alecrim, dada 
a necessidade de regularização do pa-
vimento que apresentava inúmeros 
desníveis e degraus desnecessários e 
perturbadores da circulação pedonal”. 
“De referir que no cruzamento destas 
duas ruas, a transição para a via rodo-
viária foi sinalizada com mosaicos pito-
nados, uma solução técnica que permite 
alertar peões com deficiência visual para 
a descontinuidade da área pedonal.

Rua da Camarinha
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Entrevista

Casos covid no Hospital de Setúbal diminuíram 
mas estado de catástrofe ainda não foi levantado  
Os casos covid baixaram 
com o confinamento 
apertado, mas José 
Poças não descansa 
a exigir respostas da 
tutela

DR

Humberto Lameiras

O director do Serviço de 
Infecciologia do Centro Hospitalar 
de Setúbal é critico, pela negativa, 
da forma com o Ministério da 
Saúde está a gerir a pressão 
que a pandemia incide sobre 
os hospitais, nomeadamente 
no Hospital de São Bernardo. 
José Poças diz que a unidade 
de Setúbal tem de se reinventar 
todos os dias numa luta contra 
a falta de meios e profissionais. 
Não aceita o silêncio da tutela e da 
Comissão Parlamentar da Saúde 
a uma missiva enviada, no ano 
passado, assinada por um grupo 
de directores hospitalares, sobre 
as assimetrias transversais que 
existem na gestão do sector.
Não tem dúvidas de que a taxa de 
esforço de todo o Hospital de São 
Bernardo é incomensuravelmente 
superior à da grande maioria dos 
hospitais do País e da região.
Sobre o estado de catástrofe 
decretado pela administração do 
hospital em Janeiro, diz que ainda 
não houve ordem de levantamento. 
Embora o número de casos de 
infecção covid que chegam à 
unidade ainda sejam muitos, 
existe um ligeiro alívio, mas a 
preocupação está de pé. 
Afirmou que a situação no 
Hospital de São Bernardo em 
Janeiro, devido a casos covid-19, 
era avassaladora. Actualmente, 
com o confinamento mais 
apertado, a conjuntura mantém-
se?
É preciso contextualizar e 
relativizar as afirmações. Reafirmo 
tudo o que disse. Ao dia de hoje, 
[11 de Fevereiro] a situação relativa 
a casos covid mantém-se muito 
grave, embora já tenha sido muito 
mais grave; mas não deixa de ser 
grave.

muito mais camas, logo têm mais 
profissionais. 
Um documento assinado pelas 
administrações de sete hospitais, 
numa iniciativa de grande coragem, 
pôs a nú essa assimetria transversal 
a quase todos os hospitais da 
periferia de Lisboa. Uns ficaram 
provisoriamente aliviados através 
de uma acertada transferência de 
doentes, mas é necessária uma 
política de distribuição do esforço 
envolvendo todos os hospitais e 
não apenas um ou dois. 
Quais as linhas de força 
reivindicadas nesse 
documento?
Uma das reivindicações foi chamar 
a atenção sobre a necessidade de 
existir uma centralização da gestão 
de camas a funcionar no País, ou 
na região; o que acabou por ser 
feito, mas muito tardiamente para 
os Cuidados Intensivos, só que a 
maioria dos doentes que precisam 
de estar internados não estão 
nesse serviço. Está-se a pegar 
apenas numa ponta minoritária 
do problema; o problema é que 
os hospitais, nomeadamente o 
de Setúbal, não tiveram grande 
ajuda. Não houve uma política 
centralizada de gestão das camas 
de internamento hospitalar, isso 
reflecte-se na taxa de esforço 
absolutamente díspar entre os 
diferentes hospitais.
A 2 de Fevereiro enviou uma 
carta aberta à ministra da Saúde, 
Marta Temido, onde apresentou 
o retrato de “uma realidade 
que pesa muitíssimo sobre um 
hospital já de si carenciado”. Já 
obteve resposta?  
A ministra ainda não respondeu. 
Mas o grave não é a falta de 
resposta à carta aberta agora 
enviada, o mais grave é a falta de 
resposta a um documento enviado 
por um grupo de directores 
hospitalares, em Julho [2020], 
também à Comissão Parlamentar 
de Saúde onde é feito um pedido 
formal de audiência. Era bom a 
Comunicação Social perguntar 
à senhora ministra e à Comissão 
Parlamentar de Saúde a razão de 
não responderem. 
Na carta aberta enviada à ministra 
da Saúde [Marta Temido], que 
redigi e foi assinada internamente 

Quando um hospital tem dois 
terços das suas camas afectas 
a uma actividade - 200 camas 
-, sendo que se não houvesse 

JOSÉ POÇAS DIRECTOR DO SERVIÇO DE INFECCIOLOGIA DO CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL 

pandemia não tinha nenhuma, 
isto implica uma taxa de esforço, 
segundo o que apura a ARSLVT 
[Administração Regional de Saúde 

São várias as opiniões sobre 
a imunidade de grupo à covid 
mas, como diz José Poças, ainda 
estão longe de ser confirmadas. 
Quanto à necessidade desta 
vacinação entrar no nosso 
ciclo de vida, o clínico diz que 
depende se a mutagenicidade 
do vírus é como o da gripe     

A imunidade de grupo 
realmente existe?

A imunidade de grupo 
existe para todas as doenças 
infecciosas, é um conceito 
válido em que pessoas não 
imunes estão protegidas 
porque a grande maioria dos 
seus circundantes o estão. 
Nesta doença tudo oque 

Imunidade “A vacinação é 
seguramente importante”

se possa dizer são apenas 
opiniões mais, ou menos, bem 
fundamentadas, mas ainda 
estão longe de poderem estar 
confirmadas. 

