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A FIGURA

José Luís Bucho

Coordena a Protecção Civil no município de
Setúbal, que tem estado a dar informação
diária regular sobre o número de casos de Covid-19.
Setúbal é assim o único concelho da região a ter
actualização regular e permanente a informar
a população e a contribuir para evitar a contra-informação. Um exemplo a seguir por outros.

O REPARO
DR

OPINIÃO
Giovanni Licciardello

O Coronavírus
e algumas reflexões

Q
Profissionais do
S. Bernardo
apelam: 'Fiquem
em casa'

Esta equipa do serviço de obstetrícia e ginecologia do Hospital São
Bernardo em Setúbal lançou um apelo à população através de uma
foto. "Estamos a trabalhar por vós. Fiquem em casa por nós", lé-se
na mensagem, complementada com duas outras frases: "União
faz a força"; e "Com fé vamos vencer". A iniciativa deste grupo de
auxiliares e pessoal da enfermagem e do corpo médico visa ainda
dar moral a restantes colegas da unidade hospitalar.

CARTAS DO LEITOR
Falta de informação sobre
paciente de risco

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua
carta ou comentário para
correiodoleitor@osetubalense.com,
para a morada Travessa Gaspar
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os
750 caracteres e o jornal reserva-se o
direito de seleccionar ou cortar.
Não devolvemos originais.

O meu pai, um senhor com 91
anos, deu entrada nas urgências
do Hospital Garcia de Orta dia 18
pelas 15h00, devido a fortes dores
na zona do abdómen e depois de se
ter sentido mal e até ter desmaiado.
Fiquei a aguardar até às 18h00,
altura em que me foi indicado
de que estariam à espera dos
resultados dos exames.
Continuei à espera, até que, qual
não foi o meu espanto quando
às 02h00 da manhã me vieram
indicar de que já não poderiam dar
informações sobre o seu estado de
saúde. Deparei-me, então, com um
papel na porta das urgências que
diz que informações sobre doentes
que se encontram na urgência geral
apenas serão proporcionadas uma
vez por dia, no horário entre as
10h30 e as 21h00.

É de salientar, também, que para
além de ser um doente com 91 anos,
não conseguiu levar o telemóvel
consigo. Ontem, pelas 09h30,
deram-lhe alta e mesmo aqui
nada me foi respondido quando
perguntei à enfermeira qual o
motivo para ele ter apresentado
aqueles sintomas. Apenas me foi
dito que o médico que passou a
alta já teria abandonado o hospital.
Estive, portanto, desde as 15h00
de dia 18 até às 03h00 de dia 19
sem saber nada do meu pai, apenas
sabendo que estaria em observação.
Compreendo que deve existir uma
restrição de pessoas e doentes
nas urgências, mas não consigo
compreender nem aceitar o facto
de não me terem dado nenhuma
informação quando se tratava de
um paciente de risco, com uma
idade avançada, diabetes e doença
cardíaca.
Fernanda Veiga, Seixal

uase tudo tem sido dito
relativamente ao Coronavírus, (Covid-19); a
sua perigosidade, a sua
elevada taxa de transmissibilidade,
as medidas profilácticas que foram
e que estão a ser obrigatoriamente
tomadas, etc.
Uma primeira reflexão vai directamente para todos profissionais (de
saúde, seguranças, supermercados,
transportes, etc.) que asseguram todos os serviços indispensáveis. Não
existem palavras suficientes para lhe
expressarmos o nosso mais profundo apreço, agradecimento e gratidão
por tudo aquilo que têm vindo a fazer, procurando dar sempre o seu
melhor, em todas as circunstâncias.
Um enorme Bem Hajam para todos vós.
A segunda reflexão vai para os procedimentos de carácter preventivo
que têm vindo a ser tomados, local e
globalmente, procurando condicionar a propagação do Covid-19.
A terceira reflexão é de carácter
político. As nossas democracias
pluralistas parecem condicionadas
na capacidade, eficácia e rapidez de
resposta, nestas alturas de crise.
Nestas ocasiões, a tentação de
um poder autocrático pode ser mais
apelativa.
É uma ilusão.
As ditaduras convivem muito mal
com a verdade. Procuram minimizá-la, camuflá-la, recorrendo à mentira, ao embuste, à mistificação. E à
repressão.
Vejam-se os casos emblemáticos
da China e do Irão.
Relativamente à China, de acordo com a organização Humans Right Watch, “a resposta do Governo
chinês ao surto de coronavírus foi

inicialmente atrasada ao ocultar
informações do público, subnotificar casos de infecção, subestimar a
gravidade da infecção e desconsiderar a probabilidade de transmissão
entre humanos", afirmou a HRW em
comunicado.
O escritor Mário Vargas Llosa criticou abertamente o comportamento
do governo chinês pela demora na
informação e imediatamente as suas
obras desapareceram nas vendas pela Internet, bem como uma redução
drástica dos seus livros nas livrarias.
Quanto ao Irão, as autoridades
iranianas negaram sempre a magnitude do problema. Contudo e de
acordo com o jornal Washington
Post, através de imagens de satélite visionadas, terão começado a
escavar grandes valas, destinadas a
sepultar o número crescente de vítimas mortais do Covid-19, na região.
Pelo contrário, a Democracia tem
de contrapor ao autoritarismo, a
autoridade democrática, sustentada na verdade e na transparência.
Não devemos ter receio de exercer
a autoridade, precisamente porque
ela é democraticamente legitimada.
A quarta e derradeira reflexão vai
directa para a nossa Humanidade,
e a forma como o Covid-19 nos faz
parar para reflectirmos quais são
os nossos limites, a capacidade de
percepcionarmos a nossa pequenez
e fragilidade, de sermos capazes de
sair da nossa construção mental e
emocional habitual, para um pensar
e sentir mais global, com a corrente
da fraternidade humana que nos faz
ser mais fortes e confiantes, perante
esta adversidade.
Um grande abraço para todos.
Professor
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Mercado da Xepa, em
Setúbal, suspenso por
tempo indeterminado

A Junta de Freguesia de São
Sebastião anunciou que no
âmbito da Declaração de
Situação de Alerta para o
município, e por ordem da
Câmara Municipal de Setúbal,

ficou decidida a suspensão das
várias actividades de mercados
municipais ao ar livre, entre
os quais está o Mercado da
Confeiteira, mais conhecido
como Xepa.

Em comunicado, a Junta de
Freguesia de São Sebastião diz
que “o mercado permanecerá
encerrado por tempo
indeterminado, até decisão em
contrário”.

COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS

Idoso da Casa dos Professores isolado
no hospital por forte suspeita de Covid-19
DR

Mário Durval, Delegado
Regional de Saúde, diz
que testes ainda não
foram realizados por
indisponibilidade do
INEM

Francisco Alves Rito

Dever de informar
O Setubalense oferece
edição diária em PDF

Rogério Matos

Um utente com cerca de cem anos do
lar de acolhimento Casa dos Professores, em Setúbal, encontra-se em isolamento no Hospital de São Bernardo
desde sexta-feira com fortes sintomas
da doença Covid-19. A O SETUBALENSE, Mário Durval, Delegado Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, informou que “os testes para comprovar
a infecção ainda não foram realizados
por indisponibilidade do INEM”, mas
que “há fortes possibilidades de ser
confirmada a doença devido aos sintomas respiratórios evidenciados”.
Fonte próxima do lar garante que a informação sobre o diagnóstico positivo
chegou ao estabelecimento durante a
manhã deste domingo através de contacto telefónico não oficial realizado a
partir do hospital.
Até ao fecho desta edição, a instituição não respondeu ao contacto realizado para esclarecimento da situação,
porém, ao Semmais Digital, Ana Maria
Morais, presidente da Associação de
Solidariedade Social dos Professores,
confirmava a existência de quatro infectados: “A médica de serviço externo que presta serviço na Associação,
duas enfermeiras e um idoso, de 99
anos, que já se encontrava doente”,
pode-se na ler na publicação.
Ao que foi possível apurar ao final do
dia de ontem, junto de fonte próxima
do lar, a informação relativa ao diagnóstico do utente de 99 anos chegou
ao lar durante a manhã deste domingo por contacto telefónico não oficial
realizado a partir do hospital e durante
todo o dia gerou-se um sentimento
de pânico entre os funcionários. Todos os idosos e funcionários foram
informados para disponibilizarem os

EDITORIAL

Na Casa dos Professores todos os idosos e funcionários vão agora
realizar testes de despiste

Pandemia Setúbal mantém sete
casos anunciados na véspera
Ontem, à hora do fecho desta
edição, o concelho de Setúbal
mantinha sete casos de infecção
Covid-19.
Segunda avançou o Serviço
Municipal de Protecção Civil e
Bombeiros de Setúbal sobre
a tipologia destes casos “três
encontram-se em internamento
no Hospital São Bernardo e três
estão a realizar tratamento em
casa”. Um caso teve alta, sendo
referente ao doente curado,
noticiado no decorrer da semana
por O SETUBALENSE.
No total a região de Lisboa e
Vale do Tejo contabilizava 534

casos de infecção e 14 mortes
causadas por infecção Covid-19.
No total, o país tinha 1600
casos, 80% do quais ligeiros
e em tratamento domiciliário.
Dos casos totais de infecções
169 estavam internados,
correspondendo a 10% do
total e destes, 41 estavam
em Unidades de Cuidados
Intensivos, ou seja 2% do total.
O país em ainda contabilizados
1 152 casos a aguardar resultado
laboratorial, 9 017 casos
suspeitos e 12 500 estavam sob
vigiliancia das autoridades de
saúde.

seus contactos para a realização de
testes de despiste e até que tal fosse
feito, sem data ou local conhecidos, os
procedimentos no lar manter-se-iam
inalterados. Apenas as visitas estão
suspensas bem como a recepção de
encomendas, conforme se pode ler na
página da instituição de acolhimento
e conforme é prática um pouco por
todo o país.
De acordo com a mesma fonte, o
utente em questão tem familiares na
zona norte do país, permanecia num
quarto sozinho e desde o início da semana que exibia sintomas. A mesma
fonte avança que o quarto do idoso foi
encerrado. Durante a tarde de ontem,
a directora técnica esteve reunida no
lar de acolhimento. Os funcionários
temiam que tivessem que ficar em
isolamento no espaço até serem
realizados os testes. Fonte próxima
do lar informou que após a reunião,
os funcionários foram informados de
que poderiam ir para casa.

