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Abertura

Os 75 anos da II Guerra Mundial

PENSAR SETÚBAL 

Ninguém pode sequer fazer uma es-
timativa e calcular o número de feridos, 
cujas vidas ficaram definitivamente 
afectadas como resultado desta guer-
ra. Lesões físicas, acarretando deficiên-
cias gravíssimas e lesões psicológicas 
marcaram para toda a vida milhões de 
pessoas. Nos cinco continentes. 

Muitos foram as que morreram em 
resultado de tais lesões. Outras passa-
ram a viver presas da dor, do mal-estar, 
da angústia, do medo, do remorso e 
da privação do sentimento de fra-
ternidade que nos deve unir a todos, 
humanos.  

Centenas de milhares de sobrevi-
ventes civis, foram vítimas da fome, 
da miséria, do medo, das deportações 
ou dos massacres e ficaram também 
para sempre marcados por lesões de 
natureza física e psicológica, que os 
continuaram a atormentar durante o 
resto das suas vidas.

Seguiu-se a “Guerra Fria”, com duas 
grandes superpotências, os Estados 
Unidos e a ex-União Soviética, procu-
rando serem hegemónicas, em diver-
sas partes do globo.

Com a queda do Muro de Berlim 
que simbolizou o fim de quase todas 
as ditaduras comunistas, novos anta-
gonismos foram gerados: EUA, Rússia, 
China. Novos e variados ditadores fo-
ram surgindo.

A II Guerra Mundial não foi a guerra 
decisiva; foi somente a segunda de 
muitas que haveriam de se seguir: Co-
reia, Vietname, Tibete, Guerras Israelo-
-árabes, Afeganistão, Kuwait, Iraque, 
Irão, Malvinas, Angola, Moçambique, 
Sudão,  Etiópia, Somália, Balcãs, Geór-
gia, Crimeia, Ucrânia, Líbia, Síria, terro-
rismo, Daesh, atentados, Covid-19, etc.   

Passados 75 anos sobre o fim da 2ª 
Guerra Mundial, o nosso Mundo con-
tinua a ser um local perigoso.

Professor 

Neste ano de 2020, perfazem 
setenta e cinco anos sobre 
o fim da II Guerra Mundial.

Pela minha parte, tive 
familiares meus, do lado italiano, en-
volvidos no conflito. O meu tio Giuse-
ppe, do exército, foi feito prisioneiro 
pelos ingleses, na Eritreia (antiga África 
Oriental Italiana). O outro tio Frances-
co, da marinha, foi torpedeado duas 
vezes por submarinos aliados, no Me-
diterrâneo.

Meu Pai, com 12 anos, teve de inter-
romper os estudos durante três anos, 
para ir trabalhar numa fábrica de arma-
mento alemã. 

Todos sobreviveram à guerra.
Pela sua magnitude e importância 

histórica, este tema foi abordado de 
diversas formas, nas mais variadas 
vertentes.

Nesta crónica, fico-me pelas vítimas. 
Nunca será conhecido com precisão o 
seu número. Milhões de soldados mor-
reram em combate e milhões de ho-
mens, mulheres e crianças morreram, 
sem saberem bem como, nem porquê. 

Estes números que se seguem são 
valores aproximados, contudo bem 
significativos. A antiga União Soviéti-
ca sofreu um total de vinte milhões de 
mortos. A Alemanha sofreu cerca de 
sete milhões. O Japão, três milhões. 

Na Polónia, morreram seis milhões 
de cidadãos polacos, dos quais três mi-
lhões eram judeus. A estes juntaram-
-se mais três milhões, provenientes de 
outros locais da Europa e que foram 
também assassinados pelos nazis, o 
que elevou o total de mortes dos ju-
deus para seis milhões. 

Na antiga Jugoslávia, um milhão de 
mortos. França, seiscentos mil. Estados 
Unidos, Inglaterra, Itália, aproximada-
mente quinhentos mil cada um, etc.

   Em todas as zonas atingidas pela 
guerra, as perdas de vidas humanas 
foram devastadoras.