A vacinação é seguramente 
importante. Agora se vai ser uma 
vacina com os resultados das que 
existem para outras doenças, ou 
se será uma vacina para um vírus 
com elevada mutagenicidade 
como é o da gripe, provavelmente 
é algo que ficará próximo da 
vacinação da gripe. Na minha 
perspectiva, as actuais vacinas 
contra a covid poderão não nos 
proteger para o resto da vida sem 
necessitarem de ser reforçada; 
redesenhadas a cada passo.

de Lisboa e Vale do Tejo] pela 
metodologia que entende, mas 
traduz, de facto, a capacidade 
de conseguir corresponder às 
solicitações sem que o número de 
camas tenha crescido. É desviar 
o internamento de uma área 
para outra sempre com o mesmo 
número de profissionais. E muito 
poucos foram contratados nesta 
pandemia, tanto para Setúbal 
como para todo o lado.
Portugal está muito carenciado 
de meios humanos, os que 
existem em muitos sectores estão 
exaustos. Trabalham muito mais 
horas, em condições de stress 
mais pronunciadas e sem terem o 
descanso que deveriam, aceitaram-
no, mas é um acumular de cansaço 
físico e psicológico avassalador; 
não há outra palavra.
Quando referiu que a taxa 
de esforço da unidade de 
infecciologia de Setúbal era 
de 76%, qual o significado em 
relação a outros hospitais do 
distrito? 
Não disse isso! De facto, isso tem 
sido referido, mas nunca o disse. 
Em entrevista à SIC Notícias, rádios 
e imprensa as minhas declarações 
foram que o meu Serviço 
[Infecciologia] está reduzido a um 
número muito pequeno de camas, 
que nunca são as fixas, para eu 
tratar os doentes não covid. 
Disse que a grande maioria 
das pessoas que trabalham no 
meu Serviço de Infecciologia, 
especialistas, internos e estagiários 
estão dedicados ao covid, mas 
não são só os meus, também os 
dos serviços de Medicina Interna, 
Pneumologia, Cuidados Intensivos 
e de quase todas as especialidades 
do hospital. O esforço que estamos 
a fazer nunca poderia pesar apenas 
sobre uma especialidade ou um 
serviço. 
A metodologia usada pela ARSLVT 
não é, infelizmente, transversal a 
todos os hospitais, mas não tenho 
qualquer dúvida que a taxa de 
esforço de todo o Hospital de São 
Bernardo é incomensuravelmente 
superior à da grande maioria dos 
hospitais do País e da região. É 
seguramente das mais elevadas, 
ou a mais elevada, porque a 
maioria dos outros hospitais têm 
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Quartel dos Bombeiros Mistos do Torrão reabre portas p13

Continuamos com a nossa edição 
nas bancas, mas  agora

já pode ler o  SEU JORNAL  na integra, em 
www.osetubalense.com

#Fiqueemcasa

Mantenha-se informado e em segurança!

por muitas pessoas, é feita uma 
exposição sobre como no Hospital 
de Setúbal tivemos de nos 
reinventar para aumentar o número 
de camas em Cuidados Intensivos, 
e também sobre o desfasamento 
equitativo das respostas que 
uma ou outra vez houveram para 
atender a este ou aquele hospital.   
Não me canso de repetir que, 
para o Hospital de Setúbal, existe 
um plano de obras eternamente 

adiado pelo Ministério da Saúde. 
Há muito tempo que estamos 
perante a circunstância de ter 
de fazer face à nossa actividade 
corrente com os meios que temos, 
isto mesmo antes da pandemia.   
Ainda se pode falar em estado 
de catástrofe no Hospital 
de Setúbal, decretado pela 
administração em Janeiro?
A situação de catástrofe tem 
várias nuances. Foi decretada pelo 

conselho de administração que 
ainda não decretou que não está. 
Apesar da situação no hospital 
estar menos mal do que estava, 
continua a ser de grande 
debilidade. É uma situação dupla, 
temos de fazer face à demanda 
de doentes covid, que ainda é 
grande, e também fazer face aos 
doentes não covid que, quanto 
mais tarde tiverem respostas no 
internamento, na componente 

A resposta aos casos provocados 
pelo coronavírus SARS-CoV-2 
têm ‘sufocado’ o Hospital de São 
Bernardo, mas os doentes com 
outras infecções continuam a ser 
acompanhados. A preocupação 
do director do Serviço de 
Infecciologia é existirem 
doentes que deixam de ir 
regularmente ao hospital com 
receio de serem contaminados 
com a covid         

HIV/Sida e hepatites “O hospital está a responder a casos de outras infecções” 

casos quase como se fosse uma 
situação normal. E digo quase 
porque neste momento, por 
regra, as consultas são não 
presenciais. Mas se os doentes 
o solicitarem ou sempre que 
a equipa médica o requeira, 
é efectuada a observação 
presencial.

Inclusivamente, as novas 
consultas são presenciais. 
Houve um rearranjo na 

Com a ocupação da doença 
provocada pelo coronavírus SARS-
CoV-2, em que situação está o 
controlo de doentes com doenças 
infecciosas como HIV/SIDA e 
hepatites virais acompanhadas no 
Centro Hospitalar de Setúbal?

Embora com uma necessária 
adaptação e correspondendo 
a mais um desafio, o hospital e 
o meu serviço (Infecciologia) 
estão a responder a estes 

disposição funcional, e não 
houve uma suspensão do que 
temos de fazer.

Desde a primeira vaga 
[Covid-19] temos o cuidado 
de não deixar doentes que 
não podem ser tratados fora 
do nosso serviço hospitalar. 
Noutro lado não têm acesso à 
medicação e ser seguidos, sobre 
isso existe um condicionamento 
legal, embora não seja 

assumido explicitamente.
Isto faz uma diferença 

substancial relativamente 
a outras patologias. São 
doenças transmissíveis e temos 
cumprido os desígnios de não 
os abandonar à sua sorte. O 
facto é que existem doentes 
que, devido a pandemia, 
deixaram de vir ao hospital 
com a regularidade que 
vinham. 

cirurgia e consultas, maiores serão 
as repercussões muito nefastas no 
prognóstico das diversas doenças.   
Nos próximos meses vamos 
continuar a atravessar uma fase 
de crescimento da pandemia?
Não! Mas depende do que for 
decidido politicamente, e também 
da velocidade da vacinação contra 
a covid e da eficácia da vacina. 
Depende da disseminação de novas 
estirpes e da sua transmissibilidade 

e capacidade das vacinas sobre 
as mesmas, depende também 
do comportamento individual 
dos cidadãos, depende do ritmo 
com que o desconfinamento for 
feito; existem imensas variáveis. 
Diria que, desejavelmente e 
expectavelmente, a situação já 
passou a pior fase, pelo menos 
desta vaga, e espero que não haja 
mais nenhuma, mas não tenho essa 
certeza.  
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Bloco  Clínico

         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

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

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)

Dr. Mário Godinho  - Dermatologia
Dr. Norberto Gomes - Medicina Desportiva 

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

Dra. Maria João Baião - Psiquiatria 
Dr. Norberto Gomes e Dr. V. Pedro Correia - Tratamento de Obesidade

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

Necrologia

ALMADA
265 539 691

SETÚBAL
265 520 716

SEIXAL
265 520 716

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

265 520 716
ALCOCHETE
212 318 392

OUTROS CONCELHOS
265 520 716

Governar em tempos de pan-
demia significa uma incur-
são arrojada por territórios 
que têm tudo menos certe-

za. O que é, nestas condições extre-
mas, fazer a coisa certa, (usurpando 
uma expressão cara a Michael Sandel 
o popular filósofo norte-americano? 
Este é o dilema que deve atormentar 
os decisores na altura de optar.