A partir de hoje, O SETUBALENSE
disponibiliza a edição diária impressa,
em formato PDF, através do site, para
que todos possam descarregar, ler e
partilhar.
Com esta medida, pretendemos
facilitar o acesso ao jornal, numa altura em que muitas papelarias estão
encerradas e a circulação na rua é
desaconselhada. O SETUBALENSE
reforça o compromisso com os valores da verdade, do serviço ao público,
do combate ao sensacionalismo e às
notícias falsas.
As últimas semanas têm sido muito
perigosas também para a verdade, e
nessa matéria, temos muitas dúvidas
quanto à adequação das condutas
adoptadas pelas autoridades e entidades públicas. Em nome do combate
ao alarmismo, há demasiada falta de
informação, que contribui para a sensação de que não está a ser dita toda
a verdade.
20 dias depois do primeiro caso de
Covid-19 em Portugal, é evidente que
a centralização da informação apenas
numa entidade de âmbito nacional
(DGS) é insuficiente, desnecessária
e, até, prejudicial.
Por exemplo, ao não serem revelados os números concelho a concelho,
fica a sensação para muitos habitantes, que o surto ainda está longe. Na
Península de Setúbal, estatisticamente anulada pela Região de Lisboa e
Vale do Tejo, nem no âmbito regional
temos informação regular sobre o
número de infectados, quanto mais
conhecimento correcto da situação
em concelhos como Palmela, Sesimbra, etc, etc. Setúbal é a única honrosa
excepção.
Director
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OBRAS ULTRAPASSAM 44 MIL EUROS

Autarquia avança com nova rotunda
e requalificação de vias no miolo da cidade
DR

Diz a autarquia que,
depois das obras,
o fluxo de tráfego
automóvel na cidade
fica “melhor distribuído”
Humberto Lameiras
A Câmara de Setúbal está a investir
na reorganização de um conjunto de
vias estruturantes da cidade. Uma
intervenção que ultrapassa os 44
mil euros que envolve a construção
de uma rotunda, e a reabilitação de
vários troços viários das avenidas
Dr. António Rodrigues Manito e 22
de Dezembro, assim como a Rua Dr.
António Manuel Gamito.
A obra, iniciada recentemente,
tem por agora trabalhos centrados
na intersecção formada pela Avenida
Dr. António Rodrigues Manito com
a Rua Dr. António Manuel Gamito,
nas imediações do Estádio do Bonfim, local onde está a ser preparada
a construção de uma nova rotunda.
Segundo a autarquia, que lidera esta operação, o novo nó giratório, que
“numa fase inicial terá carácter provisório”, está a ser executado pelos
serviços municipais em parceria com
a Oliveiras, empresa à qual foi adjudicada a empreitada de repavimentação
de troços das três artérias viárias.
Foram já removidos os equipamentos de sinalização semafórica, estando agora em curso o levantamento de
calçada e lancis existentes naquela
intersecção.
“A nova rotunda tem como objectivo optimizar o tráfego rodoviário
naquela zona da cidade e garantir
uma melhor distribuição do fluxo
automóvel. Incluída nesta operação
está também a remoção e relocalização dos dois postes de iluminação
pública, acção que é executada pela
EDP”, refere comunicado da Câmara.
Revela ainda a autarquia, que estes trabalhos “destinados a reforçar
a qualidade de vida urbana, bem como as acessibilidades e condições de
circulação e segurança rodoviária da-

quelas vias estruturantes da cidade,
incluem trabalhos de fresagem dos
pavimentos deteriorados e a aplicação de novas massas asfálticas”.
Este programa de obras está a ser
realizado depois de a autarquia ter
executado, recentemente, “uma
operação de grande envergadura
enquadrada na beneficiação de
um conjunto de infra-estruturas de
saneamento no âmbito da obra de
construção da Estação Elevatória
dos Combatentes”.
O prazo para a conclusão dos trabalhos “depende da evolução da crise
pandémica do coronavírus Covid-19,
sendo que todas as operações são executadas com a garantia das condições
de segurança individual e colectiva dos
trabalhadores contra possível contaminação”, acrescenta o comunicado.

A intervenção na Avenida
António Manuel Gamito, junto ao
Estádio do Bonfim, faz parte da
reestruturação viária

gratuita, na zona de Vale de Cobro,
que disponibiliza 120 novos lugares
de estacionamento.
O novo parque de estacionamento,
construído por administração directa,
ou seja, com recurso a meios técnicos e humanos da própria autarquia,
localiza-se defronte da Unidade de
DR

Mais estacionamento

Entretanto, a Câmara de Setúbal
concluiu a construção de uma bolsa
de estacionamento, de utilização

Vale de Cobro ganhou mais 120 lugares de estacionamento

Cuidados de Saúde Personalizados
São Sebastião.
Trata-se de uma área descaracterizada, com acesso pela Travessa das
Descobertas, onde os serviços do
município “procederam à limpeza e
adaptação do terreno para receber
este parque de estacionamento que
vai reduzir a pressão de parqueamento naquela zona”, refere comunicado
da autarquia.
A bolsa de estacionamento, com
pavimento em tout-venant, dispõe,
à entrada, de uma placa informativa
que indica aos utilizadores a forma
mais adequada de parqueamento
das viaturas, de forma a optimizar e
aproveitar ao máximo a capacidade
do recinto.
Esta nova bolsa de estacionamento é semelhante a uma outra já criada
pela Câmara Municipal de Setúbal na
zona do Monte Belo Norte, acessível
pela Rua das Caravelas, igualmente de
utilização gratuita, com capacidade e
modelo de funcionamento idêntico.
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Repavimentação
e pintura de
passadeiras no
Bairro do Liceu

VANICELOS

Câmara
disponibiliza
terreno
municipal
para prática
de padel
A Câmara Municipal de Setúbal decidiu
disponibilizar um dos seus terrenos
municipais para a construção de mais
alguns campos desportivos no Parque
de Vanicelos. No local situa-se, desde
2018, a Academia de Padel de Setúbal,
e a concessão dos terrenos vai servir
para acrescentar campos para a prática da modalidade.
Assim sendo, o contrato inicial de
concessão estipulado em Agosto de
2017 entre a Câmara Municipal de Setúbal e a empresa Padel Premium vai
sofrer alterações, passando a englobar
mais um terreno municipal. Com este
acordo passa a existir a possibilidade
de serem acrescentados mais dois
campos complementares, refazendo
um total de seis campos.
O interesse em alargar a área destinada à modalidade partiu da parte
do concessionário, de forma a dar
resposta à procura do equipamento
por parte da população. A empresa
pretende, então, investir na construção de dois campos cobertos. Desta
forma, solicitou à Câmara de Setúbal a
relocalização dos campos previstos na
concessão que ainda não foram construídos para um espaço próximo à área
agora disponibilizada, pois considera
que “a área estipulada no contrato não
permite a sua construção” e que “não
se enquadra esteticamente junto dos
campos descobertos já existentes”.
A empresa passa, agora, a usufruir
de uma área de terreno com 3 300
metros quadrados para uma de 4 400
metros quadrados. Os terrenos são
compostos pelos campos de padel e
as respectivas estruturas de apoio, nos
quais se inclui um bloco de balneários
e uma bancada. A Comissão Municipal
de Avaliação de Imóveis avaliou a nova
parcela de terreno em 242 mil euros,
pelo que o valor mensal pago pelo concessionário passou a ser de 968 euros.
Esta cedência, realizada com um
prazo de quinze anos, pode ser renovada por períodos de cinco anos, com
um limite máximo de trinta anos por
concessionário.

A Avenida de Angola e Rua Cidade
da Beira estão a ser submetidas a
uma obra de repavimentação.
Além da aplicação de uma nova
camada de betão betuminoso
naquelas vias na zona do Bairro
do Liceu, estão a ser repintadas
as passadeiras que, actualmente,

estão pouco visíveis.
A intervenção, executada com
recurso e meios da Câmara
Municipal, deverá estar concluída
no final de Março.
Trata-se de uma extensão total
de cerca de 517 metros lineares,
correspondendo a uma área de

cerca de 4 mil metros quadrados.
Em simultâneo, a obra contempla
a pavimentação de um novo
recorte de estacionamento com
capacidade para cerca de vinte
veículos, tendo, neste caso,
a participação da União das
Freguesias de Setúbal.

AUTARQUIA ABRE CONCURSO PÚBLICO

Convento de Jesus passa a ter áreas
de cafetaria-bar e restauração
INÊS KELLEN

Monumento vai
proporcionar aos
visitantes um espaço
com elevados níveis de
qualidade
Passados três anos, as obras no Convento de Jesus encontram-se quase
a terminar. Uma das últimas etapas
a concluir no Monumento Nacional,
em Setúbal, inclui a criação de uma
área com cafetaria/bar e copa para
“usufruto da população”, segundo
comunicado divulgado pela Câmara
Municipal de Setúbal.
Neste sentido, a autarquia decidiu abrir um concurso público para a
concessão do espaço a quem esteja
interessado. A exploração da cafetaria/bar e da copa vai acontecer em
regime de exclusividade, sem existir
a possibilidade de subconcessão. A
cedência destina-se exclusivamente
à actividade de bar, cafetaria e restauração, em que a zona da cafetaria/bar vai ocupar uma área de 107,53
metros quadrados e a copa uma área
de 22,79 metros quadrados.
Fica ao encargo do concessionário
a execução de possíveis obras que se
mostrem necessárias para o começo
do funcionamento do espaço, assim
como obras de manutenção, beneficiação ou possíveis alterações. Estas
medidas requerem uma autorização
por parte da Câmara Municipal de
Setúbal. Para além disto, também
a aquisição de equipamentos e mobiliário necessário ficam à sua responsabilidade, devendo, também,
garantir que o espaço se encontra
limpo e higienizado, em prol do seu
bom funcionamento.
A cedência vai durar dez anos, a
contar a partir do momento em que
é celebrado o contrato, podendo,
ainda, ser estendido por períodos
de cinco anos, até ao limite máximo
de 30 anos ao mesmo concessionário. No momento em que o espaço
for cedido, a decisão vai ser remetida à Assembleia Municipal, para
posterior publicação em Diário da
República.

