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Abertura

Há meia dúzia de dias após a re-
novação do “estado de emer-
gência” prolongado por causa 
da pandemia, um jornal diário 

titulava em letras grandes e negras que 
“O Costa proíbe a Páscoa” e todos os jor-
nais e televisões repetiam à saciedade os 
problemas e os números que assolavam 
o mundo inteiro devido à pandemia  dum 
coronavírus do qual se dizia que pouco se 
sabia.. O tal vírus, aparentemente desco-
nhecido, mostrava-se extremamente pe-
rigoso pela sua facilidade em se expandir 
e pela gravidade das lesões pulmonares 
que provocava, matando às centenas por 
dia ao mesmo tempo que crescia verti-
ginosamente o número de infetados e 
lançando o caos nos serviços de saúde.

Não somos adeptos das “teorias da 
conspiração” mas é no mínimo estranho 
que em meados de Outubro de 2019  se 
tivessem reunido num hotel de Nova York  
umas duas dezenas de representantes da 
alta finança mundial para discutir as con-
sequências mortíferas  duma hipotética 
epidemia, das consequências sobre a saú-
de pública, sobre a vida das sociedades 
e, especialmente – muito especialmente 
-  sobre a economia mundial. Note-se que 
as primeiras notícias que veem a público 
sobre uma epidemia na cidade chinesa de 
Wuan surgem no “De Guardian” – jornal 
inglês-  em Dezembro, dois meses depois 
da tal reunião no hotel de Nova York. Ain-
da é “interessante” que em Janeiro, na 
reunião anual, na Cidade de Davos, on-
de se reúnem os bancos importantes, o 
FMI, os representantes dos Fundos  que 
alimentam os mercados de ações, as mul-
tinacionais, etc. se tivesse na agenda os 
problemas inerentes a uma pandemia(!), 
assunto versado igualmente por Bill Ga-
tes- o homem mais rico do mundo e li-
gado à indústria química, farmacêutica e 
de investigação, numa qualquer reunião 
realizada uns três anos antes.   

Afinal o tal coronavírus não era assim 
tão desconhecido como nos fizeram crer 
pois vários laboratórios o investigavam e 
estavam lançados na procura duma vaci-

O Costa proibe a Páscoa

OPINIÃO

Mário Moura

na. Todos nos lembramos duma notícia 
que falava da tentativa de Trump para 
comprar ou aliciar um laboratório alemão 
que estará com uma vacina em avançado 
estado de desenvolvimento. É evidente 
que perante a dimensão desta tragédia 
os governos têm tomado medidas para 
tentar conter a difusão da pandemia , 
tentando suster o contágio mantendo 
milhões de pessoas confinadas ás suas 
residências e é impressionante ver cida-
des como Paris ou Londres ou a praça de 
S. Pedro, no Vaticano, completamente 
vazias!! Em especial numa época como 
esta em que se celebra a Páscoa – o centro 
da vida da Igreja Católica. 

Está bem enraizada no mundo cris-
tão, desde há mais de dois mil anos a 
celebração da Paixão e Morte de Jesus 
Cristo – esse homem que se dizia Filho de 
Deus e convivia com leprosos, prostitutas 
e outros deserdados da sociedade. Que se 
dizia Filho de Deus e se deixou condenar 
à morte sem um protesto e à condenação 
por crucifixão ao lado de ladrões. Con-
denação num julgamento forjado pelas 
elites religiosas da época que se sentiam 
ameaçadas nos seus privilégios e poderes. 
Ameaçados por uma Pessoa que apenas 
vivia para praticar o amor, o perdão, a fra-
ternidade para com os pobres e doentes. 
Mas a Páscoa é mais do que isso tudo! 

A Páscoa vem dar sentido às nossas 
vidas. A Páscoa é ressurreição! Jesus 
dizia de si próprio: “Eu sou o Caminho, a 
Verdade e a Vida!” O que qualquer poder 
político pode proibir são as cerimónias 
litúrgicas e os hábitos enraizados na nossa 
vida social, muitos deles já rotinas sem 
“alma”. A convicção de que a Páscoa sig-
nifica , e é, Ressurreição  e o verdadeiro 
Caminho de Vida, essa, nem o  Costa, nem 
o corona vírus pode proibir. E a Pandemia 
é verdadeiramente uma Paixão que só 
pode clarificar o nosso sentido de Vida!

Que cada um viva com mais convicção 
que a sua vida é uma eternidade, se vivida 
com Amor!

Médico

Mário Rui Sobral 

Almada e Seixal são os 
concelhos que mais 
preocupam. Juntos têm 
mais de metade (239) 
do total da região (441)

MAIS 23 CASOS CONFIRMADOS

Distrito à porta de meio milhar 
de infectados com Covid-19 

O Distrito de Setúbal aproxima-se do 
meio milhar de infectados com Co-
vid-19. Tem agora, segundo o balanço 
diário efectuado pela Direcção-Geral 
da Saúde (DGS), 441 casos referencia-
dos (+23 do que na véspera).

Almada e Seixal continuam a ser 
os concelhos da região com maior 
número de testes positivos regista-
dos e os únicos que já ultrapassaram 
a barreira da centena de casos. O pri-
meiro apresenta 130 (+5 casos relati-
vamente ao dia anterior) e o segundo 
contabiliza 109 (+7). De resto, estes 
foram ainda os dois concelhos no 
distrito sadino com mais novos casos 
face aos números conhecidos um dia 
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antes. Os dois juntos já têm mais de 
metade (239) do total de casos (441) 
registados no distrito.

Seguem-se Barreiro com 56 (+2), 
Setúbal com 40 (+3), Moita com 35 
(+3) e Montijo com 26 (+2). Nota pa-
ra o facto de a Moita estar a crescer 
em número de casos a um ritmo mais 
acelerado do que Setúbal, somando 
agora apenas menos cinco infecta-
dos do que o concelho setubalense. 
Antes já o Barreiro tinha disparado, 
destacando-se como o terceiro com 
mais casos confirmados, posição que 
chegou a ser ocupada por Setúbal du-
rante vários dias.

Sesimbra com 13 casos (+1), Pal-
mela com os mesmos 11 da véspera, 
Alcochete com 7 (menos 1 do que 
o apresentado no dia anterior pela 
DGS), Santiago do Cacém com os 
mesmos 7 (o presidente da Câmara, 
Álvaro Beijinha, tem vindo a confir-
mar, porém, a existência de 8 casos), 
Sines com 4 (+1) e Grândola com 3 
(mantém) fecham a lista do distrito.

A informação tem por base os da-
dos da DGS que abrangem somente 

78% dos casos confirmados.
Na região de Lisboa e Vale do Tejo, 

os infectados são 3 185 (+115), regis-
tando-se 64 vítimas mortais (+4 do 
que na véspera).

Recuperados crescem para 184
No plano nacional estão confirma-

dos 12 442 casos (+712) e o número 
de recuperados cresceu: 184 (+44 em 
relação ao dia anterior). Há, porém, 
a lamentar um total de 345 vítimas 
mortais (+34). Estão internados em 
unidades hospitalares 1 180 doentes 
(+81), dos quais 271 nos cuidados in-
tensivos (+1). A aguardar resultados 
de testes de despiste encontram-se 4 
442 pessoas (- 58 comparativamente 
com a véspera) e em vigilância estão 
25 070 (+ 1 600).

O número de casos suspeitos, des-
de 1 de Janeiro, está perto de dobrar a 
casa dos cem mil. Segundo a DGS, fo-
ram registados, desde o início do ano, 
99 730 casos suspeitos (na véspera, 
este total apresentava menos 7 936 
pessoas suspeitas de terem contraído 
Covid-19).
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acondicionada dentro de quatro 
sacos de desporto escondidos 
entre a carga legítima do 
contentor e que foi detectada 
durante "um controlo não 
intrusivo de um contentor" que 
tinha sido seleccionado "no 
âmbito de critérios de análise de 

risco locais". A cocaína apreendida 
teria um valor de mercado de cerca 
de quatro milhões de euros, tendo 
sido entregue à Polícia Judiciária. 
A AT assinala que a técnica 
utilizada pelos narcotraficantes 
tem vindo a ser usada em outros 
portos internacionais.

Cem quilos 
de cocaína 
apreendida no 
Porto de Sines

A Autoridade Tributária e 
Aduaneira (AT) apreendeu mais 
de 100 quilogramas de cocaína 
no Porto de Sines durante 
uma operação de controlo a 
um contentor proveniente da 
América do Sul. Em comunicado, 
a AT precisa que a droga estava 

As instalações da Escola Básica Ro-
gério Ribeiro, na Freguesia do Pragal, 
está a funcionar a partir de hoje como 
Unidade de Despiste Covi-19 em Alma-
da. Para fazerem o teste neste espa-
ço, as pessoas têm de ter prescrição 
médica do Serviço Nacional de Saúde, 
e são atendidas mediante marcação 

A PARTIR DE HOJE NO PRAGAL

Unidade de Despiste Covid-19 a funcionar em Almada 
obrigatória. As marcações podem ser 
efectuadas pelo número de telemóvel 
932 007 691, ou pelo site covid19.al-
mada@germanodesousa.com

Segundo informação da Câmara de 
Almada, esta unidade “terá capacida-
de para realizar 30 testes diários”.     