Quando da preparação de uma 
aula, depois do Governo, sem gran-
de oposição, ter optado por aliviar 
as medidas por ocasião do Natal, 
pensei para mim em recorrer a uma 
conhecida técnica filosófica de apoio 
à decisão tendo elaborado a seguin-
te argumentação que apresentei aos 
meus alunos da UNISETI na sessão de 
16 de Dezembro de 2020:

«Imagine que você pode decretar 
um abrandamento das restrições para 
o Natal, período em que não haverá 
limitação às deslocações entre conce-
lhos, entre outras medidas.» Mas, se 
assim for, segundo uma estimativa ela-
borada por investigadores do Instituto 
de Saúde Pública da Universidade do 
Porto: «Pelo menos 20.000 pessoas 
vão estar infectadas no período das 
festas, a maioria sem saber. Acréscimo 

O que é fazer a 
coisa certa?

Pelos domínios 
da ética 

filosófica em 
tempos de 
pandemia

OPINIÃO

Arlindo Mota

Docente universitário 

de casos e mortes é uma certeza. O 
Natal sem restrições pode causar mais 
1500 mortes!» Queria desta maneira 
pôr a ênfase na dificuldade de tomar 
decisões e do peso moral que elas 
se revestem, convencido, contudo, 
que o Governo, Presidente da Repú-
blica (e os partidos que opinaram na 
mesma direcção) estavam dotados 
de instrumentos científicos que nós 
desconhecíamos. Infelizmente, a reali-
dade viria a ultrapassar os piores cená-
rios e Portugal mergulhou numa crise 
pandémica que guindou o nosso país 
aos primeiros lugares do mundo em 
número de infectados, de internados e 
de óbitos por milhares de habitantes. 
Fiquei chocado, e a partir daí delibera-
damente céptico em relação ao bom 
fundamento das decisões.

Entretanto, enquanto a situação do 
país se agravava dia após dia, alastrava 
um escândalo nos media, dos jornais 
à televisão e às redes sociais, que as 
vacinas estavam a ser ministradas a 
elementos de grupos não prioritá-
rios, que, na maior parte dos casos, 
quando apanhados em flagrante, 
apresentavam a desculpa de que era o 
resultado do aproveitamento da dose 
sobrante. Nos lares, a par dos utentes, 

vacinavam-se as direcções, presidente 
à cabeça, e de arrasto, a mulher e os 
filhos. Noutros casos também o ca-
pelão e o autarca. Certo que não era 
a quantidade, pois pouco significava 
no conjunto das vacinas ministradas. 
Era o exemplo, era a moral, era a ética.

Cabisbaixo, reflecti, como franjas 
de um povo tão generoso assumiam, 
nestas condições íngremes, gestos 
tão pouco edificantes e mesquinhos, 
o que me levou a passar os olhos so-
bre a imprensa da nossa vizinha Es-
panha e logo topei com a seguinte pa-
rangona «José Manuel Lorca Planes, 
bispo de Cartagena, e outros mem-
bros da cúpula da Igreja murciana 
vacinaram-se contra a Covid em 19 
de Janeiro no Lar da localidade de Be-
tania.» E também não pertenciam a 
nenhum grupo prioritário de acordo 
com o protocolo de vacinação...

 Mas, entretanto, o pendor ultra-
criticista  dos nossos comentadores, 
acentuava a falta de planeamento do 
plano de vacinas. Como os exemplos 
que nos costumam apresentar da 
quase perfeição, são a Alemanha e 
o Japão, foi a este país asiático que, 
para rematar, fui buscar este exemplo 
paradoxal: “O Japão deve descartar 

milhões de doses da vacina Pfizer 
devido à falta de seringas especia-
lizadas”. Isto é, as seringas padrão 
no Japão não permitiam retirar seis 
doses de cada frasco e tal não foi 
oportunamente antecipado. 

O que é, nestas 
condições 

extremas, fazer 
a coisa certa 

(usurpando uma 
expressão cara a 

Michael Sandel
o popular 

filósofo norte-
-americano)?
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AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 29/01/2021
MARIA DA CONCEIÇÃO 
MESQUITA BRANDÃO

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Suas filhas, genro, netos, bisnetos e restante  
família, têm o doloroso dever de participar o 
falecimento da sua  ente muito querida e de 
agradecer reconhecidamente a todos os que se 
dignaram acompanhá-la à sua última morada, 
bem como aos que das mais diversas formas 
lhes manifestaram pesar.

FALECEU A 27/01/2021
ILDA  DA CONCEIÇÃO 

MARTINS DAVID      
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus filhos, noras, netos, bisnetos, restante família 
e amigos cumprem o doloroso dever de participar 
o falecimento do seu ente querido cujo o funeral se 
realizou dia 10-02-2021 para o Crematório de Setúbal. 
Na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vêm 
por este meio agradecer 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 - 934782861 - 966479242

PUBLICIDADE

3

COMUNICADO
A funerária Armindo informa que subiu o nível de contingência 
para o nível máximo, uma vez que a quantidade de óbitos atingiu 
níveis absolutamente inéditos. Como sempre, a funerária Armindo 
tem todos os recursos aplicados ao serviço da sociedade e pede a 
compreensão de todos para eventuais atrasos ou incómodos que 
possam resultar desta situação de exceção.

Apelamos a toda a população para que respeite, com o maior zelo, 
as regras definidas ao abrigo do atual estado de emergência, 
para que a situação se possa normalizar o mais rapidamente 
possível.