A inauguração oficial do Convento de Jesus foi marcada para o dia 18 de Maio

A cedência do espaço, criado “com
o objectivo de o dotar [Convento
de Jesus] de melhores condições”,
pretende, também, “proporcionar
aos utentes e visitantes um espaço
caracterizado por elevados níveis
de qualidade, no que respeita, quer
à prestação de serviço, quer pelo
aproveitamento das características
históricas e culturais”, lê-se em comunicado divulgado pela Câmara
Municipal de Setúbal.

Reabertura do Convento
de Jesus

A inauguração oficial do Convento
de Jesus foi marcada para o dia 18
de Maio, de forma a coincidir com o
Dia Internacional dos Museus. As comemorações começam, no entanto,
no dia 16 de Maio com a abertura da

exposição permanente do convento.
Por sua vez, no dia 17 de Maio, vai
ser celebrada a primeira missa solene desde que o monumento nacional
foi encerrado para obras. A celebração irá contar com a presença do D.
José Ornelas, Bispo de Setúbal.

Intervenções duraram três anos

As intervenções a decorrer ao longo dos últimos três anos no Convento de Jesus remontam a Junho de
2013 quando, por indicação do projecto Europa Nostra, o Monumento
Nacional foi considerado ameaçado
devido ao seu avançado estado de
degradação.
Anteriormente, em 2012, a Câmara Municipal de Setúbal compreendeu a necessidade de serem
executadas obras e assumiu a lide-

rança das mesmas. Neste ano, foi
restaurado o núcleo museológico e
reforçada a estrutura existente na
cobertura do convento e do Coro
Alto da Igreja de Jesus.
Por sua vez, em 2017 o restauro
foi dividido em três fases, no qual
se incluiu a restauração total do interior e da fachada do monumento,
a recuperação do Hornaveque – um
troço do século XVII, proveniente
da antiga muralha da cidade – para
um estacionamento com cerca de
200 lugares e a construção de um
novo jardim na parte da frente do
monumento, substituindo o jardim
de pedra para a prática de skate que
existia no local.
As obras no Convento de Jesus
custaram, no total, mais de cinco
milhões de euros.
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JOSÉ FERREIRA SANTOS, DIRECTOR CLÍNICO DO HOSPITAL DA LUZ, É PEREMPTÓRIO

Setúbal pode vir a ter um total de 12 mil
pessoas infectadas com Covid-19
Um em cada 10 desses
eventuais 12 mil casos
“poderá necessitar
de internamento
hospitalar, muitos
deles em cuidados
intensivos”, diz o clínico
Ana Martins Ventura (Texto)
Alex Gaspar (Fotografia)
A evolução pandémica de Covid-19
abre “um cenário em que as cadeias
de transmissão podem levar a 12 mil
casos possíveis, só em Setúbal”. Quem
o diz é José Ferreira Santos, director
clínico do Hospital da Luz Setúbal.
A estimativa “não é alarmismo”,
garante o médico que faz as contas
sobre a possibilidade.
No actual cenário de contágio e
tendo em conta as manifestações clínicas da infecção, “a região de Setúbal
pode contar que 10% da população
infectada com Covid-19 necessite de
cuidados de saúde, isto é, cerca de
12 mil habitantes”. Destes possíveis
doentes, “um em cada 10 poderá necessitar de internamento hospitalar,
muitos deles em cuidados intensivos
com necessidade de respiração assistida”, afirma José Ferreira Santos.
“Estaremos a falar de aproximadamente mil pessoas, muitas delas em
situação de respiração assistida por
ventiladores”, reforça o cardiologista.
Durante o fim-de-semana, a ministra da Saúde, Marta Temido, referiu
que “Portugal tem disponíveis dois
milhões de máscaras Tipo 2 para
hospitais e centros de saúde” e, ao
longo dos próximos dias, “em três fases, mais material estará a chegar”.
Contudo, não revela números.
Números que têm levantado dúvidas no Sindicato dos Médicos da
Zona Sul (SMZS) e no Hospital da Luz
Setúbal, que apontam médicos em
risco de contágio, sem equipamentos
e condições para realizar quarentena.

Covid-19 e as nossas fraquezas

Para os números e casos de risco
elevado, não contribui apenas a falta de equipamentos, mas também a
forma como o nosso organismo “grava

Os profissionais de saúde aguardam pela chegada de material de protecção, como máscaras, do Serviço Nacional de Saúde

o vírus”. José Ferreira Santos explica
algumas das diferenças entre o este
novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que
provoca a infecção Covid-19, e a gripe
normal.
A gripe “afecta as vias respiratória
superior e inferior”, ou seja nariz,
boca, faringe, laringe e traqueia na

área superior e inferior, brônquios,
bronquíolos, pulmões e alvéolos. “Já
os coronavírus, como o SARS-CoV-2,
afectam principalmente a via respiratória inferior”, ou seja a traqueia inferior, brônquios, bronquíolos, pulmões
e alvéolos e por esse motivo o “risco
de pneumonia grave é muito superior

ao da gripe normal”.
Por outro lado, a maioria de nós já
tem alguma defesa contra o vírus da
gripe - devido a infecções anteriores
e vacinas anuais - e por isso, a velocidade de transmissão é inferior ao
do SARS-CoV-2, “para o qual não há
qualquer imunidade”.

Preocupação Hospitais da região em risco
Esta semana, em declarações a
O SETUBALENSE, Zita Gameiro,
membro do SMZS, revelou que os
equipamentos disponíveis “estão
longe de ser suficientes em todos
os hospitais da região e mais
grave ainda é o caso de médicos,
enfermeiros e auxiliares nas
urgências, sem máscaras”.
O SMZS aponta a carência
de máscaras Tipo 2 como
“transversal”, acompanhada
por “muitas queixas de médicos
sobre situações de elevado
risco”.
Situações que estão a “colocar
em risco equipas do Garcia de
Orta, Centro Hospitalar Barreiro
Montijo, Hospital São Bernardo

e Agrupamentos de Centros
de Saúde, sendo no casos
destes as situações mais graves
Almada-Seixal e Arrábida”.
Unidades a partir das quais o
SMZS afirma que, “há dezenas de
casos de profissionais da saúde
infectados”.
Entretanto, a Federação
Nacional dos Médicos (FNAM)
emitiu um comunicado, no
qual refere que “alguns centros
hospitalares estabeleceram,
através de circulares, a indicação
de manter profissionais de
saúde, que estiveram em
contacto próximo não protegido
com doentes infetados por
SARS-CoV-2, em trabalho regular

com máscara cirúrgica, desde
que assintomáticos”.
Orientações que não coincidem
com as linhas estabelecidas pela
Direção-Geral de Saúde, para
que “médicos com contacto
não protegido e alto risco de
exposição permanecerem em
isolamento profilático durante
14 dias”.
Motivos que levam a FNAM a
relembrar que “os profissionais
de saúde são veículos fáceis de
transmissão” e que “as falhas
na quebra destas linhas de
transmissão têm sido apontadas
como uma das razões para
o descontrolo da pandemia
noutros países”.

Acresce o facto do SARS-CoV-2 ser
um vírus resistente e que pode sobreviver até cinco dias em superfícies que
tenham sido infectadas com gotículas,
tais como “terminais de multibanco,
mesas de trabalho, carrinhos de supermercado, entre outros”.
A infecção por Covid-19 tem também um período de incubação que
pode ir até 14 dias e nessa fase podem
não existir quaisquer sintomas, mas a
pessoa já poderá contaminar outros.
Por esse motivo são recomendados
14 dias de quarentena em casos suspeitos.
“A maioria das pessoas infectadas
com Covid-19 não terá quaisquer
sintomas ou terá apenas sintomas ligeiros. Em particular as pessoas mais
jovens. Mas, idosos e as pessoas com
doenças crónicas podem desenvolver
quadros de gravidade, com necessidade de internamento e ventilação
assistida”, explica o médico.
“O problema é que se todos os idosos ou pessoas com doenças crónicas
ficarem infectados com Covid-19 nas
próximas duas a quatro semanas, estaremos a falar de muitas pessoas a
necessitar de cuidados hospitalares”.
Por isso, o cardiologista apela: “Ajudem a salvar vidas e fiquem em casa.”
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Autoeuropa prolonga paragem até 5 de Abril p13
SESSÕES NA EMBARCAÇÃO “MARAVILHA DO SADO”

500 PALAVRAS
João Reis Ribeiro

Cartas que Miguel Torga recebeu
Nome incontornável na literatura
portuguesa, Miguel Torga (1907-1995)
tem agora um volume que retrata muito sobre a sua obra e a sua personalidade através da epistolografia que
lhe foi dirigida entre 1930 e 1994, em
cerca de duas centenas de cartas de
67 emissores. Entre escritores, leitores, editores, estudiosos, artistas,
tradutores e políticos, os nomes que
passam por “Cartas para Miguel Torga” (Publicações Dom Quixote, 2020),
volume organizado por Carlos Mendes
de Sousa, nasceram entre 1877 (Teixeira de Pascoaes e Tomás da Fonseca)
e 1947 (Vicente Cebrián Sagarriga),
são maioritariamente portugueses,
mas também os há de outras latitudes (Bélgica, Brasil, Espanha, França
e México).
Entre os autores com maior número
de cartas publicadas estão Eduardo
Lourenço (7), Louis Soler (8), Claire
Cayron (9), Hernâni Cidade (11), Ribeiro Couto (12), Vitorino Nemésio (13),
Eugénio de Andrade (17) e Sophia de
Mello Breyner (17). A carta com data
mais antiga é de Fernando Pessoa (0601-1930), a agradecer a Torga o livro
“Rampa” (1930, ainda com a indicação
autoral de Adolfo Rocha, usada antes
da criação do pseudónimo) e manifestando que gostara do livro, acrescentando reflexão sobre a inteligência e a
sensibilidade na arte, enquanto a missiva com data mais recente é subscrita
por Louis Soler (22-11-1994), dando
conta de um filme sobre o “Diário” tor-