Na semana antecedente à Páscoa, 

os testes realizam-se apenas hoje e 
amanhã entre as 14h00 e as 18h00. 
A partir de 13 de Abril, os testes serão 
feitos de segunda-feira a sábado, no 
mesmo horário. O serviço é da respon-
sabilidade do ACES Almada-Seixal, em 
parceria com a Câmara Municipal de 
Almada no âmbito do Plano Munici-

CROWDFUNDING 
O Setubalense 
recolhe 10% do 
objectivo mensal 
em dois dias

A acção de crowdfunding, recolha de 
fundos, que O SETUBALENSE tem 
em curso recolheu, em dois dias, mais 
de 10% do valor ficado como objec-
tivo mensal.

Desde que foi lançada publicamen-
te, na segunda-feira, até ao final do dia 
de ontem, tinham sido angariados um 
pouco mais de 1.500,00 euros, o que 
ultrapassa um pouco a décima parte 
dos 15 mil euros pretendidos para o 
corrente mês de Abril. A maior doação 
de ontem, de mil euros, foi feita por 
um empresário, da cidade de Setúbal, 
que pediu anonimato.

Até ao fecho desta edição, a plata-
forma registava a contribuição de qua-
se duas dezenas de pessoas. O jornal 
agradece a todos estes particulares 
em empresas. Tencionamos dar infor-
mação regular sobre o andamento da 
campanha.

Para mais informação veja o anún-
cio da campanha (página 16) ou entre 
na plataforma da PPL Crowdfunding 
Portugal, onde está a decorrer, através 
do link ppl.pt/causas/osetubalense. 
Nesse endereço encontra toda a infor-
mação sobre os objectivos e a forma 
de participar. Esta iniciativa visa garan-
tir a publicação do jornal durante dois 
meses, através do apoio dos leitores e 
da comunidade em geral.

Atenção a burlas
Aproveitamos para avisar os leito-

res de que o donativo que pretendam 
fazer deverá ser feito directamente na 
plataforma online – ou contactando 
o jornal através do telefone 265 095 
354. Não deve, em caso algum, entre-
gar valores pessoalmente porque o 
jornal não tem ninguém na rua a fa-
zer recolha de fundos. Uma papelaria 
reportou ontem a abordagem de um 
homem, que dizia ser agente do jornal 
nesta campanha, mas tal não corres-
ponde à verdade.

O jornal não tem pessoas não rua, 
no âmbito desta campanha, pelo que 
qualquer pedido deste género é burla.

pal de Emergência de Protecção Civil. 
Além da cedência do espaço, a Câmara 
assegura ainda as questões logísticas 
para o funcionamento deste serviço. 

Os serviços laboratoriais serão as-
segurados pelo laboratório Germano 
de Sousa, tendo sido contratualizados 
pelo SNS.

Luís Geirinhas

Instituição lembra que 
quem pretenda doar 
estes bens não deve 
deslocar-se àquelas 
instalações, mas 
agradece donativos

CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO

Alimentação de profissionais e de utentes 
internados está a ser garantida

O Centro Hospitalar Barreiro Montijo 
(CHBM) emitiu esta terça-feira um 
comunicado sobre os donativos de 
alimentos que estão a ser feitos à ins-
tituição, onde “agradece a solidarie-
dade da comunidade”, que considera 
ser de “elevado valor simbólico”, mas 
que “não substitui as obrigações de 
proporcionar aos utentes internados 
as habituais refeições, nem tão pouco 
de manter as refeições servidas aos 
profissionais nos refeitórios”.

Relativamente aos bens alimenta-
res doados, que se traduzem em sna-
cks e doces, águas, cápsulas de café 
e chá, entre outros, o CHBM adianta 
que estes “têm sido distribuídos aos 
profissionais dos serviços assisten-
ciais, sendo esta uma forma de reco-
nhecer e dar algum conforto a quem 
diariamente luta contra esta pande-
mia”. O centro hospitalar acrescenta 
que “não promoveu, nem promoverá, 
junto de entidades terceiras a anga-
riação de bens alimentares para sub-
sequente entrega” e destaca que a 
alimentação, quer a profissionais 
como aos utentes que se encontram 

O CHBM garante que os alimentos doados estão a ser distribuídos aos profissionais dos serviços assistenciais

DR

O CHBM lembra ainda que nem 
particulares ou as entidades da 
sociedade civil devem deslocar-se 
directamente às instalações deste 
centro, sem um contacto prévio 
com a instituição. O equipamento 

de saúde acrescenta que todas as 
ofertas obedecem ao envio de um 
email para o Serviço de Nutrição 
e Alimentação (nutricao@chbm.
min-saude.pt), com a indicacão do 
donativo a efectuar.

internados, é “assegurada por uma 
empresa externa” que presta estes 
serviços, estando “o contrato a ser 
cumprido”, pelo que as refeições ha-
bitualmente disponibilizadas “estão 
garantidas”.

Campanha de 
angariação de fundos 
recebeu impulso ontem
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Setúbal

Grupo de engenheiros setubalense produz 
viseiras para profissionais de saúde 

Uma equipa de três setubalenses, 
com formação em Engenharia Me-
cânica, encontra-se a produzir milha-
res de viseiras reutilizáveis através 
de impressão 3D. Até ao momento, 
os três profissionais já entregaram 
dois mil equipamentos, produzidos 
numa altura em que a protecção in-
dividual é fulcral devido à proliferação 
da Covid-19. 

A equipa, que decidiu avançar com 
a iniciativa de forma a contribuir para 
a escassez de materiais para a pro-
tecção dos profissionais de saúde, é 
constituída por Eurico Assunção, Luís 
Fialho e David Barbosa. Com diversos 
pedidos de equipamentos de protec-
ção individual a chegar por parte de 
profissionais da área da saúde, o trio 
resolveu direccionar o propósito da 
sua empresa, FAN 3D, especializada 
em consultadoria de engenharia, pa-
ra ajudar quem mais necessita neste 
momento de pandemia.

Desta forma, os engenheiros 
mecânicos colocaram em prática a 
acção no passado sábado, num edi-
fício situado no Parque Municipal de 
Poçoilos, local cedido pela Câmara 
Municipal de Setúbal. A iniciativa, 
criada dia 18 de Março, surgiu “quan-
do o responsável da empresa, Eurico 
Assunção, falou com uma vizinha en-
fermeira”, na qual esta lhe confiden-
ciou “que não tinham equipamento. 
Rapidamente foi ver se havia alguma 
solução para impressão em 3D”, di-
vulga a autarquia em comunicado.

A primeira doação aconteceu no 
dia 22 de Março, dia em que a equipa 
produziu trinta viseiras e as entre-
gou ao Hospital de São Bernardo, em 
Setúbal. Após esta oferta, vários fo-

Maria Carolina Coelho

Eurico, Luís e David 
pararam a produção da 
sua empresa FAN 3D 
para se dedicarem à 
elaboração de materiais 
de protecção individual 

ENTREGUES DOIS MIL EQUIPAMENTOS

DR

ram os pedidos por parte de outras 
instituições hospitalares, entre os 
quais se encontra o Centro de Saúde 
de Pinhal Novo. Devido ao “eleva-

Empresa produz viseiras com recurso a fotocopiadoras 3D.  Os três engenheiros reorientaram a produção 

O jornal O SETUBALENSE 
associa-se ao esforço nacional 
de auxílio aos hospitais com 
a oferta de 200 viseiras aos 
hospitais da região.

A primeira entrega deste 
material é feita hoje no Hospital 
de São Bernardo, em Setúbal. 
Seguir-se-ão, em datas ainda não 
marcadas (porque nos restantes 
estabelecimentos o processo 
deste género de entregas é um 
pouco mais burocrático) os 
demais três hospitais do Serviço 

Protecção  O Setubalense oferece viseiras a hospitais da região 
Nacional de Saúde no distrito 
de Setúbal, nomeadamente o 
Hospital de Nossa Senhora do 
Rosário, do Centro Hospitalar 
Barreiro-Montijo, o Garcia de 
Orta, em Almada, e o Hospital do 
Litoral Alentejano, em Santiago 
do Cacém.

A entrega de hoje ao Hospital 
de Setúbal é de 50 viseiras.