... que a Funerária Armindo
está disponível todos os dias

do ano, a quaquer hora,
para o apoiar em caso de

emergência funerária?

Você sabia?Em caso de ...

Serviço disponível todos 
os dias, a qualquer hora!

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 31/01/2021
JOSÉ MANUEL RIBEIRO 

MOURATO
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua familia tem o doloroso dever de participar 
o falecimento do seu ente muito querido e 
de agradecer reconhecidamente a todos 
os que se dignaram acompanhá-lo à sua 
última morada, bem como aos que das mais 
diversas formas lhes manifestaram pesar.
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Mário Rui Sobral 

Socialistas dizem que 
trabalho realizado tem 
sido heroico. Posição 
surge após PCP ter 
denunciado caso na 
Santa Casa 

SESIMBRA

PS apoia dirigentes e profissionais da 
Misericórdia e dos restantes lares do concelho

A Comissão Política Concelhia de Se-
simbra do PS veio manifestar “todo o 
apoio e solidariedade” às direcções e 
profissionais dos lares do concelho. 
Em comunicado lançado na última 
quinta-feira, os socialistas realçam 
que os dirigentes e os funcionários 
das estruturas residenciais para 
idosos “de uma forma heroica têm 
feito tudo pelo bem-estar dos seus 
utentes”.

A posição do PS surge dois dias 
depois de a concelhia local do PCP 
ter denunciado que as ajudantes do 
lar da Misericórdia sesimbrense são 
obrigadas a trabalhar sete dias segui-
dos sem poderem sair das instalações 
da instituição.

Sem identificar o caso concreto da 
Santa Casa de Sesimbra, a estrutura 
local socialista lembra que “quando 
as IPSS criam equipas, em forma de 

PS aceita situação na Santa Casa desde que exista acordo entre as partes

DR

do que o provedor Manuel Adelino 
Bernardino já havia garantido. “Não 
forçámos ninguém, as pessoas vo-
luntariaram-se para o fazer", disse o 
responsável a O SETUBALENSE, em 
reacção à denúncia comunista, na 
edição de quarta-feira passada.

A concelhia do PS realça que “ao 
longo dos últimos meses tem sido 
feito um esforço por parte de todos”, 
em particular “por quem se encon-
tra numa primeira linha de combate 

à pandemia nos serviços de saúde” 
e que essas pessoas merecem “lou-
vor”. Tal como “tantos outros” que, 
de maneira “muitas vezes incógnita, 
têm contribuído para que os servi-
ços mínimos sejam garantidos” e se 
evite que o flagelo que se vive possa 
ganhar “proporções ainda maiores”.

“Como temos verificado, por to-
do o País, têm existido surtos em la-
res, levando a que, quem gere estas 
instituições, adapte a sua forma de 
funcionamento para uma resposta 
de maior eficiência e de protecção 
dos seus utentes”, salientam os so-
cialistas.

Tolerância de ponto criticada
A estrutura local do PS, paralelamen-
te, emitiu um outro comunicado so-
bre a tolerância de ponto de amanhã 
que a Câmara Municipal de Sesimbra 
concedeu aos trabalhadores autár-
quicos.

“Esta tolerância está ao abrigo do 
Acordo Colectivo de Empregador 
Público. Contudo, no actual contex-
to pandémico, o nosso concelho está 
classificado com o nível de contágio 
extremamente elevado. Preferíamos 
que a opção tivesse sido outra”, faz no-
tar a concelhia do PS, que, a concluir, 
apela aos munícipes para que “tomem 
todas as medidas de segurança e cum-
pram o recolher obrigatório”.

O quartel dos Bombeiros Mistos do 
Torrão, no concelho de Alcácer do Sal, 
recebeu autorização para reabrir por-
tas, na última quinta-feira, depois de 
um encerramento motivado por um 
surto de covid-19 que atingiu vários 
elementos da corporação.

A reabertura foi determinada pela 
autoridade local de saúde, anunciou 
o município alcacerense em nota de 
Imprensa. A autarquia recebeu a infor-
mação da delegada de saúde, Tamara 
Prokopenko, que adiantou que as ins-
talações foram alvo de uma acção de 
desinfecção.

ALCÁCER DO SAL

Quartel dos Bombeiros Mistos do Torrão reabre portas

Os bombeiros positivos para SARS-
-Cov-2 “deverão sair do quartel e 
continuar o seu isolamento fora das 
instalações”, informou a delegada 
de saúde, citada na mesma nota pe-
lo município. Estes elementos terão 
de manter-se “em vigilância clínica/
sobreactiva pela equipa da Unidade 
de Cuidados de Saúde Primários e em 
isolamento no domicílio, até serem 
estabelecidos os critérios de alta/fim 
do isolamento”, comunicou à autar-
quia Tamara Prokopenko. O primeiro 
caso de covid-19 na corporação foi 
detectado no início deste mês.

EDUCAÇÃO 

PCP defende 
direitos dos 
professores 
e abertura 
das escolas

O PCP entende que a situação actual 
“exige que as escolas abram o mais 
rápido possível, com as devidas con-
dições sanitárias”, e anunciou que 
“tudo fará para garantir os direitos 
laborais dos professores”.

“Justificado pela covid-19 tudo vale 
para atropelar os direitos dos profes-
sores. Completamente esgotados, 
estão a braços com ensino à distância 
sem condições para o concretizar”, 
afirma, em comunicado, o executivo 
da Direcção da Organização Regional 
de Setúbal (DORS) do PCP.

Os comunistas consideram que 
os docentes são “sobrecarregados” 
e que “ficaram com o seu horário 
de trabalho gravemente atacado, 
passando a trabalhar dia e noite”. E 
adiantam ser inadmissível que um 
professor “seja obrigado a suportar os 
gastos com o seu trabalho” e que nem 
tenham os materiais para leccionar 
à distância. “Os professores, assim 
como os outros trabalhadores, não 
são obrigados a disponibilizar a sua 
casa, luz, água, Internet, computador, 
para exercer a sua profissão.”