Capa do livro de Miguel Torga

guiano e o trabalho de Claire Cayron
no âmbito da tradução da obra de
Torga para francês.
Por esta correspondência passa
sobretudo a literatura, em especial
a obra de Torga, havendo cartas
que constituem autênticos ensaios
e momentos de reflexão de elevada
competência. Mas também por aqui
passam as histórias, as questões de
tradução, as experiências de leitura, os
testemunhos de amizade. Viaja o leitor
pelas observações destes correspondentes e não pode deixar de sentir a
vontade de mergulhar na obra de Torga - do “Diário” refere Alberto Martins
de Carvalho (1949) que “ficará sendo
uma invenção originalíssima e um caso
único na nossa literatura”; sobre “Portugal”, escreverá Álvaro Lins (1957) ser
“um breviário para quem de longe
venha ver o que é a verdadeira Terra Lusíada”; a propósito dos “Contos
da Montanha” e dos “Novos Contos
da Montanha”, regista Claire Caryon
(1993) que a dificuldade em traduzi-los advém do facto de “precisar de ter
vinte anos mais e ter atravessado muita dor para neles entrar”; relativamente a “Traço de União”, regista Eduardo
Lourenço (1955) que “todo o livro está
cheio de observações e de juízos que
precisavam há muito de ser feitos e
ditos e é um prazer encontrá-los tão
bem formulados”; sobre “Vindima”,
testemunha Eugénio de Andrade
(1954) que tem “arquitectura sólida”
e “força dramática”. E os exemplos
poderiam multiplicar-se...
Muitas cartas poderiam ser referidas por razões diversas, mas há uma
que, pelo seu sentido de humanidade,
merece alusão: Arnaldo Rodrigues,
preso em Elvas com acusação de emigração clandestina (1963), confessa
ler Torga na prisão e pede-lhe para lhe
fazer chegar mais um ou dois dos seus
livros, prometendo que, quando estiver em liberdade, “um dia”, irá agradecer, ao mesmo tempo que confia na
oferta - “imaginando o homem pelo
escritor, e se tal for como penso, os
livros, ou livro, virão”...
Professor

Projecto “Educar no Mar”
ensina alunos sobre importância
da preservação animal
Com a preocupação pela preservação
dos oceanos e dos animais marítimos
a aumentar, a Câmara Municipal de
Setúbal desenvolveu um protocolo com a cooperativa Ocean Alive,
no âmbito do projecto pedagógico
“Educar no mar”. A iniciativa pretende ensinar os alunos do quarto ano
de escolaridade de todas as escolas
públicas do concelho de Setúbal sobre a importância da preservação
ambiental.
Para o efeito, as sessões do projecto vão recorrer a bordo da embarcação municipal “Maravilha do Sado”,
no qual vai ser transmitido o conhecimento existente sobre os habitats
subaquáticos do estuário do Sado,
assim como reforçado o vínculo entre alunos, professores e auxiliares

educativos ao rio Sado. A actividade
tem também como intuito instruir
os participantes de conhecimentos
para que possam desenvolver comportamentos correctos para a preservação dos oceanos e dos animais
marítimos.
A aprovação do projecto “Educar
no mar” simboliza um apoio financeiro por parte da autarquia de 6 950
euros. Este valor vai ser dividido por
dez meses, sendo atribuído 695 euros por mês, entre os meses de Março
e Dezembro do presente ano.
O protocolo foi assinado com a
cooperativa Ocean Alive por se tratar de uma organização que se dedica à protecção do oceano. Para o
desenvolvimento de projectos em
ambiente marinho “possuem os re-

cursos materiais e humanos necessários, nomeadamente nas pradarias
marinhas do estuário do Sado, com
especial envolvimento da comunidade piscatória local e da comunidade
científica vocacionada para a protecção dos oceanos”, revela a autarquia
em comunicado.
A embarcação “Maravilha do Sado”,
requalificada pela autarquia com o
propósito de aumentar o número de
actividades relacionadas com o mar e
com a preservação animal, recebeu,
ao longo dos últimos três anos, 1365
alunos. Este ano, a Câmara Municipal de Setúbal prevê “que o número
de participantes no projecto seja
aproximadamente de 800 crianças
e 100 alunos”, lê-se, também, em
comunicado.
PUBLICIDADE

ANÚNCIO

ANUNCIE
NO SEU
DIÁRIO
DA REGIÃO

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALCÁCER DO SAL
E MONTEMOR-O-NOVO, CRL
COVID-19
DESCONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Atendendo à situação de emergência de saúde pública e respondendo ao pedido que está a ser
efectuado por todas as autoridades nacionais e internacionais, no sentido de todas as pessoas se
recolherem e evitarem reuniões e assembleias, e tendo em consideração que o Decreto-Lei n° 10A/2020, de 13 de Março de 2020 que estabelece as medidas excepcionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, determina no seu artigo 18º que

ALMADA
265 520 716
SETÚBAL
265 094 354
SEIXAL
265 092 725
MONTIJO
212 318 392
MOITA
212 047 599
BARREIRO
212 047 599
PALMELA
212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515
OUTROS
CONCELHOS
212 383 228

"As assembleias gerais das sociedades comerciais, das associações ou das cooperativas que
devam ter lugar por imposição legal ou estatutária, podem ser realizadas até 30 de junho de
2020."
venho, por este meio, desconvocar a Assembleia Geral Ordinária da Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Alcácer do Sal e Montemor-o-Novo, CRL designada para dia 30 de Março de 2020, pelas
17 horas.
Neste circunstancialismo, a Assembleia Geral Ordinária de aprovação de contas será realizada até
30 de Junho de 2020, sendo que, oportunamente e com a antecedência legal devida será pulicado
novo anúncio convocatório designando, nomeadamente, data, hora e local para o efeito, bem como
a ordem de trabalhos e os demais dizeres obrigatórios por lei.
Alcácer do Sal, 19 de Março de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Luís Inácio Almadanim de Nápoles Santa Marta
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Reportagem
BRILHO DAS PESSOAS DESAPARECE NAS CIDADES

Transportes viajam quase vazios
em ruas meio desertas
MANUEL FIALHO

Medo, é o que se sente
nas ruas da maior
cidade do distrito de
Setúbal. Em Almada,
com o Covid-19
impera o silêncio
Humberto Lameiras

“Os moradores viviam tristes e indolentes, separados dos entes queridos
e também por terem a convicção de
que eram prisioneiros”. Este é um
‘corte’ livre, de um resumo do livro
de ficção “A Peste” de Alberto Camus,
best-seller escrito em 1947 sobre uma
pandemia na cidade de Orã, na Argélia.
Em a “Peste”, a epidemia segue o
seu ciclo mortal até que desaparece,
mas Rioux, o médico relator da história, deduz que o ‘bacilo’ “não morre
nem desaparece nunca”. Pelo livro, a
origem começou em ratos.
Hoje, 73 anos depois, desta obra de
Camus, o mundo está ‘ferido’ pelo Covid-19, um vírus que alguns técnicos
de saúde dizem imparável e que se
vai ‘anunciar’ novamente no próximo
Inverno.
O equinócio da Primavera começou
na sexta-feira, uns dizem que com o
tempo mais quente o novo coronavírus vai abrandar, mas nas ruas não se
acredita e são muitas as pessoas que
se afastam umas das outras, principalmente as com mais idade.
Nas ruas de Almada, a cidade mais
populosa do Distrito de Setúbal,
comparando com os dias ‘livres’, são
muito menos as que caminham, e as
que que arriscam as ruas, somente
quando procuram uma farmácia ou
bens alimentares essenciais.
“Preciso comprar queijo fresco,
sou diabética, e tenho de ter cuidado
com o que como ao jantar”, diz Alzira
Fernandes, essa foi a sua ‘escapadela’
esporádica a um mini-mercado, no
sábado, já no fim do dia. “É uma hora
em que há menos pessoas”, justifica.
Aos 84 anos, Alzira afirma estar
bem amparada pelos três filhos:
“trazem-me tudo cá a casa; “muitas
vezes entregam-me os sacos pela
janela, depois desinfecto os sacos,

No último sábado, ao cair da noite, os transportes seguem meio vazios e as ruas quase desertas

e despeço-me dos meus filhos com
um beijo à distância de mão”.
“Medo e angústia”, é o que agora
diz sentir. Ela que, pelo lhe contaram
avós e pais, soube de familiares, lá para o Norte de Portugal, que morreram
com a Gripe Espanhola, uma pandemia que atravessou o mundo em 1918
e 1919, e por dados da Organização
Mundial de Saúde, matou 20 milhões
de pessoas.
Jorge, apenas Jorge, como aceita
identificar-se, também escolheu o fim
do dia para sair com a sua filha, de
três anos, numa pequena volta pelo
Parque das Merendas, no Laranjeiro,
Almada, também porque é hora de
menos pessoas na rua.
“Ela não consegue estar apenas em
casa, corre de uma lado para o outro
mas precisa de se mexer mais, e eu
também”, diz Jorge que, ao mesmo
tempo que deseja que o Estado de
Emergência seja de curta duração,
também vai dizendo que o “estar
em casa tem de ser mais do que uma

habituação, é obrigatório”, comenta.
Mas ficar em casa é coisa mais difícil para outro morador do centro de
Almada, vindo do Alentejo há mais
de 60 anos, ele e a mulher. Aos 73
anos, José Augusto diz que, se pudesse, voltava para onde nasceu, perto
do concelho de Moura. “Lá vive-se
mais longe do vírus, apesar de já ter
chegado ao Alentejo”, comenta. Mesmo assim, “parece ser mais seguro e
podia passear o cão mais à vontade”.