Este material, que serve 
para protecção individual 
dos profissionais de saúde 
que estão na linha da frente 

do número de interessados”, os três 
setubalenses decidiram lançar um 
apelo, através do preenchimento de 
um formulário, “a todas as pessoas e 

empresas” que possuam impresso-
ras 3D e que tenham “uma enorme 
vontade de ajudar os hospitais por-
tugueses que precisam de material 

de protecção urgentemente”, “de 
maneira a chegar a todo o país”, lê-
-se em texto publicado na rede social 
Facebook.

no tratamento aos doentes 
infectados com Covid-19, foi 
doado ao jornal pela empresa 
Fullquest, do Montijo.

Fundada há quatro anos, 
a empresa concluiu há dias 
um projecto pioneiro que 
promete ampliar a capacidade 
de resposta à prevenção de 
contágios em meio hospitalar. 
Trata-se de um Túnel de 
Descontaminação que pode ser 
utilizado no combate à Covid-19 
nos hospitais.
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PUBLICIDADE

O Serviço de Ginecologia e Obste-
trícia do Hospital de São Bernardo, 
em Setúbal, acabou de divulgar um 
conjunto de novas informações de 
apoio às grávidas durante a fase de 
pandemia Covid-19.

Assim, como motivos para recor-

Motivos para 
recorrerem às 
urgências, contactar o 
Serviço de Ginecologia 
e Obstetrícia ou o 
SNS24

ESTAR ATENTA AOS SINTOMAS É FUNDAMENTAL PARA SABER ONDE PROCURAR AJUDA

Hospital de São Bernardo lança recomendações 
para grávidas durante a pandemia

rerem às urgências, avança o hos-
pital situações como, perda vaginal 
de sangue ou líquido, contracções 
dolorosas, diminuição dos movi-
mentos fetais, dor pélvica que não 
cede a analgésicos, inchaço do rosto, 
alterações visuais, dor de cabeça for-
te acompanhadas ou não de dor de 
estômago de novo e elevação da TA 
de novo (> 140/90mmHg).

Como motivos para contactar o 
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia 
são indicadas situações de vómitos 
persistentes, sintomas urinários, cor-
rimento vaginal anormal, comichão 
generalizada de novo, dificuldade 
no controlo da tensão arterial se 

previamente medicada, dificuldade 
no controlo das glicémias se diabética 
e exames com alterações.

Situações para contactar o SNS24 
são os casos de tosse de início agudo 
persistente ou agravamento, febre 
≥38.0ºC e dificuldade respiratória 
(falta de ar).

Como linhas de apoio o Hospital de 
São Bernardo disponibiliza o número 
de telefone 265 549 000 – extensão 
6819, entre as 8h30 e as 15h00. Con-
tacto por e-mail deve ser feito por 
saude.materna@chs.min-saude.pt

No caso da linha SNS24, o contacto 
telefónico é 808 24 24 24, e o e-mail: 
atendimento@sns24.gov.pt

imediata, a qual permitirá até 30 de 
Junho a isenção de taxas de ocupação 
de espaço público de esplanadas 
fechadas e estruturas fixas ao solo ou 
inamovíveis, de carácter duradouro, 
destinadas a actividades económicas 
cujo procedimento de atribuição seja 
de iniciativa do município.

Também a isenção de taxas de 
quiosques municipais para venda de 
produtos alimentares, e ainda a isenção 
de taxa por venda a retalho ou grosso 
nos Mercados Municipais.
A Câmara de Almada  garante o 
pagamento imediato, ou a trinta dias, 
a todos os fornecedores 

Almada isenta 
algum comércio 
de taxas 

A Câmara de Almada aprovou um 
pacote de medidas de mitigação do 
impacte económico causado pela 
pandemia da Covid-19 às empresas 
locais.
As medidas municipais aprovadas 
incluem a alteração do Regulamento 
e Tabela de Taxas, com aplicação 
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Barreiro

Barreiro realiza mais de 200 testes por dia 
e garante apoio no controlo da Covid-19

O número de casos de infecção por 
Covid-19 no concelho do Barreiro 
teve um aumento significativo, pas-
sando na sexta-feira, dia 3, de 23 
casos para 58, confirmados ontem 
pela Direcção-Geral da Saúde. Um 
número que Frederico Rosa, presi-
dente da Câmara do Barreiro, não 
considera estar relacionado com o 
aumento exponencial da incidência 
da doença no concelho. “O facto é 
que aumentámos o número de testes 
realizados. Estamos a realizar mais de 
200 por dia”. 

Por isso, “de certa forma”, o autarca 
considera o crescimento do núme-
ro de casos “até positivo”. Significa 
que, “as pessoas estão a ser testadas 
e que a doença está a ser realmente 
monitorizada”.

Dos mais de 200 testes que estão 

Ana Martins Ventura

Hospital do Barreiro 
faz cerca 150 testes por 
dia. Agrupamento de 
Centros de Saúde os 
restantes

ACÇÃO DOS BOMBEIROS É FUNDAMENTAL

a ser realizados por dia no concelho 
do Barreiro “50 estão a ser garantidos 
pelo ACES [Agrupamento de Centros 
de Saúde do Arco Ribeirinho] e os res-
tantes pelo Hospital [Nossa Senhora 
do Rosário]”.

A análise dos testes realizados no 
Hospital Nossa Senhora do Rosário 
continua ser efectuada no Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge. “Com os bombeiros do con-
celho, [representados pelas corpora-
ções Voluntários do Barreiro – Corpo 

de Salvação Pública e dos Bombeiros 
do Sul e Sueste] a fazer o transporte 
de testes quase 24h00 por dia”. Um 
trabalho sobre o qual o autarca apre-
senta “um profundo agradecimento, 
pela dedicação imparável destes pro-
fissionais. Heróis do nosso concelho, 
tal como têm sido os profissionais da 
saúde”.

Quanto aos testes realizados pelo 
ACES do Arco Ribeirinho estão anali-
sados pelo Centro de Medicina Labo-
ratorial Germano de Sousa.

Ana Martins Ventura*

Vereador Rui Braga 
ainda não pode garantir 
se o documento 
afectará, ou não, a 
abertura das propostas 
de compra de 17 de Abril

CÂMARA AVALIA ALEGAÇÕES
Providência cautelar contra venda da Braamcamp foi aceite no Tribunal Administrativo de Almada

A Câmara do Barreiro recebeu uma no-
tificação do Tribunal Administrativo de 
Almada, sobre a providência cautelar 

interposta pela Plataforma Cidadã 
Braamcamp é de Todos. “O docu-
mento está agora a ser analisado pelo 
executivo e departamento jurídico e só 
depois será possível afirmar se proce-
de com efeitos imediatos, ou deixa o 
efeito da providência sujeito a aprova-
ção posterior”, refere Rui Braga, verea-
dor que tem acompanhado o processo 
de venda e reconversão urbanística da 
Quinta do Braamcamp, localizada na 
frente ribeirinha do Barreiro.

“Estão também a ser analisadas as 
alegações apresentadas pela plata-
forma cívica que apresentam vários 
erros”, aponta o vereador.

tura das propostas apresentadas em 
hasta pública ficará afectada, estando 
prevista para 17 de Abril.

“Se nos tiver passado algum erro ou 
falha no decorrer da consulta públi-
ca do projecto e hasta pública para a 
venda da Braamcamp iremos, certa-
mente, corrigi-lo”, garante Rui Braga.

Esta providência cautelar surge 
depois de o concurso público para 
apresentação de propostas de inves-
tidores ter encerrado a 30 de Março, 
com duas propostas apresentadas, 
sendo a base mínima de licitação 5 
milhões de euros.  

* Com Lusa
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No Hospital Nossa Senhora do 
Rosário algumas necessidades 
relacionadas com equipamento 
de protecção para os 
profissionais de saúde têm sido 
também supridas com o apoio 
da Câmara, através do Posto 
de Comando Municipal, “cuja 
criação logo no inicio desta crise, 
em meados de Março, permitiu-
nos garantir alguns stocks de 
material”. Material tem sido 
partilhado com Instituições 

Cooperação Canal aberto 
entre autarquia e hospital

Particulares de Solidariedade 
Social, forças de segurança, 
bombeiros, ACES e hospital, 
através de um canal aberto entre 
todos estes parceiros”.

Através deste trabalho a 
autarquia já adquiriu cinco 
ventiladores para o Hospital 
Nossa Senhora do Rosário, neste 
momento todos entregues. E, 
recentemente, entregou seis 
mil máscaras cirúrgicas, mais mil 
FP2 ao hospital.Frederico Rosa, presidente da Câmara Municipal do Barreiro

ARSÉNIO FRANCO

“Entre os erros surge, por exem-
plo, a referência a uma estádio de 
futebol”, quando desde o início do 
processo, o equipamento que está 
previsto nas contrapartidas a exigir 
aos investidores é um campo poli-
desportivo.