Giovanni Licciardello

Falta de emprego
Nestes tempos em que vivemos há 
um problema na nossa sociedade 
que tem vindo a aumentar: o desem-
prego. Muitas pessoas, que sempre 
se dedicaram a uma empresa, neste 
momento vêm-se sem sustento. No 
meu caso, prestei serviços a recibos 
verdes durante um ano que, após 
deixarem de ser necessários, foram 
dispensados. 
Ando há um ano à procura de empre-
go dentro e fora da minha especia-
lidade. Todos os dias visito dezenas 
de páginas na internet com ofertas 
de emprego, inscrevi-me no IEFP 
e percorro as redes sociais para o 
propósito. 
Até agora não tenho tido perspecti-
vas, mesmo com uma formação de 
ensino superior e um ano de expe-
riência. 
A pandemia veio piorar tudo, sen-
do insuficiente dizer que a tarefa 
se tornou extremamente difícil. As 

O navio hidro-oceanográfico D. Carlos I retoma a actividade 
operacional com um treino assistido, de hoje até sexta-feira, ao largo 
de Sesimbra. O regresso acontece após um período de oito meses, 
no qual o navio esteve em manutenção e reparação. Este treino 
tem como finalidade apoiar e aperfeiçoar os níveis de prontidão da 
guarnição para garantir que a segurança do pessoal e do material.
Está previsto o navio praticar no porto de Setúbal amanhã e dia 
seguinte. O NRP D. Carlos I é comandado pelo capitão-tenente 
Teotónio Barroqueiro e tem uma guarnição de 34 militares.

O REPARO 

CARTAS DO LEITOR

Navio D. Carlos I 
em Sesimbra 
e Setúbal

empresas não têm condições para 
admitir ninguém. 
Os trabalhadores como eu, que esti-
veram empregados a recibos verdes, 
e apesar de pagaram impostos, não 
têm direito a subsídio de desempre-
go. Neste momento vivo todos os 
dias na incerteza, vendo o dinheiro 
que guardei a desaparecer. 
Tenho a sorte de ter a ajuda dos 
meus pais neste complicado mo-
mento, pois com alguma certeza 
estaria a viver uma situação de po-
breza extrema. 
Para um rapaz da minha idade, com 
26 anos, o normal seria estar a pon-
derar sair de casa e talvez começar 
uma família. Agora penso se devo 
comprar um café pois o dinheiro 
pode vir a fazer falta. Esta situação 
não só é deprimente como profun-
damente debilitante, levando uma 
pessoa a pensar se será capaz de 
crescer a nível pessoal e profissional. 
Gonçalo Veríssimo, Setúbal
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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 jogador do Comércio e Indústria está há 13 anos 
   no clube, representando um caso muito particular 

amor à camisola. Além de evoluir na equipa sénior de 
futebol, já teve a responsabilidade de estar, em paralelo, 
no comando técnico em escalões de formação. Apesar 
dos 35 anos, não perdeu ambição: quer ver os alvinegros 
conquistarem a Taça AFS e a subida ao Campeonato de 
Portugal (ver página 15).

A FIGURA
José Madruga
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DGS, indicaram que em Almada 
o número de infectados ontem 
era de 298 (+5 do que no dia 
anterior), seguido do Seixal, com 
253 (+14), do Barreiro, com 166 
(+9), e da Moita, com 111 (+4).  
Já o Montijo tinha ontem 107 
casos (+3), enquanto que Setúbal 

apresentava 76 (+2). Sesimbra, 25, 
Palmela, 23 (+2), Alcochete, com 
21 casos (+1), e Santiago do Cacém, 
que manteve 16 doentes por 
Covid-19. Grândola tem 10 casos 
e Alcácer do Sal 6 infectados. O 
concelho de Sines voltou a não 
estar descrito nos dados da DGS.

Distrito 
registava ontem 
1 112 pessoas 
infectadas com 
Covid-19

O número de casos positivos 
com Covid-19 no distrito de 
Setúbal aumentou para 1 112, 
mais 40 do que na véspera, com 
os concelhos de Almada, Seixal, 
Barreiro e Moita a registarem as 
maiores subidas. As informações, 
divulgadas diariamente pela 

CROWDFUNDING
Campanha 
d’O Setubalense 
a 11 mil euros 
do objectivo

A campanha de crowdfunding, reco-
lha de fundos, que O SETUBALENSE 
tem em curso atingiu este fim-de-
-semana o valor de 18.806,38 euros 
recolhidos, depois de a CCEP – Coca-
-Cola European Partners Portugal, 
empresa que tem fábrica no concelho 
de Setúbal, em Azeitão, ter feito uma 
doação de 2.500 euros.

No final da semana a plataforma 
onde decorre a campanha – veja em 
ppl.pt/causa/osetuabelnse, no site do 
jornal, ou contacte-nos pelo telefone 
265 094 353 – recebeu também os 
donativos dos leitores Maria Clara 
Cruz Figueira de Sousa (25 euros) e 
José Miranda Andrade (10 euros). 
Este leitor deixou uma mensagem: 
“Não é minha primeira contribuição 
e conto que não seja a última”.

Numa altura em que faltam duas 
semanas e um dia para o final da cam-
panha, que encerra dia 2 de Junho 
às 18 horas, faltam 11.193,62 euros 
para o objetivo de 30 mil euros. Este 
montante destina-se a ajudar à publi-
cação do jornal, durante dois meses, 
comparticipando cerca de 30% das 
despesas desse período.