Não é medo de morrer, mas
como morrer

É o cão que o obriga a sair todos
os dias de casa na companhia da mulher para, “também desentorpecer as
pernas” porque, “nas nossas idades
ficar parado é morrer mais depressa”,
e sorri ligeiramente; “mas o vírus anda
por aí”, acrescenta.
Medo, medo de morrer, mas mais
do que isso, de como morrer. “Já ouvi
que as pessoas com este vírus morrem como se se estivessem a afogar,

isso é horrível”, avalia Helena, ela que,
numa manhã de Setembro, quase se
afogou na Costa da Caparica. “Tinha
22 anos e, hoje com 78, ainda me lembro. Foi um milagre e os braços de um
pescador na Praia do Bexiga que me
tiraram do mar”, conta.
Helena, que foi enfermeira, diz estar bem desperta para este Covid-19,
mesmo assim, tem de arriscar para fazer compras. “Saio, no máximo, duas
vezes por semana”, fora isso, “só para
despejar o lixo”. De máscara, porque
“nunca se sabe” e habituou-se a este
uso na profissão, diz que esta é uma
protecção “pau-de-dois-bicos”. “Depois de alguns minutos de uso, pela
respiração, começa a dar comichão e,
a tendência, é o gesto involuntário de
meter o dedo por debaixo da máscara; e lá se vai a protecção”.
Embora a sua voz demonstre um
certo tom de bom humor, o seu rosto é sempre sério e, mantendo uma
distância dita como segura, cerca de
dois metros - assim o disse quando

aceitou falar –, Helena protesta pela
“inconsciência” de algumas pessoas.
“Ainda há pouco vi três rapazes a correm no passeio como se não houvesse amanhã. As pessoas que iam no
mesmo passeio tiveram de atravessar
a estrada à pressa. Aqueles jovens
criaram uma situação de medo, e
parva”, é que “só sendo consciente
pode haver amanhã; para todos”.
Nesta breve reportagem d’ O SETUBALENSE por ruas de Almada,
sentia-se o medo, muitas foram as
pessoas que recuavam ao pedido
de as ouvir, e muitas nem aceitaram
falar. Enquanto isso, numa cidade
estranha quase sem pessoas na rua
em plena noite de sábado, também
poucos automóveis circulavam; as
luzes públicas acendiam-se e os semáforos pareciam mais visíveis sem
o ‘brilho’ das pessoas. Os transportes
públicos seguem quase vazios nestes
dias ‘feridos’ por um inimigo invisível
que não se sabe quando ataca, nem
por quanto tempo.
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Éber Bessa, médio do Vitória, abre o coração p15
Cronologia Vírus e bactérias que atacaram o mundo
1333 a 1351
PESTE NEGRA

50 milhões de mortos (Europa
e Ásia)
A peste bubônica ganhou o nome
de peste negra por causa da pior
epidemia que atingiu a Europa,
no século 14. Foi combatida
à medida que se melhorou a
higiene e o saneamento das
cidades, diminuindo a população
de ratos urbanos.

1817 a 1824
CÓLERA

Centenas de milhares de mortos
Conhecida desde a Antiguidade,
teve sua primeira epidemia
global em 1817. Desde então,
o vibrião colérico (Vibrio
cholerae) sofreu diversas
mutações, causando novos
ciclos epidêmicos de tempos em
tempos.

1850 a 1950
TUBERCULOSE

Mil milhões de mortos
Sinais da doença foram

encontrados em esqueletos
de 7 mil anos atrás. O combate
foi acelerado em 1882, depois
da identificação do bacilo de
Koch, causador da tuberculose.
É altamente contagiosa e
transmite-se de pessoa para
pessoa, através das vias
respiratórias.

1896 a 1980
VARÍOLA

300 milhões de mortos
A doença atormentou a
humanidade por mais de 3 mil
anos, atacou personagens da
história como o faraó egípcio
Ramsés II, a rainha Maria II da
Inglaterra e o rei Luís XV da
França que tiveram a temida
“bixiga”. A vacina foi descoberta
em 1796.

1918 a 1919
GRIPE ESPANHOLA

20 milhões de mortos
O vírus Influenza foi um dos mais
terríveis da humanidade. A mais
grave epidemia foi batizada de

gripe espanhola, embora tenha
feito vítimas em todo o mundo.
A contaminação propaga-se pelo
ar, por meio de gotículas de saliva
e espirros.

1918 a 1922
TIFO

3 milhões de mortos (Europa
Oriental e Rússia)
A doença é causada pelas
bactérias do gênero Rickettsia.
Como a miséria apresenta
as condições ideais para a
proliferação, o tifo está ligado
a países do Terceiro Mundo,
campos de refugiados e
concentração, ou guerras. O tifo
exantemático ou epidémico
surge quando a pessoa coça
a picada da pulga e mistura as
fezes contaminadas do inseto na
própria corrente sanguínea.

1960 a 1962
FEBRE AMARELA

30 mil mortos (Etiópia)
O Flavivírus, que tem uma
versão urbana e outra silvestre,

já causou grandes epidemias na
África e nas Américas.

Até 1963
SARAMPO

6 milhões de mortos por ano
Era uma das causas principais
de mortalidade infantil até a
descoberta da primeira vacina,
em 1963. Com o passar dos anos,
a vacina foi aperfeiçoada, e a
doença foi erradicada em vários
países. O contágio é pelo vírus
Morbillivirus.

Desde 1980
MALÁRIA

3 milhões de mortos por ano
Em 1880, foi descoberto o
protozoário Plasmodium,
que causa a doença. A OMS
considera a malária a pior
doença tropical e parasitária
da atualidade, perdendo em
gravidade apenas para a Aids. O
contágio é pelo sangue, quando
a vítima é picada pelo mosquito
Anopheles contaminado com o
protozoário da malária.

Desde 1981
SIDA

22 milhões de mortos
A doença foi identificada em
1981, nos Estados Unidos, e
desde então foi considerada
uma epidemia pela Organização
Mundial de Saúde. A
contaminação é através do
sangue, do esperma, da secreção
vaginal e do leite materno.

2009
GRIPE A

122 mortes em Portugal
Data do primeiro caso registado
em Portugal, a 4 de Maio, que
foi o 11.º país do continente
europeu a registara registar a
doença. O H1N1, ou Gripe Suína,
como ficou conhecido, vindo a
OMS a classificar a pandemia
como Gripe A. No mundo foram
confirmados 166.922 casos.
Fonte, Organização Mundial
de Saúde (OMS) e Fundação
Oswaldo Cruz.
PUBLICIDADE
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O SEGREDO DAS CARTAS

Bloco Clínico

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 espirituais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo

E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com

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 sentimentos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas.
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise.
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer bem
as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições familiares
para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter a calma
em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. Carta da
semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente renovados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu
coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano profissional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que estruturados e
calculados darão bons resultados. Carta da semana – O IMPERADOR – está muito lúcido,
objetivo e eficaz marcando pontos em todas as situações que se envolver.
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em relação. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias.
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de
vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de vida;
pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas situações
podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de tomar uma posição.
Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite conduzir a sua vida de forma
objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de deceções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano 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.
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Classificados

COMUNICAÇÃO
Exmos. Senhores Associados,
Não obstante estar convocada a reunião ordinária da Assembleia Geral da ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS E
PENSIONISTAS DO CONCELHO DE ALCÁCER DO SAL para o próximo dia 27 de março, dado o contexto atual excecional
de emergência em matéria de saúde pública decretado pela Organização Mundial de Saúde, em razão da propagação de infeções
do aparelho respiratório de origem viral, causadas pelo agente Coronavírus (SARS-Cov-2 e COVID19), assim como as
recomendações daquela organização e das autoridades nacionais a esse propósito, que vão no sentido de restringir a realização
de eventos com concentração de pessoas, tendo ainda em conta o disposto no artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13
de março, que estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica antes referida,
vimos, pelo presente, e no âmbito da nossa responsabilidade social, comunicar que a mencionada reunião fica adiada até se
verificarem as condições mínimas indispensáveis para tanto.
A designação de nova data para a realização da sobredita reunião da Assembleia Geral da ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE
REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO CONCELHO DE ALCÁCER DO SAL será feita de acordo com a evolução
do contexto atual e comunicada através dos mecanismos legais e estatutários normais.
Alcácer do Sal, 17 de março de 2020.
A PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL,

(LAURA MARIA LOUREIRO MASSANO BRANCO BALONA)

VENDO GARAGEM EM SETÚBAL
SITUADO NAS COLINAS DE SÃO FRANCISCO
CARACTERISTICAS:
• ÁREA UTIL DE 48M2;
• GARAGEM / BOX FECHADA;
• PORTÃO DE ACESSO ÀS GARAGEM COM COMANDO À DISTANCIA;
• QUADRO ELÉTRICO INDEPENDENTE;
• DUAS GRANDES JANELAS PARA A RUA O QUE LHE PROPORCIONA MUITA LUZ NATURAL;
• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS.

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

ALMADA
265 520 716
SETÚBAL
265 520 716
SEIXAL
265 092 725
MONTIJO
212 318 392
MOITA
212 047 599
BARREIRO
212 047 599
PALMELA
212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515
OUTROS
CONCELHOS
212 383 228
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(1932 – 2020)

MARIA MANUELA
PACHECO
RODRIGUES PAPA
RESENDE
(1947 – 2020)

JOSÉLIA DA
CONCEIÇÃO
FILIPE EPIFÂNIO
PORFÌRIO
(1959 – 2020)

Participação e
Agradecimento

Participação e
Agradecimento

Participação e
Agradecimento

AVELINO MANUEL
GUILHERME DE
ALMEIDA

GEORGINA DA LUZ
REBELO RIBEIRO

(1961 – 2020)
Participação e
Agradecimento

A funerária Armindo lamenta informar o falecimento de Georgina da Luz Rebelo Ribeiro. 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.

A funerária Armindo lamenta informar o falecimento de Maria Manuela Pacheco Rodrigues Papa Resende. 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.

A funerária Armindo lamenta informar o falecimento de Josélia da Conceição Filipe Epifânio
Porfìrio. 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.