Por outro lado, para a Plataforma 
Cívica não restam dúvidas. Em decla-
rações à agência Lusa, o grupo garante 
que “a providência cautelar suspende 
todo e qualquer acto de execução da 
deliberação de venda, designadamen-
te a recepção de propostas da hasta 
pública”. Mas, o executivo PS desta au-
tarquia ainda não confirma se a aber-
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No âmbito da iniciativa “Barreiro 
+ Activo”, a autarquia local está 
a promover desde o passado 
fim-de-semana, na página oficial 
de Youtube daquele município, 
um conjunto de acções de 
promoção da actividade física 
“dentro de casa”, junto da sua 

Campanha pelo 
exercício físico em casa

população. São as 
aulas de Aeróbica, 
Gerontomotricidade 
(vulgarmente conhecida 
por ginástica sénior) e Postura, 
onde é trabalhada a força 
com recurso a objectos 
caseiros.

Vereadores da CDU propõem gabinete 
de apoio a pequenas e médias empresas

O grupo de vereadores eleitos pela 
CDU do Barreiro defendeu na última 
semana a implementação de propos-
tas de apoio para micro, pequenas 
e médias empresas, ao movimento 
associativo e à população em geral, 
face à pandemia Covid-19. À seme-
lhança do resto do país, os eleitos 
comunistas lembram que “a eco-
nomia depende em grande medida 
do tecido empresarial”, que se vê 
agora fustigado “por uma quebra 
muito significativa da sua actividade 
económica” e que é necessário “sal-
vaguardar os salários e a protecção 
dos postos de trabalho”.

Tendo em conta que o surto epi-
démico constitui “um problema 
no plano económico e social”, os 
eleitos decidiram avançar com um 
conjunto de várias propostas numa 
reunião privada da autarquia, que 
“visam minimizar o impacto” desta 
crise económica a nível local. Entre 
as sugestões apresentadas está a 
criação de um gabinete de auxílio 
aos empresários “para assegurar a 
informação sobre todos os apoios 
existentes e consultoria para miti-
gar os efeitos da crise” e a promo-
ção da sua recuperação económica, 
protocolos com as IPSS locais para a 
aplicação das medidas do gabinete 
de assistência social, nomeadamen-
te no transporte de medicamentos 
e transporte de alimentação, bem 
como o apoio à promoção de ‘take-
-away’ da restauração daquele 
concelho de “forma segura e para 
ajudar à manutenção da actividade 
comercial”.

Os eleitos defendem a “suspensão 
da cobrança de todas as taxas rela-
tivas à ocupação de espaço público 
e publicidade a todos os estabeleci-

Luís Geirinhas

Câmara está também 
a avaliar uma linha 
de auxílio ao 
movimento associativo

MUNICÍPIO ACOLHE MAIORIA DAS MEDIDAS

DR

O comércio é um dos focos de acção nas medidas preconizadas pelos eleitos para mitigar os efeitos da pandemia

aos escalões A e B, os vereadores 
defendem ainda a “continuidade 
do serviço de refeições escolares, 
respeitando todos os critérios de 
segurança sanitária”.

Propostas para execução 
imediata
Contactada por O SETUBALENSE, 
a vereadora Sofia Martins (CDU) re-
velou que “todas as propostas foram 
aprovadas para execução imediata”, 
sendo que em relação ao gabinete 
de apoio às PME’s e na questão do 
suporte ao movimento associativo, 
“apesar de aprovadas na mesma 
reunião enquanto tomada de posi-
ção política, a câmara ficou ainda a 
desenvolver estas duas iniciativas”, 
assinalou. A linha de apoio extraor-
dinário ao movimento associativo, 
aprovado por unanimidade, “está 
agora a ser analisada e ficou a câ-
mara de efectuar esse levantamen-
to, para poder quantificar a verba 
ainda no decorrer desta semana”, 
acrescentou.

Ao nível dos Transportes Colec-
tivos do Barreiro, os vereadores da 
CDU querem ver garantida a dispo-
nibilização do número de carreiras 
necessárias para que, em todas as si-
tuações, se verifique o cumprimento 
das regras de segurança sanitárias, 
designadamente a distância entre 
passageiros. “Para poder transportar 
o número de pessoas necessárias, 
em condições de segurança, neces-
sitamos de reforçar carreiras”, ex-
plicou Sofia Martins, que adiantou 
que “fica o compromisso da CDU de 
continuarmos a avaliar a possibili-
dade de ainda apresentarmos mais 
algumas propostas”.

Neste âmbito, o grupo de autarcas 
defendeu a “proibição da interrup-
ção do fornecimento de água até 30 
de Junho” e o alargamento do pra-
zo de pagamento das facturas até à 
mesma data. Na altura foi também 
apresentado um voto de louvor 
aos trabalhadores dos serviços es-
senciais no âmbito da pandemia 
Covid-19, bem como uma moção 
“Em defesa das populações e dos 
trabalhadores”.

A Câmara Municipal do Barreiro 
anunciou este fim-de-semana 
à população a distribuição 
de um kit de equipamento 
de protecção individual 
juntos dos lares do concelho, 
constituído por máscaras, luvas, 
gel desinfectante e óculos de 
protecção.

Recentemente, foi também 
adquirido tecido e em parceria 
com a empresa Corkor, o 
município barreirense “está 
a produzir batas, perneiras 

Distribuição Kits de protecção individual 
entregues em lares do Barreiro 

e cogulas para os nossos 
profissionais”, revelou a 
câmara municipal.

Também os novos 
ventiladores, adquiridos com o 
apoio da autarquia, já estão ao 
serviço do Centro Hospitalar 
Barreiro Montijo. Desde a última 
sexta-feira e de acordo com a 
edilidade, está tudo pronto para 
o funcionamento de um centro 
de análises da clínica Germano 
de Sousa nas instalações da 
Escola Padre Abílio Mendes.

mentos comerciais, com excepção 
de bancos, instituições de crédito e 
seguradoras”, com efeito retroactivo 
desde o início de Março até ao final 
do próximo mês de Junho, tendo 
proposto que os estabelecimentos 
cuja licença anual caduque durante 

este período de suspensão, só seja 
renovada com o respectivo paga-
mento a partir do final do primeiro 
semestre deste ano. Para além des-
tas medidas, o grupo de eleitos de-
fende igualmente a “prorrogação ou 
devolução de todas as licenças atri-

buídas e não utilizadas”, no período 
compreendido entre 1 de Março e 30 
de Junho, e a isenção de rendas de 
concessões municipais para activi-
dades comerciais.

Em relação aos alunos economi-
camente carenciados, pertencentes 

As aulas, ao contrário das 
realizadas habitualmente 
no Parque da Cidade, são 
mais curtas e têm uma duração 
de pouco mais de meia hora. 
Paulo Esparteiro, Ricardo 
Cabrita e Helena Guerreiro 
são os professores de serviço.

DR
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Barreiro

PUBLICIDADE

Luís Geirinhas

Medida quer 
salvaguardar 
utilizadores e diminuir 
risco de contágio pela 
pandemia Covid-19

ESTADO DE EMERGÊNCIA

Autocarros dos 
TCB só podem levar 
um máximo de 26

Com a entrada em vigor nesta se-
gunda-feira dos novos horários dos 
Transportes Colectivos do Barreiro, 
o município barreirense decidiu rea-
justar a sua oferta para assegurar os 
serviços mínimos na área da mobili-
dade, tendo definido uma ocupação 
máxima de um terço na lotação de 
cada autocarro para apenas 26 utili-
zadores deste serviço.

A medida, tomada no âmbito do 
plano de contingência à Covid-19, 
teve em consideração a renovação 
do estado de emergência nacional, 
face às restrições decretadas e ao en-
cerramento de comércio e serviços, 

à necessidade de isolamento social e 
inclui as carreiras de fim-de-semana 
(149, 150 e 318) daqueles serviços 
municipalizados na prorrogação de 
dias úteis, permitindo desta forma 
“dar uma melhor resposta às neces-
sidades de deslocação entre a peri-
feria e o centro urbano do Barreiro”, 
anunciou a autarquia.

O município indica que, para mais 
informações, os utilizadores podem 
consultar os horários em vigor na 
página de Facebook ou no site da 
autarquia, na opção Transportes 
Colectivos do Barreiro (horários). 
Para ter uma visão em tempo real da 
circulação das carreiras é ainda acon-
selhada a utilização da aplicação TCB. 

“Assim que as condições da pro-
cura se justifiquem, adaptaremos 
os horários para dar resposta às 
necessidades na mobilidade da po-
pulação”, acrescenta o município, 
que apela “ao bom senso de todos", 
para que se possa fazer a diferença. 
"Desloque-se apenas na medida do 
essencial”, recomenda a autarquia.