Além disso, o PCP considera que 
“um ensino de qualidade” só é ga-
rantido presencialmente e reitera 
que o encerramento das escolas 
acarreta “graves consequências no 
processo educativo, das crianças e 
jovens”, ao mesmo tempo que “le-
vanta problemas sociais que exigem 
apoios efectivos às famílias”. E, como 
exemplos, lembra: “A perda de um 
terço do salário dos pais que não têm 
alternativa que não seja ficar em casa 
a acompanhar os filhos, os problemas 
associados à regulação do teletraba-
lho e a falta de resposta para os pais 
com crianças de idade superior a 11 
anos aprofundam as desigualdades 
sociais num País já profundamente 
desigual.”

Os comunistas defendem, a termi-
nar, que “após um ano lectivo marca-
do por prejuízos significativos” esta 
“seria uma boa altura para reduzir o 
número de alunos por turma e con-
tratar mais professores”. M.R.S.

rotatividade semanal e com o acordo 
dos seus colaboradores, não fazem 
mais do que tentar da melhor forma 
possível que não existam focos de 
contágio nas suas instituições, sal-
vaguardando o bem-estar dos seus 
utentes funcionários e famílias”. E 
defende: “Devemos ter todos a cons-
ciência de que o que está em questão 
não tem preço, é o valor, o respeito e 
a protecção da vida humana.”

A posição socialista vai ao encontro 

DR
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encetar uma fuga apeada, informou 
a PSP em comunicado. O segundo 
suspeito foi detido pouco depois 
junto do local do assalto, ainda na 
posse do dinheiro roubado – cerca 
de 109 euros – e de uma segunda 
reprodução de arma de fogo. 
Ambos têm antecedentes criminais.

PSP apanha 
dupla após 
assalto a 
farmácia com 
armas falsas

Dois jovens, de 16 e 18 anos, foram 
detidos na sexta-feira,12, pela PSP 
por suspeita de terem praticado um 
assalto com armas de fogo falsas a 
uma farmácia, cerca das 10h30, na 
cidade de Almada. Após alertada, a 
polícia detectou um dos suspeitos 
no local. Foi capturado depois de 

T odos sabem que o Pri-
meiro-Ministro é uma 
coisa e o Ministério das 
Finanças é outra. Na rea-

lidade, quem manda nisto tudo é 
o ministro das Finanças. Não este 
que está agora na cadeira das Fi-
nanças, mas o outro, aquele que 
foi para Governador do Banco de 
Portugal.

Em 2015, quando o país tenta-
va recuperar da crise provocada 
pelos donos do mundo e quando 
tentávamos reverter os cortes da 
troika, recuperar rendimentos e a 
economia, Centeno escolhia pou-
par em vez de investir nos serviços 
públicos e na economia. Mesmo 
assim, comparando com a fúria 
de cortes do governo anterior, o 
país foi avançando e recuperan-
do e a obsessão de Centeno pela 
poupança começou a ser tolerada. 
Grande parte dos portugueses não 
via com maus olhos que se tentas-
se poupar um pouco para tempos 
mais difíceis. Claro que a razão da 
poupança não era essa. Servia uni-
camente para ir além das metas do 
défice impostas por Bruxelas. Ser o 
melhor dos alunos. Ou pelo menos 
o mais engraxador.

Com a saída de Centeno do go-
verno, a política da poupança e a 
aversão ao investimento público 
mantiveram-se. Os tentáculos de 
Centeno continuam por cá. Com 
esta balança invertida, o resultado 
foi a estagnação. No nosso caso, a 
estagnação num país ainda pobre, 
com salários de miséria, com servi-
ços públicos depauperados.

Mas, entretanto, aconteceu a 
pandemia e pior que a estagnação 
foi a cegueira doentia de manter 
a estratégia da poupança, das 
cativações e do desinvestimento 
como resposta à maior crise que 
alguma vez vivemos. A resposta 
do governo à crise é poupar uma 
pilha de dinheiro.

Depois de um orçamento para 
2020 insuficiente e um orçamento 

Tio Costinhas: a resposta do governo 
à crise é poupar uma pilha de dinheiro

OPINIÃO

Sandra Cunha

Face a hospitais a abarrotar, 
profissionais de saúde no limite 
das suas forças, trabalhadores 
sem rendimento e sem apoios, 
empresas sem atividade, famí-
lias desesperadas, o governo opta 
por não gastar 7 mil milhões de 
euros que tinha orçamentados. 
Guarda-os tal Gollum obcecado e 
destruído pela posse de um anel. 
My precious.

Também me vem à cabeça a ima-
gem do Tio Patinhas a mergulhar nu-
ma pilha imensa de ouro como quem 
mergulha numa piscina fresca num 
dia tórrido de verão.

A diferença é que o Tio Patinhas 
não tinha de responder à maior 
crise que alguma vez o país atra-
vessou. E o governo tem. A res-
ponsabilidade política já não é só 
do ministério das Finanças com 
ou sem tentáculos de Centeno. É 
também do Primeiro-Ministro que 
lidera este governo.

Sete mil milhões de euros cati-
vados quando milhares de famílias 
contam os tostões que já não che-
gam ao fim do mês, restauração, 
comércio e hotelaria vão encerran-
do portas por já não terem como 
suportar as despesas de negócios 
suspensos. 

Sete mil milhões de euros cati-
vados quando faltam hospitais, 
médicos e enfermeiros, trabalha-
dores informais e independentes 
continuam à espera de apoios de 
meia dúzia de euros, professores 
e alunos se debatem com falta 
de equipamentos e internet, não 
é tolerável. Não tem explicação 
possível e muito menos desculpa.

Quando o país morre aos poucos, 
já não se trata de matéria de opi-
nião ou de pontos de vista diferen-
tes. Guardar o dinheiro em vez de 
o investir para acudir a quem dele 
precisa é profundamente errado e 
irresponsável. Muitos até poderão 
dizer, criminoso. 

Deputada do BE

Sete mil 
milhões de 

euros cativados 
quando 

milhares de 
famílias contam 

os tostões que 
já não chegam 
ao fim do mês  
e restauração, 

comércio e 
hotelaria vão 

encerrando 
portas

suplementar cheio de promessas 
vãs, ficamos a saber que o governo 
nem sequer executou o que ali tinha 
previsto.

Mar, Tamara Alves, 
Francisco Vidal, Tosco, 
Odeith, Tiago Hesp, 
Vile, Gustavo São Pedro 
e colectivo Amoca 
vão pintar murais na 
Península de Setúbal

Uma dúzia e meia de artistas vão 
pintar murais nos 18 municípios da 
Área Metropolitana de Lisboa (AML), 
que darão corpo a um roteiro de arte 
urbana no final de Maio próximo.