ANTÓNIO MARIA
CARRIÇO

FERNANDA MARIA
FERNANDES
PEREIRA

MARIA FLORÊNCIA
GUERREIRO
BALISA

JOAQUIM MANUEL
ALVES PEREIRA

(1929 – 2020)

(1931 – 2020)

(1940 – 2020)

Participação e
Agradecimento

Participação e
Agradecimento

Participação e
Agradecimento

A funerária Armindo lamenta informar o falecimento de Avelino Manuel Guilherme de Almeida. 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.

A funerária Armindo lamenta informar o
falecimento de António Maria Carriço. 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.

A funerária Armindo lamenta informar o falecimento de Fernanda Maria Fernandes Pereira. A
família lamenta não ter dado conhecimento da
cerimónia fúnebre em virtude do estado atual
do país. 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.

A funerária Armindo lamenta informar o falecimento de Maria Florência Guerreiro Balisa. 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.

(1949 – 2020)
Participação e
Agradecimento

A funerária Armindo lamenta informar o falecimento de Joaquim Manuel Alves Pereira.
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.
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Reportagem
COVID-19, LUVAS, MÁSCARA E ...

A aventura de ir às compras
Máscaras e luvas
escondem medo na
hora de entrar no
supermercado
Ana Martins Ventura (Texto)
Alex Gaspar (Fotografia)

À chegada a fila de espera para entrar no supermercado advinha que
as normas impostas pelo decreto
do estado de emergência estão a
ser cumpridas e que, ali, é um lugar
de risco para possível infecção por
Covid-19.
Mais perto, no tempo de espera
até entrar dentro da superfície, os
detalhes revelam distâncias não
cumpridas, carrinhos de compras sujos, com lenços usados e latas meio
bebidas, luvas que tocam em todo
o lado e no fim passam pelo cabelo.
Máscaras, algumas, mas poucas.
Há quem diga ao vizinho “estou
em cima do seu espaço, chame as
autoridades” e com olhar atravessado lance um “quem está mal que
se mude”, acompanhado de uma baforada de cigarro, sobre a qual ainda
ninguém perguntou se propaga o vírus para quem está próximo.
Fora da fila, no estacionamento,
o insólito de quem passeia de pijama, quando deveria ter uma roupa
apenas para sair à rua e mudar no
regresso a casa, segundo as orientações da Direcção-Geral de Saúde.
As mesmas orientações que alertam sobre o risco de usar luvas, sendo preferível desinfectar as mãos
com álcool várias vezes ao dia. E
máscaras apenas para profissionais
de saúde em ambiente risco e pessoas com infecção confirmada ou
sintomas em análise.
Mas, dentro do supermercado,
entre as prateleiras onde a abundância foi trocada pelo racionamento consciente e as luvas e máscaras
dos clientes denunciam o medo e
a falta de confiança no combate a
um inimigo que ninguém conhece.
Ninguém vê.
No comprar a acção é normal, depois dos alertas do Governo para se
evitar as compras sem civismo e das
garantias de que os bens essenciais
não vão faltar. Ou não estivessem os
trabalhadores dos supermercados

Desinfecção deixa dúvidas, mas bens alimentares não faltam. Papel higiénico também não

e das cadeias de distribuição de alimentos fora da lista dos afortunados
do teletrabalho e de portas abertas
e rodas em movimento todo o dia.

Os preços subiram. De 10 em 10
cêntimos em algumas coisas. Um
pouco mais em produtos de higiene e frescos. E o que mais falta nas

Cuidados Recomendações da
Direcção-Geral de Saúde
Na ida às compras a
Direcção-Geral de Saúde (DGS)
recomenda que “não toque nos
alimentos diretamente (use o
saco ou as luvas próprias para
isso)”.
As luvas, “não vale a pena
levar de casa se depois vai tocar
nos alimentos com elas, não
se esqueça que já tocaram em
vários sítios”. Então use apenas
no local e depois, sem tocar no
interior retire-as e deite no lixo.
Quanto aos sacos, “leve
os seus próprios”, afinal, “o
supermercado tem carrinhos
e cestas, mas não é possível
assegurar de quanto em quanto
tempos os limpam”.

A propósito de sacos, a DGS
ensina. “Não lamba o dedo para
abrir o saco de plástico, faça
antes fricção com as mãos que
ele abre-se”.
No exterior e dentro do
supermercado “mantenha a
distância de segurança” e “não
fale para cima dos alimentos”.
Se tiver que espirrar ou tossir
cumpra a etiqueta respiratória,
“faça-o para o antebraço e longe
dos alimentos”.
E no regresso a casa, “lave as
mãos e coloque os alimentos
numa superfície limpa e
desinfetada, para depois os
lavar devidamente antes de
cozinhar”.

prateleiras são as bebidas. Açucaradas e alcoólicas. O corredor do papel
higiénico está cheio de pacotes.
Dados os primeiros passos, começa o pânico.
Toco, não toco. “É seguro levar
as frutas e legumes?”. “E este pão,
estará contaminado? Quantas horas
passaram desde que alguém tocou a
embalagem? Tinhas as mãos limpas?
Luvas?”.
Agarra-se no pão, a embalem de
papel é colocada dentro de um saco
de plástico. A esse saco juntam-se
outros, para sub-proteger os bolos
embalados, o pacote do caldo verde,
a caixa dos cogumelos. Mais o saco
dentro do saco, do saco, onde vai
o peixe fresco. “Será que devia ter
comprado fresco ou congelado? E
os brócolos? Só tinham uma película aderente e aquela senhora tossiu
perto deles”.
No fim a caixa. Compras na passadeira. Ninguém a desinfectou.
À frente alguém sorri como se todo aquele passar de máscaras, luvas
e sacos de plástico fosse, absolutamente, uma rotina habitual. “Tem
cartão cliente?”. Pois o cliente tem o

cartão, sim. E o cartão está no porta-chaves e o funcionário da caixa vai
tocar no porta-chaves com as luvas.
Já está, tarde demais.
Depois, o pagamento. “Cartão ou
dinheiro?”. Decisões. O dinheiro tem
vírus e o cartão depois fica com vírus, dentro da carteira.
O cartão. Definitivamente o cartão. Porque depois, afinal, fica fechado dentro da carteira.
Então é tempo de “muito obrigada” e, “um momento não está a usar
máscara?”. A explicação não tarda.
“O nosso patrão não deu ordem para
tal”. Despedidas, a pensar “que pena, mais um para os números”.
Começa agora a odisseia de como
se faz para levar as compras para
dentro de casa, sem levar o vírus
também. Muitas pessoas dizem
que apenas guardam na dispensa
“do mesmo modo que antes”. Outras afirmam, “nem pensar é preciso
desinfectar todos os pacotes”.
Considerações leigas. Mas, se o
vírus pode sobreviver até 5 dias em
superfícies, quem nos garante segurança na próxima aventura para
comprar o pão do dia?
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Grândola solidária ajuda
dependentes e idosos

O Município de Grândola e as
Juntas de Freguesia vão apoiar a
população dependente ou idosa
na compra de bens de primeira
necessidade, alimentos ou ainda
idas à farmácia. O município pede
a quem está sozinho ou não tem

Região

a ajuda de familiares ou vizinhos
para ligar para o 800 209 583. A
chamada é grátis e as autoridades
garantem a entrega dos produtos
ao domicílio. Esta iniciativa está
agora disponível à terça e quintafeira.

COM RECURSO ÀS TECNOLOGIAS DIGITAIS

SUSPENSÃO

Instituto Politécnico retoma actividades
lectivas com ensino à distância
DR

Regime de entrega
individual de refeições
no refeitório e bares das
escolas superiores, em
Setúbal e no Barreiro,
também foi instituído
O Instituto Politécnico de Setúbal
(IPS) vai retomar as actividades lectivas através das tecnologias digitais
já a partir do próximo dia 26.
“O início das actividades de ensino à distância em todas as escolas e
cursos está já agendado para 26 de
Março e, nesse sentido, o grupo de
trabalho entretanto criado para o
efeito tem estado reunido para definir as condições técnicas e pedagógicas em que o regime alternativo de
aprendizagem irá funcionar”, revelou
o IPS em nota de imprensa.
“Potenciar o ensino prático, uma
das marcas distintivas do IPS, criando
as condições para que os estudantes
tenham acesso a ‘software’ específico
em casa, é para já uma das grandes
preocupações desta equipa, que
integra docentes de todas as cinco
escolas superiores do IPS”, pode ler-se na mesma nota.
O estabelecimento instituiu também um novo canal de comunicação
entre os estudantes e a Divisão Académica, assegurando o atendimento
à distância através de `chat´ na plataforma Teams, disponível de segunda

Produção da Fábrica
de Palmela havia sido
suspensa até 29 de
Março

O início das actividades de ensino à distância em todas as escolas e cursos inicia-se na próxima quinta-feira

a sexta-feira, e propõe-se a manter as
consultas de apoio psicológico, que já
estavam disponíveis, mas agora em
regime de atendimento à distância,
para estudantes, trabalhadores docentes e não docentes.
O instituto está “consciente de todas as perturbações decorrentes deste esforço de contenção da pandemia”
de Covid-19 e adianta que foi também
instituído “um regime de ‘take-away’,
com entrega individual de refeições no
refeitório e bares” das escolas superiores, em Setúbal e no Barreiro.

De acordo com o IPS, na residência
de estudantes de Santiago, em Setúbal, onde permanecem alojados
120 estudantes, também estão a
ser entregues diariamente refeições
completas sem qualquer custo.
O IPS diz ainda não ter conhecimento de qualquer caso diagnosticado com Covid-19 na comunidade
académica, entre os seus familiares
ou relações de proximidade, e salienta que todos os estudantes e
trabalhadores recém-regressados
do estrangeiro foram devidamen-

te sujeitos a distanciamento social,
permanecendo em casa pelo período
recomendado.
Pedro Dominguinhos, presidente
do IPS, num comunicado interno,
apelou a todos os elementos da instituição para que mantenham uma
conduta de “muita vigilância e responsabilidade”, mas “sem alarmismos”, lembrando que o politécnico,
“enquanto comunidade académica
que vive para o desenvolvimento e
melhoria contínua da sociedade, deve ser exemplar nesta matéria”.