DR

A Câmara Municipal do Barreiro apro-
vou por unanimidade que as facturas 
relativas ao presente mês de Abril dos 
serviços de águas, saneamento e re-
síduos poderão ser pagas até 30 de 
Junho.

ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS

Pagamento de facturas pode ser feito até final de Junho
Com efeito, “todas as facturas emi-

tidas até 31 de Março, mas ainda não 
pagas, terão igualmente, a mesma 
data limite de pagamento”, anunciou 
o município barreirense. A medida 
surge na sequência da “renovação do 

estado de emergência nacional” e da 
“situação excepcional que vivemos”, 
que levou ao prolongamento das datas 
normalmente previstas. No entanto, 
a autarquia alerta a população para o 
facto de as facturas “poderem ser pa-

gas assim que emitidas”, pelo que reco-
menda que se proceda ao pagamento 
das mesmas “assim que possível”, isto 
para “evitar que mais adiante existam 
várias facturas em simultâneo para pa-
gar”. A câmara municipal recorda que 

o prazo normal de pagamento das fac-
turas relativas aos serviços de águas, 
saneamento e resíduos é de vinte dias, 
sendo que no final deste mês irá infor-
mar quais as datas limite de pagamento 
para as facturas do mês de Maio.     LG
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PUBLICIDADE

Funerais mais cautelosos em tempo de Covid-19 p12 e 13

Acrise pandémica do Covid19 
apanhou-nos de surpresa, 
impondo às famílias e aos ser-
viços públicos essenciais uma 

pressão inesperada e desafios exigentes 
à economia e ao trabalho. Atravessamos 
uma crise sanitária, social e económica 
como nunca antes vivemos. 

Mas em tempos de pressão e incer-
teza revela-se o melhor dos seres hu-
manos. Os exemplos de solidariedade 
vêm dos quatro cantos do mundo e 
Portugal não é exceção. Formal ou in-
formalmente, num instante a sociedade 
se organizou em redes de solidariedade 
para olhar pelos mais vulneráveis. Os 
jovens oferecem-se para ir às compras 
aos mais idosos, montam-se redes de 
angariação de fundos para famílias ca-
renciadas ou pessoas sem-abrigo, em-
presas e laboratórios adaptam-se às no-
vas necessidades e produzem materiais 
de proteção individual para o SNS e para 
os profissionais que combatem o vírus 
na linha da frente. Enquanto sociedade, 
percebemos que o tempo é de unir es-
forços e que este combate tem de ser 
em conjunto.

Ao mesmo tempo, revela-se também 
o pior que existe nas sociedades capita-
listas. Há sempre quem no meio do caos 
não só não tem qualquer interesse em 
contribuir para este esforço conjunto 
como não hesita em aproveitar-se da 
situação para benefício próprio. São, 
sem surpresa, as grandes empresas com 
maior capacidade financeira, que ano 
após ano distribuem lucros de milhões 
pelos acionistas, quem mais aproveita 
a situação para manter o seu capital 
financeiro intacto e aumentar o fosso 
das desigualdades sociais preparando 
o terreno para a diminuição do custo do 
trabalho. Do recurso massivo ao layoff, 
solução proposta pelo governo, mas que 
reduz o rendimento dos trabalhadores 
e coloca a Segurança Social a pagar, 
aos despedimentos de trabalhadores 
precários, da pressão para que os tra-
balhadores tirem férias no período de 
isolamento ou para que continuem a 
trabalhar mesmo quando a empresa 
recorreu ao layoff, as estratégias são 
várias. 

No distrito de Setúbal, não faltam 
exemplos de quem, no meio de uma 

Uma crise pandémica não pode ser 
pretexto para aprofundar 
as desigualdades sociais

OPINIÃO

Sandra Cunha

crise com impactos sociais e económi-
cos devastadores, não olha a meios para 
acumular lucro, mesmo que isso se faça 
à custa da vida de milhares de trabalha-
dores e das suas famílias.

Várias empresas do Parque Industrial 
da Autoeuropa iniciaram processos de 
layoff e de despedimento generalizado 
de trabalhadores com contrato tempo-
rário. 

As empresas Martifer e CMN do 
consórcio da GALP na Refinaria de Si-
nes iniciaram igualmente processos de 
despedimento de trabalhadores con-
tratados, mesmo depois de, em 2019, 
o presidente executivo da GALP, Carlos 
Gomes da Silva, ter tido um aumento de 
1,8 milhões de euros na sua remunera-
ção, e de a GALP ter registado lucros na 
ordem dos 560 milhões de euros.

Também a empresa Visteon em Pal-
mela e a LAUAK, multinacional france-
sa do setor aeronáutico, optaram por 
cessar os contratos dos trabalhadores 
com contrato de trabalho temporário e 
por não renovar os contratos a termo.

O Grupo Multiauto aliciou os traba-
lhadores a assinar documentação para 
entrar em layoff parcial, mas mantendo 
horários de trabalho de 40 horas sema-
nais. Ou seja, a empresa, com o pretexto 
de manter os postos de trabalho, pre-
tende ser financiada pela segurança 
social, para pagar parte dos salários aos 
trabalhadores que mantém a laborar a 
tempo inteiro.  

Não surpreendem estas estratégias 
do capitalismo desenfreado. Cabe ao 
governo garantir as condições de vida 
das pessoas, e isso faz-se através da 
garantia da manutenção do trabalho. A 
resposta à crise económica tem de cau-
cionar a proibição dos despedimentos, 
incluindo a dos trabalhadores precários. 
Os apoios às empresas têm de ter como 
condição a manutenção de salários e 
postos de trabalho e a reintegração dos 
trabalhadores despedidos no início da 
crise, tal como já fizeram outros países, 
como Espanha e Itália.

Uma crise pandémica, social e eco-
nómica não pode ser pretexto para 
enriquecer à custa dos outros, para o 
atropelo de direitos ou para o aprofun-
damento das desigualdades sociais.

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

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

A Arrábida provoca o des-
lumbramento com a tela da 
serra, como provam dois ro-
teiros de ajuda: o primeiro, 

“Flores da Arrábida - Guia de Campo”, 
de José Gomes Pedro e Isabel Silva 
Santos (Assírio & Alvim, 2010), com 
primeira edição em 1998, a tempo da 
Expo-98, caracterizando 200 flores, 
traçando um retrato do habitat que 
a Arrábida constitui, e completando-
-se com esclarecedor glossário téc-
nico e índices por nomes científicos 
e por nomes vulgares atribuídos às 
plantas; o segundo, “Flora da Arrá-
bida e Espichel - Guia de Campo”, de 
Francisco Luís Rasteiro (Núcleo de 
Espeleologia da Costa Azul, 2019), 
que identifica 633 espécies vegetais 
da serra, “resultado de quinze anos de 
registos fotográficos” e de pesquisa 
botânica de três anos, apresentando 
igualmente índices por família e pelo 
nome científico.

As duas obras são interessantes 
pela recolha, pelo cuidado científi-
co (descrição das formas florais, das 
folhas, das inflorescências, das carac-
terísticas eco-fenológicas), pela in-
tenção pedagógica (recomendações 
e conselhos sobre o uso das plantas) 
e pelo apontamento fotográfico de 
todas as plantas referidas.

Passeie o viajante na Arrábida com 
os guias na mão que vai descobrir 
muito. Por exemplo, plantas forte-
mente ligadas à serra - por serem en-
démicas, umas; por estarem ligadas a 
características que marcam a cultura 
local, outras, como o “carrasco” (hos-
pedeiro da grã, que produz a tinta es-
carlate já conhecida pelos Romanos), 
o “cardo-do-coalho” (indispensável 
para o fabrico do queijo) ou a “murta” 
(importante para o licor arrabidino).

Mas também pode o leitor desco-
brir nestes guias um mundo de asso-
ciações... As designações vulgares 
atribuídas às plantas, talvez derivadas 
do poder sugestivo que estas apre-
sentam, dão interessante percurso 
pelo poder metafórico da linguagem. 
Nessas classificações, os nomes de 
animais ou de partes do corpo ani-
mal são frequentes, como se pode 
ver nos casos de: “abelhinhas” (ou 
“quilhão-de-galo”), “arrebenta-boi” 
(ou “uva-de-cão”), “barba-de-falcão”, 
“boca-de-lobo”, “corno-de-veado”, 
“cristas-de-galo” (ou “calças-de-cu-
co”), “erva-abelha”, “erva-borboleta”, 

Guias para o jardim da Arrábida

500 PALAVRAS

João Reis Ribeiro

Sãoduas obras  
interessantes 
pela recolha, 
pelo cuidado 

científico, 
pela intenção 

pedagógica 
e pelo 

apontamento 
fotográfico 
das plantas 

referidas

“erva-carapau”, “erva-das-pulgas”, 
“erva-percevejo”, “erva-vespa”, “flor-
-dos-macaquinhos” (ou “flor-dos-ra-
pazinhos”), “flor-dos-passarinhos”, 
“focinho-de-rato”, “língua-de-cão” 
(ou “orelha-de-lebre”), “língua-de-
-ovelha”, “olho-de-mocho”, “pé-de-
-burro”, “pé-de-corvo”, “pé-de-gali-
nha”, “rabo-de-cão”, “rabo-de-lebre”, 
“rabo-de-raposa”, “testículo-de-cão” 
e “tripa-de-ovelha”. Outros nomes, 
com cariz mais poético, também 
devem ser lembrados: “beijos-de-
-estudante”, “bela-luz”, “bons-dias”, 
“cardo-beija-na-mão” ou “saudades”. 
A imagem fradesca igualmente per-
passa pela terminologia em casos 
como “capuz-de-frade” e “orelha-
-de-monge”, ainda que esta também 
surja conhecida por outra designação 
muito pouco conventual como seja 
“umbigo-de-vénus”, em todo o caso 
uma imagem bem mais reservada do 
que a sugerida por “dama-nua”...