A iniciativa insere-se na programa-
ção cultural em rede “Mural 18” e visa 
“não só apoiar financeiramente os 
artistas envolvidos no projecto, mas 
também fomentar o interesse pela 
arte urbana contemporânea em toda 
a AML e criar focos de interesse nos 
espaços públicos intervencionados”, 
revelou a AML em comunicado.

“Cada um dos 18 municípios que 
constituem a AML seleccionou um 
artista do seu concelho e, aleatoria-
mente, esse artista foi sorteado para 
intervir num outro concelho”. O sor-
teio foi realizado na sexta-feira, 12, 
nas instalações da AML.

Dos 18 municípios que compõem a 
AML, nove constituem a Península de 
Setúbal, que vai ter murais pintados 
pelos seguintes artistas: Francisco 
Vidal (Alcochete), Tosco (Almada), 
Tiago Hesp (Barreiro), Vile (Palmela), 
Gustavo São Pedro (Moita), Tamara 
Alves (Montijo), João Rodrigues (Sei-

ARTE URBANA

‘Mural 18' convoca artistas 
a embelezar municípios da 
Área Metropolitana de Lisboa

xal), colectivo Amoca (Sesimbra) e 
Mar (Setúbal). 

Aos restantes nove municípios ca-
lhou em sorte Hugo Pinhão (Amado-
ra), João Cruz (Cascais), Pedro Pinhal, 
(Lisboa), Odeith (Loures), Ricardo To-
ta (Mafra), João Samina (Odivelas), 
Ram Miguel (Oeiras), Raivo (Sintra) 
e Smile (Vila Franca de Xira).

Os murais começam a ser pintados 
em 21 de Abril e “a evolução dos tra-
balhos poderá ser acompanhada ao 
vivo e também na plataforma Mural 
18 [www.mural18.pt]”, anunciou 
a AML. Depois, no final de Maio, já 
com todos os murais prontos, será 
então criado o roteiro de arte urbana 
na região.

As obras vêm responder a um 
desafio  lançado pela AML, face “à 
existência de traços comuns que ca-
racterizem a identidade, a cultura e 
a vivência neste vasto território”. E, 
segundo a AML, vão espelhar “uma 
visão pessoal e artística relacionada 
com o património cultural e natural, 
a arte, a cultura, e as respectivas vi-
vências e apropriações”. 

O programa Mural 18 tem uma 
comparticipação financeira do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regio-
nal, no valor de 1,5 milhões de euros, 
e une “agentes culturais, municípios 
e cidadãos, em defesa da comunida-
de artística e do património cultural, 
imaterial e material”.

A programação estende-se até 
Setembro e pode ser consultada em 
www.mural18.pt bem como nos sites 
dos 18 municípios da AML.

O setubalense João Samina (à direita) vai pintar o mural de Odivelas
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Desporto

Vitória FC luta até ao último suspiro
para garantir empate com Olhanense

O Vitória Futebol Clube empatou 
ontem, 2-2, com o Olhanense, em 
partida da 16.ª jornada da série H 
do Campeonato de Portugal, prova 
que lidera destacado com 39 pon-
tos. Bruno Ventura e Zequinha, me-
lhores marcadores dos sadinos na 
prova com sete e 14 golos, respec-
tivamente, foram os marcadores de 
serviço numa partida em que o golo 
que valeu o empate foi marcado aos 
90+5 minutos pelo goleador-mor dos 
sadinos.

Na partida que teve a presidente da 
Câmara Municipal de Setúbal, Maria 
das Dores Meira, uma espectadora 
atenta no camarote ao lado do pre-
sidente do Vitória, Carlos Silva, não 
faltou emoção e vários momentos 
de qualidade entre os dois emble-
mas históricos do futebol nacional. 
Os sadinos tiveram sempre de correr 
atrás do prejuízo, uma vez que os al-
garvios adiantaram-se no marcador 
aos 15 minutos, por Juan San Martin, 
e, aos 86, quando Major fez o 1-2.

Apesar dos golos sofridos, a capaci-
dade de luta dos comandados de Ale-
xandre Santana nunca esmoreceu, 
acabando a equipa por recompen-
sada praticamente no último lance 
do jogo quando Zequinha, depois 
de sofrer falta no interior da área, se 
encarregou da conversão da marca 
dos 11 metros. Com o 2-2 apontado, 
o avançado, de 34 anos, marcou pelo 
quarto jogo consecutivo na prova.

Além do capitão Semedo, que 
cumpriu um jogo de castigo após ser 
expulso na jornada anterior diante 
do Esperança de Lagos, o treinador 
Alexandre Santana, que lançou André 
Pedrosa para o lugar do experiente 
médio, fez outras duas alterações 

Ricardo Lopes Pereira

‘Bomba’ de Bruno 
Ventura e penálti de 
Zequinha, aos 90+5 
minutos, valem empate 
(2-2) com os algarvios

SETUBALENSES SEGUEM INVICTOS NA LIDERANÇA DA SÉRIE H DO CAMPEONATO DE PORTUGAL
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no onze em relação à partida de 5 de 
Fevereiro. Para os lugares de Gonçalo 
Batista e Kamo Kamo, o técnico deu a 
titularidade a João Marques e Mendy, 
respectivamente.

Alheio às mudanças efectuadas, 
o Olhanense, que entrou no Bonfim 
com menos 14 pontos que o Vitória 
na classificação, entraram mais asser-
tivos e assumiram a iniciativa do jogo 
praticamente desde o apito inicial. 
Sob pena de se atrasarem ainda mais 
na perseguição aos setubalenses, os 
comandados do holandês Edgar Da-
vids foram os primeiros a ameaçar a 
baliza dos verdes e brancos.

Na sequência de lances de bola pa-
rada, em ambos casos pontapés de 
canto cobrados aos 11 e 12 minutos, os 
forasteiros colocaram em sobressalto 
a baliza defendida por João Valido. 
Na sequência de cantos directos de 
Diogo Martins cobrados do lado es-
querdo, o guarda-redes do Vitória 
teve de se aplicar para afastar a bola 
pela linha de fundo, evitando que os 
algarvios marcassem.