AICEP GLOBAL PARQUES REFORÇA PLANO DE CONTINGÊNCIA

Parque BlueBiz de Setúbal aperta Covid-19 com medidas preventivas
A aicep Global Parques accionou, em
colaboração com todas as empresas
instaladas no parque BlueBiz em Setúbal, sete medidas restritivas no âmbito
do plano de contingência para combate à propagação de Covid-19.
A criação de uma sala de isolamento
devidamente equipada com telefone,
casa de banho, alimentos, água e o necessário material desinfectante" é uma
das medidas profilácticas adoptadas,
anunciou Gonçalo Almeida Garrett, di-

Autoeuropa
prolonga
paragem até
5 de Abril

rector do parque empresarial BlueBiz
da Península de Setúbal, em comunicado. A referida sala "está disponível
para todas as empresas no parque caso os seus trabalhadores aparentem
sintomas de COVID-19".
Passou a ser feita "a mediação de
temperatura" dos trabalhadores da
Lauak Setúbal, em colaboração com
esta empresa, logo "à entrada do parque".
A protecção de "todo o pessoal da

segurança com máscaras e luvas" bem
como a colocação de "unidades de desinfecção de mãos no edifício onde se
encontra o Centro de Negócios" foram
duas outras medidas implementadas.
Decidida foi também a adopção de
"delimitação de distâncias de segurança na interacção entre os utentes
do parque", além da "integração dos
vários planos de segurança e higiene
com os das diversas empresas" ali
instaladas.

Foram ainda aumentados os "níveis de comunicação e interacção
entre as empresas e a direcção do
parque".
O parque empresarial está, assim, a
"assegurar dentro do possível" a actividade normal. "Além da nossa presença
em permanência, todos os contactos
móveis e digitais habituais podem ser
utilizados para nos contactar", salienta, a concluir, o director do BlueBiz da
Península de Setúbal. M.R.S.

A Volkswagen Autoeuropa informou,
no passado sábado, os funcionários
de que vai prolongar a suspensão de
produção até 5 de Abril.
A fábrieeca de Palmela já tinha
decidido, como medida preventiva
à propagação de Covid-19 , a suspensão da produção dos automóveis da
marca alemã até 29 de Março.
Agora dilatou esse prazo por mais
uma semana, até 5 de Abril, confirmou O SETUBALENSE junto de funcionários da empresa.
Recorde-se que a decisão inicial
de suspensão da produção em Palmela foi formalmente comunicada
pouco depois de o presidente do
grupo Volkswagen ter anunciado a
interrupção produtiva em fábricas
instaladas noutros três países.
“Espanha, Eslováquia, Itália e Portugal vão ser afetacdos a partir desta
semana com interrupções na produção e a maioria das outras fábricas
alemãs e europeias estão a preparar
a suspensão de duas a três semanas”,
adiantou então o presidente do grupo, Herbert Diess, durante uma conferência de imprensa virtual.
“O objectivo principal é diminuir a
propagação do coronavírus o máximo
possível e, para esse fim, a Volkswagen aprovou inúmeras medidas”,
disse Diess. Em causa está, segundo
o responsável, a “clara deterioração
nas vendas e a “incerteza no fornecimento”.
Já o director financeiro, Frank Witter, salientou que “a magnitude e a
duração do impacto da expansão do
Covid-19 no grupo Volkswagen são
incertas”.
“Um prognóstico confiável actualmente é quase impossível”, admitiu.
Na Europa, a Volkswagen possui
seis fábricas na Alemanha, além
de instalações em Polónia, Espanha, Eslováquia, Portugal e Rússia.
M.R.S./H.L.
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Nunca sentimos tanta vontade de
abraçar nem tanto medo de o fazer

A

pandemia do Covid19 apanhou o mundo de surpresa
e mudou tudo. Mudou a organização social e laboral, as
relações familiares e de vizinhança, o
quotidiano na comunidade e nas nossas casas. E que impressionante é a
rapidez com que tudo pode mudar.
Olhamos com um misto de surpresa e horror para as imagens que nos
entram pelas televisões como quem
vê um filme de ficção científica mas
que vêm de todos os países do mundo, bem reais: as ruas vazias ou os
camiões militares carregados de cadáveres, pessoas de passo apressado
com mãos de plástico e máscaras na
cara. E espreitar à janela ainda é um
baque, quando percebemos que a
ficção também chegou aqui.
Também aqui nos deparamos com
as ruas vazias e as portas fechadas.
Também aqui nos surpreendemos
com os sons que sempre existiram
mas que nunca antes ouvimos. Também aqui nos cruzamos a medo na
rua e nos serviços, olhamo-nos com
um sentimento misto que intersecta
a desconfiança e o receio do vírus com
a compreensão e a empatia por estarmos todos no mesmo barco. Também
aqui combatemos um inimigo invisível
e silencioso, mas que sabemos estar
entre nós e que se propaga a cada
minuto, a cada abraço, a cada beijo.
Nunca sentimos tanta vontade de
abraçar nem tanto medo de o fazer.
A preocupação, a desconfiança e o
medo são agora a norma. Mas também o são a solidariedade, a entrega,
a entreajuda, a coragem e o sentido
de união. De repente, sentimentos e
comportamentos tantas vezes tão antagónicos coexistem como duas faces
da mesma moeda.
Mais do que nunca, apercebemo-nos da coragem e da entrega de
médicos, enfermeiros e auxiliares de
saúde que trabalham continuamente, sujeitos mais do que ninguém à
contaminação, para assegurar que
todos somos tratados. E também da
de todos os trabalhadores de serviços
essenciais que continuam expostos
para que a vida possa continuar.
Em simultâneo, vemos a solidariedade e a partilha de tantos que

OPINIÃO
Sandra Cunha

O Estado de
Emergência
não pode servir
para suspender
a democracia
mas sim para
proteger
direitos

organizam espontaneamente redes
solidárias informais, que olham pelos
mais idosos e vulneráveis, que se oferecem para fazer as compras ou ajudar
no que puderem. Vemos a união que
fez, aqui e em tantos países do mundo,
com que tanta gente fosse às janelas
para agradecer a quem continua a garantir-nos a vida, ou que levou artistas
que a cantar às varandas ou por outras
vias, a fazer chegar a cultura a quem
está fechado em casa. Cada um dá
um exemplo inédito de esforço con-

junto, respeitando as indicações das
autoridades, mantendo distâncias de
segurança, adotando as medidas de
desinfeção, respeitando o isolamento,
protegendo-se a si e aos outros.
Perante este novo e tremendo desafio, importa também, mais do que
nunca, proteger o trabalho e a vida, e
para isso é essencial a contribuição de
toda a sociedade. O Estado de Emergência não pode servir para suspender
a democracia mas sim para proteger
direitos: o direito ao trabalho, para o
qual é imprescindível a proibição de
despedimentos; a proteção de quem
está em isolamento, garantindo o rendimento para que possa fazer face às
suas responsabilidades; o direito à habitação; o direito à saúde, que exige
a requisição de meios, instalações e
profissionais aos privados para integrar o Serviço Nacional de Saúde, assim como a requisição de laboratórios
para assegurar que são feitos testes
de diagnóstico a mais pessoas ou a requisição para produção de máscaras,
equipamentos de proteção individual
e gel desinfetante.
Da mesma forma, não podemos
esquecer os mais vulneráveis. O isolamento social não minimizou as situações de risco e emergência social.
Pelo contrário, a nova realidade de
confinamento pode agudizar muitas
situações, nomeadamente as de violência doméstica. Pode igualmente ser
catalizadora de ainda mais isolamento
de pessoas vulneráveis, seja de idosos,
pessoas dependentes ou com doença
mental. É por isso urgente continuar a
garantir respostas, promover a organização, a nível autárquico, de redes
de apoio extraordinárias e a abertura
de linhas telefónicas de apoio e informação para assegurar que ninguém
se sente ainda mais sozinho e isolado
e que todos são protegidos.
No fim, resta a esperança, expressa
em cada vez mais mensagens partilhadas nas redes sociais, nas janelas e varandas, nas principais ruas e praças do
país, e que nos liga tão intimamente: a
de que seremos capazes de derrotar
este inimigo invisível e de reorganizar
as nossas sociedades.
Deputada do BE
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BARREIRO/MOITA

Quinta do Miau
encerrada ao público
Contactos de carácter
“urgente” são únicas
excepções
Luís Geirinhas
O Centro Intermunicipal de Recolha
de Animais Errantes Barreiro/Moita,
mais conhecido por Quinta do Miau,
instalado na freguesia de Santo
André, no território do município
barreirense, está agora encerrado
ao público, numa medida que pretende “garantir a protecção da saúde e segurança dos trabalhadores”
que ali prestam o serviço de apoio e
tratamento de cães e gatos daquela
região.
O anúncio foi feito na passada sexta-feira pela autarquia da Moita, que
volta a lembrar que a decisão surge
no âmbito das recomendações da Direcção-Geral de Saúde para prevenir
a propagação do vírus Covid-19, face
à situação de emergência nacional. “A
Quinta do Miau está, neste momento, a assegurar as necessidades dos
animais residentes e a responder,
apenas, a situações de carácter urgente”, adianta a câmara municipal,
que alerta as pessoas para que, no caso de encontrarem “um animal morto
ou ferido na via pública ou ainda em
caso de falecimento de um animal de
estimação”, devem contactar aquele
espaço de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 12h30 e das 14h00
às 17h30, se for necessária a entrega
naquele equipamento ou, fora do

referido horário, entrar em contacto
com as entidades policiais.
Aquele centro intermunicipal relembra que durante este período,
apenas consegue dar resposta aos
referidos casos e que também está
disponível através das redes sociais,
sendo que “outras situações que possam ser reportadas serão avaliadas
pelos técnicos deste serviço, tendo
em atenção a gravidade da situação”,
acrescenta.