As flores povoam frequentemente 
a literatura e, apesar de a escolha qua-
se não ter limites, há duas a não es-
quecer: a “bonina” (ou “margarida”), 
imagem que Camões escolheu para 
lembrar a face de Inês de Castro, e a 
“esteva”, que titulou em 2004 obra 
póstuma de Sebastião da Gama, que 
bem recheou de flores arrábidas a sua 
poesia.

A quantidade de flores e de plan-
tas que vivem na Arrábida bem teria 
ali justificado um passeio da deusa 
Flora e do seu apaixonado Zéfiro pelo 
deslumbramento entre o casal e pelo 
encanto da Natureza... Na dúvida se 
eles por ali terão passado, façamos 
nós essa incursão, mesmo que atra-
vés da leitura...
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ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

          

JORGE PEREIRA
DE LEMOS

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Jorge Pereira de Lemos. A família 
vem por esta via, agradecer a todos os que 
estiveram presentes, ou que de outra forma 
manifestaram as suas condolências, apesar 
das limitações impostas pelas actuais cir-
cunstâncias do país.

(1936 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

JOÃO VIEIRA

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de João Vieira. A família vem por 
esta via agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram a acompanhar o funeral ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram as suas 
condolências.

(1926 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

JOSÉ FERNANDO 
DA SILVA ESTRELA

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

(1936 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

MARIA DE 
LURDES RAMOS 

GONÇALVES 
MAGRO

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

(1945 – 2020)
Participação e 
Agradecimento
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Região

Funerárias 
preocupadas  
aguardam há 1 mês 
por directiva da DGS
O presidente da ANEL diz que as famílias têm de compreender 
que a tradição de velório tem de ser alterada

Há um mês que a Associação Nacional 
de Empresas Lutosas (ANEL) aguar-
da instruções da Direcção-Geral da 
Saúde (DGS) sobre procedimentos 
a tomar pelos operadores funerários 
durante este período pandémico da 
Covid-19. O pedido foi enviado a 2 de 
Março, quando foi anunciado o primei-
ro infectado em Portugal, e só a 16 de 
Março a DGS produziu um documen-
to sobre os cuidados "post mortem", 
autópsia e casas mortuárias a ter com 
cadáveres de infectados com o novo 
coronavírus, mas deixou de parte os 
outros funerais. 

Entretanto, a ANEL, que representa 
mais de 50% do sector, já estava um 
passo avançado sobre as medidas a to-
mar, quando, a 15 de Março, produziu 
um guia com nove recomendações de 
procedimento para os seus associados 
nesta fase de crise pandémica. Instru-
ções que não se destinam apenas a 
funerais de pessoas infectadas, mas 
a todos os funerais.

“O nosso guia é mais abrangente, 
porque entendemos que, actualmen-
te, todas as mortes são suspeitas; en-
tre as patologias que a causaram pode 
estar, despercebida, uma infecção por 
Covid-19”, comenta Carlos Almeida, 
presidente da ANEL, a O SETUBA-
LENSE.

Com a falta de resposta da DGS a 
sustentar, ou não, as razões espla-
nadas no guia da associação, este 
responsável admite que tem ouvido 
algumas críticas de alguns operadores 

funerários, mas mantém-se firme: “É 
necessário sermos cautelosos”. Aliás, 
as críticas que tem ouvido aponta-as 
em muito pela pressão das famílias 
dos falecidos sobre as funerárias, e à 
falta de autoridade das mesmas para 
refrearem a cerimónia fúnebre. “Al-

gumas famílias não querem abdicar 
da tradição do funeral. Compreendo 
que alterar tradições, nestes casos do-
lorosos, não é fácil, mas os operadores 
funerários têm de ser firmes”.

Carlos Almeida não tem qualquer 
dúvida sobre o procedimento que os 

operadores têm de ter, e dá o caso da 
sua própria empresa. “Nós cumprimos 
todos os procedimentos do guia da 
ANEL, incluído o da não realização 
do velório público e que o funeral se-
ja realizado directamente do local do 
óbito para o cemitério pretendido, o 

qual deverá ser o mais próximo pos-
sível do local do óbito”, portanto, “se 
as famílias não estiverem de acordo, 
não há contrato”. E a isto acrescenta: 
“ninguém tem o direito de colocar em 
risco a saúde e, neste caso, a vida de 
outros”.

E estabelece, mais uma vez, as suas 
razões: “Estamos em Estado de Emer-
gência com obrigatoriedade da popu-
lação permanecer em casa e, depois, 
temos velórios com as pessoas todas 
juntas num mesmo espaço, isto não 
faz sentido, nem pode acontecer”.

Na sua opinião, a presença em to-
dos funerais deve ser limitada a “um 
máximo de dez pessoas” e apela às 
autarquias que tenham espaços de 
velórios municipais que os “encerrem 
nesta fase”. Ao mesmo tempo apela 
ainda à eclésia para que “não permita 
velórios nas suas capelas”, assim como 
outras confissões religiosas.

Um sinal no sentido do que defen-
de Carlos Almeida veio já do imã da 
Mesquita Central de Lisboa, David 
Munir, que disse que os mortos da sua 
comunidade vão directamente para 
o cemitério dentro do caixão, onde é 
feita a oração fúnebre. 

“A oração fúnebre é feita no cemité-
rio. Antes, o corpo ia para a Mesquita, 
onde fazíamos a lavagem, vestíamos 
um pano próprio e depois fazíamos 
a oração fúnebre”, e “só após estes 
processos, o corpo era levado para o 
cemitério", onde “era enterrado sem o 
caixão”. Agora tudo mudou. 

No Hospital de S. Bernardo, em 
Setúbal, onde até á data não há, 
oficialmente, qualquer morto 
por Covid-19, alguns corpos 
são entregues às agências 
funerárias com indicação de 
“risco biológico 3”. “Temos 
feito levantamento de casos 
suspeitos, que são tratados 
como se tivessem, mas que até 
agora, pela informação não se 
terá confirmado a infecção” 
disse a O SETUBALENSE um 
empresário do sector.

“A certidão de óbito o que 
indica é risco biológico nível 
três, mas ter risco não quer dizer 
que tenha a doença”, explica a 
mesma fonte. 

Os funerais estão a ser feitos 
com condicionamentos, não 
apenas devido ao protocolo 
exigido, mas também porque 
os crematórios e cemitérios 

Setúbal Corpos saem da morgue com “risco 
biológico nível 3” mas oficialmente não há mortos 

fixaram limites ao número de 
pessoas que podem entrar. Por 
exemplo, em Setúbal o funeral 
só pode ter até dez pessoas, no 
Barreiro cinco, e na Quinta do 
Conde quatro.

Com o protocolo Covid-19 tem 
de haver autorização municipal 
para que possa ser feito o 
enterro. Quando o cemitério não 
tem condições para isso, o corpo 
terá de ser cremado. No Barreiro 
há um talhão próprio só para 
suspeitos de Covid-19.

Nos casos de infecção 
confirmada, o pessoal da 
funerária e dos cemitérios 
está equipado com fatos de 
protecção individual, o que 
confere uma carga emocional 
ainda mais carregada à 
cerimónia. O próprio luto sofre 
também impactos porque, não 
havendo velório e não vendo o 

corpo, as pessoas ficam privadas 
de algumas fases do processo.

Os embalsamamentos e 
tratamentos especiais de 
preparação dos corpos estão 
proibidos. 

Em Setúbal, as funerárias 
têm sentido neste último mês 
um aumento do número de 
óbitos, que pode, no entanto, 
não estar relacionado com a 
Covid-19. “Não tenho ideia que 
a causa seja essa. Tivemos um 
Inverno ameno, a chuva e frio 
carregaram agora, e pode ser 
essa a causa”, disse o mesmo 
empresário.