A boa entrada do conjunto de 
Olhão viria no entanto a colher frutos 
pouco tempo depois, conseguindo 
inaugurar o marcador à passagem 
dos 15 minutos, altura em que Juan 
San Martin finalizou com sucesso um 
bom lance de ataque da sua equipa. 
A jogada rápida foi desenvolvida no 
flanco esquerdo e foi concluída de 
forma eficaz pelo avançado uruguaio, 
após assistência de Tiago Dias, que 
tinha, antes de cruzar para o colega, 
deixado para trás o lateral Mano.

Após o 1-0, o Olhanense manteve 
a mesma dinâmica, visando a baliza 
contrária sempre que tal fosse pos-
sível. Num desses lances, aos 24 
minutos, uma excelente jogada de 
contra-ataque dos algarvios quase 
permitiu que ampliassem a vanta-
gem. Após um lance em que a bola 
passou pelos pés de vários jogadores, 
Chico Batista ficou na cara de João 
Valido, guarda-redes que evitou com 
uma boa defesa que o adversário fi-
zesse golo.

Na primeira oportunidade flagrante 

de golo que criou, os vitorianos, com 
100 por cento de eficácia, chegaram 
à igualdade (1-1) num golaço de Bru-
no Ventura, aos 28 minutos. Depois 
de deixar para trás dois oponentes, 
o médio, segundo melhor marcador 
da equipa (sete golos) desferiu, já no 
interior da área, um míssil teleguiado 
que não deu hipóteses de defesa ao 
guarda-redes Galli. 

Depois do empate, o Vitória ga-
nhou tranquilidade e algum ascen-
dente territorial, passando a subir de 
forma mais criteriosa no campo, onde 
entraria aos 39 minutos Kamo Kamo 
para o lugar de João Marques. Com a 
entrada do moçambicano, que pas-
sou a actuar na frente de ataque com 
Mendy e Zequinha, o Vitória passou a 
jogar em 4x3x3, ficando Bruno Ven-
tura e André Sousa a jogar à frente 
do médio defensivo André Pedrosa.

No segundo tempo, Alexandre 
Santana manteve a estratégia com 
o objectivo de surpreender a defesa 
do Olhanense, que já tinha dois dos 
seus defesas (Pedro Albino e Coppo-

la) com cartões amarelos). Aos 47, já 
depois de os algarvios se terem acer-
cado com perigo da baliza de João Va-
lido, o médio sadino Bruno Ventura 
tentou a sua sorte num remate de 
meia distância que saiu ao lado do 
poste direito da baliza de Galli.

Depois de um período de jogo equi-
librado, aos 62 minutos, os comanda-
dos de Edgar Davids responderam 
quando, após cruzamento da direita 
de Pedro Albino, o uruguaio Juan San 
Martin cabeceou ao lado do poste 
direito da baliza de João Valido. Aos 
66, um minuto depois de Bruno Luz 
ter entrado para o lugar de Mendy, o 
algarvio Matheus rematou de fora da 
área muito por cima da trave.

O jogo não abrandou de ritmo até 
ao final e as oportunidades surgiram 
junto de ambas as balizas. Aos 76 
minutos, só uma defesa espantosa 
de João Valido depois de um remate 
de fora da área de Rodrigo Dantas, 
evitou que os algarvios marcassem 
naquele momento. Depois do aviso, 
o Olhanense chegou ao golo, aos 86. 
Na sequência de um lance confuso 
na área após canto do Olhanense em 
que sadinos ficam a reclamar falta 
sobre João Valido, Major ficou com 
a bola à sua mercê em zona frontal 
e rematou para o 2-1 dos forasteiros.

A perder, o Vitória subiu no terre-
no em busca da igualdade, ficando 
desguarnecido na rectaguarda. Aos 
90, o Olhanense quase aproveitou 
um contra-ataque para matar o jogo. 
Aos sadinos valeu que Diogo Martins, 
na cara do guarda-redes setubalen-
se, não conseguiu ultrapassar João 
Valido.

Já em tempo de compensação, 
aos 90+2, foi a vez do Vitória ficar 
perto do empate. Depois de livre de 
Nuno Pinto, André Sousa cabeceou 
para defesa segura de Galli em cima 
da linha de golo. Depois do aviso, os 
sadinos foram recompensados pelo 
facto de nunca terem desistido. Uma 
falta cometida por Matheus no inte-
rior da área sobre Zequinha permitiu 
que o avançado, aos 90+5 minutos, 
fizesse o 2-2 final numa partida em 
que houve emoção até ao último 
suspiro.

Zequinha marcou o golo que permitiu à equipa alcançar o 2-2, aos 90+5 minutos
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dia, pela manhã, foi realizada 
na presença dos responsáveis 
da Federação Portuguesa de 
Futebol testagem a todo o plantel, 
equipa técnica e restante staff.  
Na sequência da testagem ficou 
a certeza de que a situação já 
estava ultrapassada porque 

todos os estes feitos deram 
resultado negativo, voltando tudo 
à normalidade. Desta forma, o 
jogo com o Moura relativo à 11.ª 
jornada, que se encontrava em 
atraso, vai realizar-se na quarta-
feira, dia 17 de Fevereiro, pelas 15 
horas, no Campo Santos Jorge. 

Pinhalnovense 
joga 4.ª feira 
com o Moura 
para acerto de 
calendário

Concluído o período de 
confinamento que foi obrigado 
a fazer na sequência dos casos 
positivos de covid-19 que surgiram 
no plantel, o Clube Desportivo 
Pinhalnovense regressou ao 
trabalho na passada quinta-feira, 
dia 11 de Fevereiro.  Nesse mesmo 

José Pina

Esta foi a quinta vitória 
do Oriental Dragon fora 
de casa

O Oriental Dragon foi aos Açores ar-
rancar uma preciosa vitória sobre o 
Rabo de Peixe, que sofreu a sua pri-
meira derrota em casa e por números 
bem claros que não deixam qualquer 
margem para dúvidas.

Este foi o quinto triunfo obtido em 
terreno alheio pela equipa treinada 
por Luís Manuel, em sete jogos rea-
lizados. Com 15 pontos conquistados 
no campo do adversário, o Oriental 
Dragon tem como equipa visitante o 
melhor registo da Série G, superiori-
zando-se assim ao Estrela da Amado-
ra e ao Sporting “B” que obtiveram 12, 
provenientes de três vitórias e outros 
tantos empates, nos jogos disputa-
dos nessa mesma condição.