Aumento do abandono animal

Recorde-se que o aumento significativo do abandono animal, tem
sido um dos problemas que mais
tem afectado a Quinta do Miau,
com ambas as autarquias a reforçar as campanhas de adopção e de
controlo das colónias existentes nos
dois concelhos de forma a diminuir
as dificuldades sentidas ao nível da
lotação daquele equipamento, que
apenas possui capacidade para acolher 70 cães e 20 gatos.
Em Novembro do ano passado, a
vereadora da Câmara do Barreiro,
Sara Ferreira, garantiu a O SETUBALENSE que “todos os animais perigosos estavam a ser recolhidos” e
que as colónias de felinos estavam
a ser alvo de intervenção. “Existem
algumas colónias que têm estado a
ser intervencionadas por uma médica veterinária voluntária a quem
o município fornece materiais”, afirmou a este propósito. Por sua vez,
a Moita tem estado empenhada na
instalação de abrigos, nomeadamente, no Parque Ribeirinho da Baixa da
Banheira.
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Federação Portuguesa
de Voleibol suspende
competições até final
de Agosto

A Federação Portuguesa
de Voleibol deliberou, por
unanimidade, manter a suspensão
dos campeonatos nacionais
da 1.ª e 2.ª Divisão (masculinos
e femininos), até ao dia 31 de
Agosto. Decidiu ainda manter
a suspensão do Nacional da 3. ª

Desporto

Divisão (Masculinos e Femininos)
e os Nacionais dos escalões de
formação, bem como manter
também a calendarização das
provas de Voleibol de Praia.
Afectados por esta decisão estão a
ser o CR Piedense, Lobatos Volley
e GD Sesimbra.

ÉBER BESSA, MÉDIO DO VITÓRIA, ABRE O CORAÇÃO

"Desejo que mais ninguém morra
e tudo volte ao normal"
O brasileiro, que tem
a sua esposa Jéssica e
filha Maria Luísa ao lado
na quarentena, está
em contacto com os
colegas de equipa
Ricardo Lopes Pereira
Éber Bessa, médio do Vitória FC, tão
cedo não esquecerá que a 21 de Março
de 2020 celebrou o seu 28.º aniversário em condições inéditas e excepcionais. Na sequência da decisão de
suspender os treinos e jogos da equipa
por tempo indeterminado, como medida de prevenção e contingência à
propagação da pandemia COVID-19,
todos os jogadores, equipa técnica e
staff do clube setubalense permanecem em quarentena até decisão em
contrário.
Ao lado da sua mulher Jéssica e da
filha Maria Luísa, de quatro anos de
idade, o jogador brasileiro, que está
por estes dias confinado à casa onde
reside em Setúbal, revelou o presente
de aniversário que gostaria de ter recebido. Numa conversa em que também se falou de futebol, Éber Bessa
contou a forma como tem procurado
atenuar os efeitos da paragem nestes
dias de quarentena, período em que
tem mantido contacto com os colegas
de equipa.
Como está a viver o momento
actual de pandemia? Quem tem
ao seu lado?
É um momento complicado em
que a saúde de todos é o mais
importante. É fundamental que
todos cumpram as regras e fiquem
em casa nesta fase. É o que temos
feito, eu a minha esposa (Jéssica) e a
minha filha (Maria Luísa).
Por todas as razões, o 28.º
aniversário foi certamente
diferente. Como foi?
Sim, foi muito diferente. Vou estar
apenas com elas as duas, mas será
muito especial também.
Sente que valoriza ainda mais o

momento por não poder estar
fisicamente perto dos que mais
ama?
Graças a Deus tenho a minha família
perto de mim. Claro que gostaria
que os meus outros familiares
estivessem aqui. Mas louvo a Deus
por ter minha esposa e filha aqui
comigo.
Se pudesse escolher, qual o
presente que gostaria de receber
neste aniversário?
Gostaria que esta pandemia
terminasse, que mais ninguém
morresse e que tudo voltasse ao
normal.
Há alguém que conheça que
esteja a ser particularmente
afectado pela situação atual?
Na verdade todos estamos
afectados. A nossa vida mudou
totalmente em todos os sentidos,
mas também só depende de nós
que tudo se resolva. É crucial que as
pessoas tenham responsabilidade
social e pensem no outro.
Como tem sido passar as 24 horas
do dia ao lado da sua filha Maria
Luísa? Já deu para ver que tem
sido uma companhia nos treinos
em casa…
Sim ela e a minha esposa. Não tenho
palavras. Se não fossem elas sempre
meu lado para me ajudar, seria muito
difícil.
O que diz à sua filha Maria Luísa
para justificar o momento actual?
Dizemos que há ‘bichinhos’ na rua e
que, por isso, não podemos sair, mas
que em breve tudo irá melhorar.
O que tem feito para atenuar
os efeitos da paragem forçada
nos treinos e jogos? Como tem
sido ao nível da alimentação e
exercício físico?
Temos uma excelente equipa de
trabalho. Os treinadores e o ‘staff’
dão-nos todo apoio que precisamos.
Elaboraram um plano específico
de treinos e temos cumprido à
risca, quer no exercício, quer na
alimentação.
Como estão os seus colegas de
equipa? Têm conversado? Qual o
sentimento geral?
Sim, temos falado muito para
perceber se todos estão bem.

Temos um grupo muito unido, onde
todos os jogadores estão dispostos
a ajudar o companheiro do lado.
Somos uma família em todos os
momentos, jogadores, equipa
técnica, ‘staff’ e direcção. Estamos
desejosos de voltar aos treinos
normais e aos jogos.
Acha possível que o campeonato
venha a terminar no próximo
mês de Junho?
Se existirem condições para
isso, sim. Essa é uma decisão das
entidades competentes.
Caso isso não seja possível,
qual a classificação que deveria
prevalecer?

Essa é uma questão que será
determinada pelas entidades
competentes. Nós, jogadores, só
temos de jogar.
Cumpre a sua segunda época
no Vitória. Que balanço faz da
experiência?
Estou muito feliz e orgulhoso por
representar este enorme clube. É
uma honra para mim fazer parte da
sua história.
Qual a sua opinião sobre o
treinador Julio Velázquez?
É um dos melhores treinadores com
quem já trabalhei. É muito exigente,
ambicioso e inteligente. Estamos a
aprender muito com ele.

Éber Bessa e a filha Maria Luísa

Por último, que mensagem deixa
aos adeptos do futebol e aos
vitorianos em particular?
Em breve estaremos de volta.
Juntos vamos vencer essa
pandemia. Cumpram as regras e
mantenham-se seguros em casa.
Ainda vamos ter muitas alegrias.
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-------Certifico, para efeitos de publicação que, no dia dezanove de março de dois mil e vinte, foi lavrada, no
Cartório Notarial no Barreiro do Dr. Carlos José Albardeiro Barradas, a folhas cento e quarenta e nove, do
livro trinta e nove - C, de escrituras diversas, uma escritura de justificação, tendo por justificante:-------------------------António Gomes Marques Rolo, NIF 161091113, viúvo, natural da freguesia de Palhais, concelho do
Barreiro, com residência habitual e domicilio fiscal na Avenida Escola dos Fuzileiros Navais, nº 29, 2° direito,
Santo André, Barreiro, portador do cartão de cidadão número 02041568, valido até 21/09/2022, emitido pela
Republica Portuguesa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que, nessa escritura a representante da justificante declarou:------------------------------------------------------Que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrém, do seguinte imóvel:--------------------------------------Prédio urbano, composto de lote de terreno, para fins não construtivos, com área de trezentos e seis
metros quadrados, sito no Pátio Quinta do Corvo, freguesia de Santo António da Charneca, concelho
do Barreiro, a confrontar, do Norte com a Herdeiros de António Teixeira, do Sul com o Caminho, do
Nascente com Herdeiros de José Luís e do Poente com Herdeiros Tomázia Ribeiro, ainda por descrever
na Conservatória do Registo Predial do Barreiro, inscrito na matriz sob o artigo 4768, com valor
patrimonial tributário atribuído de € 1.130,00.-----------------------------------------------------------------------------------Que o referido imóvel foi adquirido por o aqui justificante, através de doação verbal, efetuada no ano
de mil novecentos e setenta e dois, por seus pais, António Gomes Marques Rolo e mulher Emília Andrade
Barroso, casados sob regime da comunhão geral de bens, residentes que foram na Quinta do Corvo, Santo
António da Charneca, Barreiro, por conta das respetivas quotas disponíveis destes, sendo o aqui justificante
António Gomes Marques Rolo, ao tempo solteiro, maior, tendo casado posteriotmente com Liliete Maria
Silva Andrade, sob o regime da comunhão de adquiridos, de quem enviuvou, estado que mantém, sem
que no entanto ficasse a dispor de titulo formal que lhe permita o respetivo registo na Conservatória do
Registo Predial mas, desde logo, entrou na posse e fruição do referido imóvel, agindo sempre por forma
correspondente ao exercício do direito de propriedade, nomeadamente, vendado-o e limpando-o, quer
usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respetivos encargos.----------------------------------------------------Que o justificante está na posse do identificado imóvel há mais de vinte anos, sem a menor oposição
de quem quer que seja, desde o seu início, posse que sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente,
com conhecimento de toda a gente, com ânimo de quem exerce direito próprio, sendo por isso uma
posse pública, pacífica, contínua, pelo que adquiriu o referido imóvel por usucapião, não tendo assim,
documentos que lhe permita fazer prova da aquisição pelos meios extrajudiciais normais.------------------------------Está conforme.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Barreiro, de dezanove de março de dois mil e vinte.
O Notário,
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MARÉS

SETÚBAL – TRÓIA
02:26 ~ 3.3 m ~ Preia-mar
08:34 ~ 0.7 m ~Baixa-mar
14:45 ~ 3.2 m ~ Preia-mar
20:44 ~ 0.7 m ~Baixa-mar

SINES
02:03 ~ 3.3 m ~ Preia-mar
08:13 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar
14:22 ~ 3.1 m ~ Preia-mar
20:19 ~ 0.8 m ~Baixa-mar

SESIMBRA
02:02 ~ 3.3 m ~ Preia-mar
08:14 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar
14:22 ~ 3.1 m ~ Preia-mar
20:21 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar

ALMADA
02:46 ~ 3.7 m ~Preia-mar
08:26 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar
15:06 ~ 3.6 m ~ Preia-mar
20:34 ~ 0.8 m ~Baixa-mar
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