O responsável alerta que 
os funerais são socialmente 
sensíveis. “Não podemos 
perder o humanismo e com 
isto há um risco efectivo 
de desumanização das vítimas”, 
avisa.

Humberto Lameiras (Texto) 
Alex Gaspar (Fotografia)
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pesar que comunicamos 
o falecimento do Chefe do Quadro 
de Honra Jorge José Correia, que 
serviu esta associação por mais de 50 
anos", pode ler-se na nota publicada.
O SETUBALENSE apresenta as 
mais sentidas condolências à família 
e à corporação.

Morreu Chefe do 
Quadro de Honra dos 
Bombeiros de Almada

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Almada 
está desde ontem de luto pelo 
falecimento do Chefe do Quadro 
de Honra, Jorge José Correia.
A corporação anunciou a perda 
na página que administra na rede 
social Facebook. "É com profundo 

PUBLICIDADE

DR

Quanto tempo para exumar    
um infectado Covid-19 
Entretanto o presidente da ANEL 
levanta outra questão, esta relacio-
nada com os inumados em coval. É 
certo que a DGS recomendou que 
os mortos por infecção Covid-19 
fossem cremados, mas é apenas 
uma recomendação, até porque 
crematórios há que não fazem este 
procedimento em determinadas cir-
cunstâncias. Caso do crematório do 
Cemitério de Vale Flores, em Alma-
da, em que a Câmara Municipal, atra-
vés de despacho, já veio dizer que 
não procede à cremação de corpos 
em que tenham sido implantados 
“pacemakers ou outro dispositivo 
alimentado por bateria”, e que não 
seja provado que estes dispositivos 
tenham sido retirados, isto sobre pe-
na de “causar danos no equipamen-
to”. Portanto, também os infectados 
com o SARS-coV-2, nesta condição, 
não serão cremados.

Carlos Almeida antecipa que os 
corpos infectados com este vírus e 
inumados em coval vão ter de ser ge-
ridos pelas autarquias com cuidados 
acrescidos. O normal, diz, é que os 
corpos sejam exumados passados 
cinco anos, mas os infectados – que 
são “embrulhados num lençol absor-
vente” e num "saco resistente até 
cerca de 150 quilos, degradável”, 
como recomenda da DGS – deixam 
dúvidas ao presidente da ANEL. 
Considera este responsável que es-
ses covais não vão ficar disponíveis 
em “menos de 10, 15 ou mesmo mais 
anos”. É que “ninguém ainda sabe as 
capacidades de sobrevivência deste 
vírus”. Por isso, as autarquias “po-
derão ter problema de gestão dos 
cemitérios”.

Mas entende que a disponibilida-
de dos crematórios “pode não ser 
suficiente” por isso concorda que a 
DGS “recomende a cremação, mas 
não a obrigue”. 
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Desporto

É o momento de nos 
ajudarmos uns aos 
outros para sairmos 
disto rapidamente
Treinador do Vitória revela que procura ter uma interacção 
diária com os jogadores, que seguem em suas casas as 
indicações dadas pela estrutura profissional do clube

O treinador do Vitória FC, Julio 
Velázquez, afirma sentir os seus 
jogadores “fortes” nos contactos 
que estabelece com a equipa 
durante a quarentena que se 
cumpre devido à pandemia da 
Covid-19. Em entrevista à Liga 
Portugal, o técnico dos setubalenses 
revela que os elementos que 
compõem a estrutura profissional 
falam regularmente para avaliar 
o estado físico e emocional dos 
atletas.
A viver em Setúbal desde que o 
clube suspendeu os treinos, o 
técnico espanhol, de 38 anos, não 
esconde a sua preocupação com 
os seus familiares e amigos que 
se encontram em Espanha. Julio 
Velázquez frisa a importância de 
todos se manterem em suas casas, 
lembrando que só dessa forma se 
poderá evitar a propagação do vírus, 
permitindo que a situação volte ao 
normal o mais cedo possível.

Como está a viver toda esta 
situação provocada pelo 
Covid-19?
Toda esta situação é muito difícil 
para todos. O momento é muito 
difícil e de grande responsabilidade. 
Estamos numa situação complicada 
a nível mundial, na qual todos 

precisamos de ficar em casa. Esta 
é a única forma de conseguirmos 
arranjar uma solução para este 
problema.
Tem falado com os jogadores 
do Vitoria FC? Como os sente do 
ponto de vista anímico?
Sim, tenho mantido o contacto 
com todos os jogadores e todas 
as pessoas que trabalham no 
futebol profissional do Vitória. 
Sinto-os fortes, estão a fazer o 
respectivo trabalho, estão com as 
famílias e expectantes com o que 
vai acontecer. Tentamos ter uma 
interacção diária e sobretudo passar 
uma mensagem de ajuda no plano 
emocional para se precisarem de 
qualquer coisa, seja a nível pessoal 
ou familiar, eles sintam que têm a 
nossa ajuda.
Sendo espanhol, como está a ver 
a situação no seu país?
Neste momento, estou à distância 
e vejo a situação em Espanha 
muito complicada, muito parecida 
à situação de Itália. Ficaram muitas 
pessoas infectadas e, de dia para dia, 
as mortes são muitas. Espero que o 
mais cedo possível a situação volte 
ao normal. Neste momento, estou 
muito preocupado com a minha 
família e amigos. O dia-a-dia deles 
é muito parecido ao nosso, mas o 
número de infectados e mortes não 
tem nada a ver e, por isso, estou 
muito preocupado com tudo o que 
está a acontecer em Espanha. 

De uma forma geral como vê 
o futuro depois da pandemia 
passar?
De uma maneira geral, o mundo, vai 
mudar… sem dúvida alguma! Espero 
que, em primeiro lugar, todos 
se tornem um “bocadinho mais 
humanos”, no nosso quotidiano, 
com a nossa família, na nossa 
profissão, em todas as situações 
em geral. Depois, acredito que vão 
existir muitas mudanças no aspecto 
económico.  Estamos a falar de uma 
situação única e de excepção, o mais 
normal é existir inúmeras situações 
problemáticas a nível económico. 
Mas, agora, o mais importante é 
arranjar a solução e depois todos 
juntos tentarmos que a crise seja a 
menor possível, sabendo que vai ser 
uma situação muito complicada em 
todo o mundo.
Como está a ver as medidas 
implementadas?
Como todos os outros cidadãos 
a minha obrigação é ficar em 
casa e cumprir com as medidas 
implementadas.  Temos de confiar 
nas pessoas que decidiram e 
adoptaram estas medidas. Não 
é o momento de achar ou não 
achar bem, esta situação é muito 
complicada e as pessoas que 
decidem têm de tomar difíceis 
decisões. Temos de acatar e assumi-
las com a máxima responsabilidade.
Como ocupa o seu tempo livre?
Tento ocupar o tempo da melhor 

ENTREVISTA JULIO VELÁZQUEZ 

maneira possível. Sabemos que 
não ficámos de férias, ficámos 
numa crise mundial, mas temos 
de aproveitar o tempo. O que 
tento fazer é ficar atento a todas 
as situações dos jogadores e de 
todas as pessoas que trabalham na 
equipa. Falo constantemente com 
o departamento médico, com o 
preparador físico para preparar o 
trabalho diário dos jogadores e, só 
depois do meu trabalho, aproveito 
o tempo para falar com a família, 
com os amigos, com pessoas do 
futebol. Por dia, vejo dois a três 
jogos e aproveito para aperfeiçoar 
os diferentes idiomas, para melhorar 
e aprender. Gosto de ler, vejo um 
filme e faço uma hora, uma hora e 
meia de exercício físico todos os 
dias. Com tudo isto tento ter uma 
dinâmica diária e não quebrar com a 
minha rotina.
Qual o livro que está a ler ou série 
que está a ver?
O livro que estou a ler neste 
momento, porque tenho lido 
bastantes, é a “Inteligência 

emocional” de Daniel Goleman. O 
filme, varia muito… Um dia vejo um 
filme, outro dia vejo uma serie e 
gosto de ver um pouco de tudo.
Está a aproveitar um tempo que 
raramente tem. É estranho? Ou 
está a saber desfrutar dele?
É muito estranho e muito difícil 
desfrutar deste tempo. É um 
período de muita, muita dificuldade. 
Tento aproveitar e essa é a palavra, 
porque não consigo desfrutar! É 
impossível com tudo o que está a 
acontecer. Morrem muitas pessoas, 
muitas pessoas ficam infectadas e, 
na verdade, não consigo desfrutar 
do tempo. Mas já que ficámos e 
estamos em casa, tento aproveitar 
da melhor maneira possível.
Que mensagem gostaria de 
deixar?
É o momento de ficarmos fortes 
e sobretudo ter uma grande 
responsabilidade social, ajudarmo-
nos uns aos outros e todos juntos 
sairmos o mais rápido possível desta 
situação. 
*com Liga Portugal

Ricardo Lopes Pereira* (Texto) 
Alex Gaspar (Fotografia)

Não ficámos de férias. 
Estamos numa crise mundial
Julio Velázquez
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europeias enquanto jogador 
(1957/58 e 1958/59) e representou 
Portugal por 11 vezes.  Durante 
17 anos alinhou pelo emblema 
da margem sul do Tejo, depois, já 
no papel de treinador principal, 
devolveu o clube ao escalão maior 
do basquetebol nacional, sagrando-

se campeão da 2.ª Divisão, em 
1975. Sobressaiu também como 
técnico na formação (Luso e Fabril) 
e orientou a Selecção Nacional no 
Europeu de Sub20 masculinos, em 
Itália, em 1971. Recebeu o "Troféu 
Prestígio e Consagração" na Gala do 
Basquetebol, em 1998.