   A primeira parte do jogo realiza-
do no Estádio Municipal da Ribeira 
Grande foi morna com as equipas a 
jogarem na expectativa uma da ou-
tra. O Oriental Dragon desenvolveu 
algumas transições perigosas mas a 
grande oportunidade dos primeiros 
45 minutos pertenceu ao Rabo de 

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Oriental Dragon goleou Rabo 
de Peixe que perdeu pela 
primeira vez em casa   

Peixe com Obi a rematar para defe-
sa de Júnior Alves que levou a bola a 
raspar ainda na barra da sua baliza.

Na segunda parte tudo acabou por 
ser diferente principalmente a partir 
do minuto 63, altura em que Philip 
Ikeocha foi expulso por ter travado 
em falta Nico quando este seguiu iso-
lado na direcção da baliza açoriana. 
Na sequência do livre cobrado por 
Erik Mendes apareceu João Guilher-
me na recarga à defesa incompleta 
do guarda-redes a desviar para o 
fundo da baliza inaugurando assim 
o marcador.

O Rabo de Peixe, que ficou redu-
zido a 10 unidades, reagiu de forma 
positiva, foi para a frente e só não 
chegou ao empate porque Júnior 
Alves negou ao fazer uma excelente 
defesa. Na resposta o Oriental Dra-
gon numa transição rápida faz o 2-0 
por Nico (69’), deixando os açorianos 
psicologicamente em baixo.

Fruto do domínio exercido até ao 
final os pupilos de Luís Manuel ainda 
fizeram o gosto ao pé mais duas ve-
zes por João Pinto (75’) na cobrança 
de um livre lateral que iludiu os seus 
adversários com um remate directo 
quando se esperava um cruzamen-
to e já na compensação (90+2’) 
num canto directo cobrado por Igor, 
beneficiando de alguma forma pela 
ventania que se fazia sentir.  
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José Pina

II LIGA

Cova da Piedade perde em Coimbra 
com golo de penalti sofrido na compensação

Um golo sofrido de penalti já em pe-
ríodo de compensação não permitiu 
que o Cova da Piedade tivesse trazi-
do pontos de Coimbra na partida que 
disputou com o líder da Liga Portugal 
2 SABSEG, relativa à 20.ª jornada.

Os piedenses estiveram muito bem 
durante toda a partida mas a expul-
são de João Meira por acumulação 
de amarelos (79’) e depois a falta co-
metida por Alex Freitas (90+2’) sobre 
Bruno Teles em plena grande área, 
acabaram por ser factores determi-
nantes no desfecho final.  

A primeira parte foi pobre em opor-
tunidades de golo mas rica em faltas 
e paragens. A Académica teve maior 
domínio de jogo mas só em duas 
ocasiões causou algum perigo para 
a baliza adversária, primeiro num re-
mate de Guima, a rasar o poste (19’), 
e depois num cruzamento de Bruno 
Teles, que desviou num adversário e 
obrigou o guarda-redes Adriano Fac-
chini a defesa apertada, desviando a 
bola pela linha final.

A segunda parte começou pratica-
mente com uma perdida do Cova da 
Piedade com Alex Freitas, aos 49 minu-
tos, na área, a falhar escandalosamente 
o golo já com o guarda-redes fora do 
lance, após cruzamento de Firmino, e 
um minuto depois com Patrão a obrigar 
Mika a defender com os punhos.

Depois destes dois lances, a Aca-
démica incomodou a baliza contrária 
com Traquina (52’) a rematar cruzado 
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por cima da barra, com muito perigo.
O Cova da Piedade voltou a as-

sustar por Zarabi (60’), que falhou o 
desvio para a baliza, depois um toque 
de cabeça ao primeiro poste de Fir-
mino, na sequência de um pontapé 
de canto.

O jogo decorria de forma bas-
tante interessante e os estudantes 
acabaram por chegar ao golo aos 67 
minutos, num grande remate de fo-
ra de área de Guima, sem deixar cair 
a bola no chão, na sequência de um 
alívio de cabeça de um jogador da 
equipa piedense. E, passado pouco 
tempo (71’) poderiam ter elevado o 

marcador num lance em que Guima 
não deu o melhor seguimento a um 
cruzamento de Traquina. 

Aos 79 minutos João Meira é expul-
so por acumulação de amarelos mas 
mesmo assim a jogar em inferiorida-
de numérica os piedenses chegaram 
à igualdade com um grande tiro de 
João Viera (84’) que tinha acabado 
de entrar em substituição de Blondell.

E, quando se esperava que o jogo 
pudesse terminar empatado surgiu a 
falta cometida na área por Alex Frei-
tas (90+2’) que proporcionou o re-
mate certeiro de Fabinho na cobrança 
da grande penalidade, que fez o 2-1.

A Federação Portuguesa de Futebol 
reuniu-se com as associações distritais 
e regionais e anunciou a abertura de 
um novo fundo de apoio para ajudar 
os clubes que não competem desde 
que o país voltou ao confinamento, 
motivado pela pandemia de covid-19. 

Segundo a FPF, o programa de 
auxílio tem um “valor global de 2,2 
milhões de euros, terá uma parte 
a fundo perdido e outra a título de 

FUTEBOL DISTRITAL

Campeonatos só devem voltar em Abril 

empréstimo a liquidar até à época 
2024-25”. 

“Cada Associação receberá 15 mil 
euros, mais um valor variável por ca-
da clube que se encontrava em acção 
em Janeiro nas provas distritais”, re-
fere o comunicado.

Com o início do desconfinamento 
previsto para finais de Março, se a si-
tuação pandémica o permitir, o fute-
bol distrital só deverá voltar em Abril. 

Os jogos em atraso acumulam-se e há 
associações que admitem terminar 
as provas no final da primeira volta, 
como é o caso de Braga que tinha pre-
visto a realização de um campeonato 
a duas voltas.  

Depois de muita contestação, afi-
nal de contas parece que a decisão da 
AF Setúbal (que hoje se reúne com os 
clubes) de realizar os campeonatos a 
uma só volta, foi bem tomada. J.P.
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