Barreirense de 
luto pela morte 
de Zeca Macedo

O Futebol Clube Barreirense e o 
basquetebol nacional estão de 
luto pela morte de Zeca Macedo, 
aos 83 anos. José António da Silva 
Macedo, figura histórica do clube 
barreirense, conquistou dois 
Campeonatos Nacionais (1957/58 
e 1958/59), jogou nas competições 

José Pina 

Vítor Hugo Pires

DESPORTIVO FABRIL

“Não é pelo telefone, 
ou videochamada, que se 
dispensa um activo”

Com a decisão tomada pela 
Federação Portuguesa de Futebol 
em suspender as competições de 
todos os escalões de formação, 
alguns clubes começaram já a 
programar a nova época desportiva 
e o Grupo Desportivo Fabril é um 
deles. Neste sentido, prescindiu 
dos serviços de Vítor Hugo Pires, 
treinador da equipa de juniores 
que disputava a 1.ª Divisão da AF 
Setúbal.  
Em entrevista a O SETUBALENSE, 
Vítor Hugo Pires aceita a decisão 
mas não concorda com o timing 
nem com a forma como lhe foi feita 
a comunicação. 
A sua passagem pelos juniores 
do Desportivo Fabril terminou. 
Quais as razões da saída? 
O clube entendeu que não 
estavam reunidas as condições 
para continuar. É legítimo e aceito 
a decisão, não posso concordar 
é com o timing e forma como 
foi feita a comunicação. Não é 
pelo telefone, ou videochamada, 
que se dispensa um activo, seja 
ele quem for e em que contexto 
for. Trata-se de uma questão 
de respeito e reconhecimento, 
independentemente dos 
resultados desportivos, antes do 
treinador vem o homem. 
Que análise faz ao trabalho 
desenvolvido? 
Quando cheguei ao clube, na 
época 2018/19 íamos para a 
10.ª jornada com 8 pontos, 
em 12º lugar. Conseguimos 
uma recuperação fantástica e 
o melhor registo de jogos sem 
derrotas no campeonato. Com um 

desempenho muito bom, talvez 
acima das melhores expectativas, 
terminámos o campeonato em 
6.º lugar com 42 pontos. Esta 
época, até à suspensão da prova, 
estávamos a fazer um campeonato 
irregular, muitas lesões, algumas 
delas complicadas de se resolver 
e a gestão das expectativas 
também não ajudava o grupo. O 
desejo de colocar uma equipa no 
campeonato nacional é grande, 
mas temos de ter a noção que uma 
casa não se constrói pelo telhado 
e a prospecção não foi aquilo que 
esperávamos. No entanto, numa 
perspectiva resultadista, aquela 
que todos dizemos que não é a 
mais importante mas é mentira, a 
equipa estava em 3.º lugar, com 36 
pontos, menos dois que o segundo 
classificado e menos 9 pontos que 
o primeiro. Sinceramente penso 
que o trabalho estava a ser positivo.  
Esta foi uma época atípica que 
terminou de forma prematura. 
Acha que foi a melhor solução, 
face às circunstâncias? 
Penso que as entidades envolvidas 
tomaram as opções que maior 
segurança garantia aos atletas, 
treinadores, dirigentes e 
clubes, no que diz respeito às 
responsabilidades de cada uma 
delas. Não sabemos quanto 
tempo vai durar esta situação que 
infelizmente fez mudar as nossas 
vidas. Nem todas as medidas serão 
do agrado de todos os envolvidos 
mas, neste momento, por muito 
que se vá perder desportivamente, 
a vida e a saúde estão em primeiro 
lugar.
De futuro vai querer continuar 
no activo? 
Naturalmente. Tenho plena 
confiança nas minhas capacidades. 
O objectivo é encontrar o projecto 
certo, com as pessoas certas e 
crescer em conjunto. Quero um 
projecto desafiante, que me tire 
mais uma vez da zona de conforto, 
onde exista uma base e a partir 
dai se caminhe para o topo, com 
os naturais avanços e recuos que 
acontecem e que fazem parte do 
crescimento. 
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Clube integra as 
“brigadas solidárias” da 
Câmara Municipal no 
âmbito do combate ao 
Covid-19

SEIXAL CLUBE 1925 

Parado a nível competitivo 
mas bastante activo no campo 
da solidariedade

A actividade desportiva está 
totalmente parada em todo o 
lado mas o Seixal Clube 1925 
está bastante activo no campo 
da solidariedade ao integrar as 
“brigadas solidárias” da Câmara 
Municipal no apoio a pessoas em 
isolamento. Na vertente desportiva 
o clube considera que a paragem 
forçada das competições vem 
trazer problemas, sobretudo 
de ordem económica. A nível 
competitivo, o Seixal Clube 1925 
aguarda com expectativa a decisão 
oficial sobre os campeonatos 
seniores mas é apologista que se 
não houver condições a época deve 
ser dada como concluída. 

Como está o Seixal Clube 1925 
a viver o actual momento do 
futebol português, causado pelo 
Covid-19?
No cenário em vivemos nos dias 
de hoje, fase difícil pelos efeitos 
do surto de Covid-19, o Seixal 
Clube 1925  mantém-se atento as 
todas as directrizes das entidades 
responsáveis. Correspondemos 
a todas as medidas impostas e 
orientações da Direcção-Geral 
da Saúde e no plano desportivo 
estamos em sintonia com as 
indicações da Associação de 
Futebol de Setúbal. No momento 
em que não há actividades físicas, 
o Seixal 1925 não está apenas na 
expectativa, o  departamento 
de futebol desenvolve trabalho 
através de casa utilizando os meios 
tecnológicos existentes. Estamos 
activos também no campo da 
solidariedade, com uma equipa de 
voluntários que abraçou o projecto 

Hugo Rodrigues, vice-presidente desportivo
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"Brigadas Solidárias" da Câmara 
Municipal do Seixal e das juntas 
de freguesia, estamos no apoio a 
pessoas em isolamento efectuando 
as suas compras de bens essenciais. 
O clube está a sentir os efeitos 
desta paragem obrigatória?
Esta paragem vem causar 
inúmeros transtornos desportivos, 
organizativos e financeiros. Ainda 
é prematuro fazer uma apreciação 
globalizada.
A FPF decidiu dar a época por 
terminada nos escalões de 
formação. Concorda com esta 
decisão?  
Nós, somos um clube, essa é a 
nossa essência e funcionamos 
como tal, de pessoas para pessoas. 
Não faria sentido desviarmo-
nos dos nossos princípios na 
apreciação da decisão da FPF. Se 
não há o conjunto de condições 
necessárias para não colocar em 
risco os intervenientes desportivos, 
achamos que a opção mais 
adequada é terminar a época.
E se esta medida for também 
aplicada pela AF Setúbal nas 
competições seniores?

A nossa linha de pensamento 
mantêm-se para os seniores. Não 
podemos correr riscos. 
Tem havido alguns contactos 
entre clubes no sentido de 
encontrarem uma solução para o 
assunto?
Tem havido alguns contactos, 
e quase todos na mesma linha 
de pensamento. Não podem ser 
os clubes a assumir a crise que 
advém desta paragem forçada. 
Os clubes têm as suas despesas 
correntes e não há entradas de 
dinheiro, vão certamente passar 
por dificuldades. E, há que salientar 
que fizemos pagamentos de uma 
viagem que ficou a meio, teremos 
de ser compensados de alguma 
maneira.
Em sua opinião qual seria a 
melhor solução?
Sinceramente, deixo a preocupação 
da solução para quem a tem que 
tomar. Seja qual for a decisão irá 
certamente ser contestada por 
uns e aplaudida por outros. Iremos 
estar em alerta para que a decisão 
seja verdadeira, isenta e em torno 
da coerência. 

Não ficámos de férias. 
Estamos numa crise mundial
Julio Velázquez
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