O SETUBALENSE lançou o 
crowdfunding para que os leitores 
e a comunidade em geral possam 
ajudar a manter a publicação diária 
do jornal neste período de pandemia. 
Agradecemos a todos os apoiantes 
e continuaremos a informar regu-
larmente sobre o desenvolvimento 
da iniciativa. No final publicaremos 
a lista completa de apoios.

Colaborador 
do jornal de luto

O nosso colaborador Manuel Hen-
rique Figueira, articulista do jornal, 
co-autor e revisor do livro comemo-
rativo dos 165 anos d'O SETUBALEN-
SE, está de luto pelo falecimento do 
sogro.  António dos Santos Calixto 
faleceu no sábado, a pouco dias de 
completar 87 anos. O funeral reali-
za-se hoje, às 12h, no Cemitério de 
Grândola. Endereçamos sentidas 
condolências à família enlutada. 

Humberto Lameiras

A Transportes Sul do Tejo (TST) re-
força hoje os serviços para fazer face 
à segunda fase de desconfinamen-
to. “Uma nova realidade relacionada 
com as necessidades de mobilida-
de”, indica a empresa que “tem re-
gistado um aumento progressivo da 
procura dos seus serviços, dos 10% 
de procura, no início do período de 
confinamento, aos actuais 15% e 

TRANSPORTES

TST reforça carreiras a partir de hoje 

com expectativa de crescente ne-
cessidade das populações nas pró-
ximas semanas”.

Assim, a TST “para disponibilizar 
cada vez mais opções às populações 
que serve, vai activar 24 carreiras e 
reforçar outras 13”.

A operação da empresa de trans-
portes públicos vai activar as carrei-
ras 102, 143, 151, 155, 160, 161, 169, 
174, 176, 179, 190, 234, 243, 254, 
311, 313, 404, 419, 446, 447, 747, 
758,764, e 770.

Vão ser reforçados os horários das 

carreiras 123, 133, 201, 203, 211, 222, 
227, 229, 230, 240 247, 318 e 709. 
Há ainda a acrescentar a extensão 
do percurso da 601.

Refere ainda a empresa que “as 
carreiras escolares serão, previsivel-
mente, objecto de ajustes durante 
a próxima semana, uma vez que a 
definição de horários a realizar por 
alguns dos estabelecimentos de en-
sino está ainda a ser concretizado”.

 Para a adequação dos horários es-
colares a TST “conta com a habitual 
colaboração da Área Metropolitana 

de Lisboa, câmaras municipais e 
agrupamentos escolares”.

Para quem retoma agora a utili-
zação dos transportes públicos, a 
TST relembra que os seus autocar-
ros “são alvo de nebulizações e da 
higienização aconselhada pelas au-
toridades e que para viajar é obriga-
tório o uso de máscara”, do mesmo 
modo reafirma que “a compra do 
título de transporte deve ser feita 
antecipadamente uma vez que não 
é possível adquirir o título a bordo 
dos autocarros”.

Humberto Lameiras

Os funerais podem 
realizar-se nas igrejas, 
capelas mortuárias e 
no cemitério, mas de 
acordo com as normas 
de segurança

NOTA PASTORAL

Bispo de Setúbal esclarece procedimento 
nas exéquias fúnebres e dá decisão a párocos 

O Bispo de Setúbal, D. José Ornelas 
Carvalho, acabou de divulgar a reto-
ma das celebrações públicas nas igre-
jas, passando assim, com a segunda 
fase de desconfinamento, as igrejas a 
estarem abertas para “celebrar a eu-
caristia e outros actos litúrgicos com 
a presença da comunidade”, refere 
em nota pastoral.

Esta é uma das orientações da 
Conferência Episcopal Portuguesa, 
a serem adaptadas à realidade de 
cada diocese, e de acordo com in-
dicações da Direcção-Geral da Saúde 
para “assegurar o regresso às igre-
jas com segurança e confiança, para 
louvar a Deus, celebrar a comunhão 
que nos une, guiados pelo Espírito 
do Senhor”.

Entre os vários itens do documen-
to acabado de publicar pela Diocese 
de Setúbal, D. José Ornelas Carvalho 

D. José Ornelas Carvalho, Bispo de Setúbal

DR

nas igrejas, nas capelas mortuárias e, 
ou, no cemitério, com a presença de 
familiares, respeitando normas de 
segurança idênticas às da celebração 
da eucaristia e adaptando o núme-
ro de participantes às dimensões e 
características de cada ambiente”.

A isto acrescenta que as igrejas, 
“desde que estejam livres de outras 
celebrações, podem ser utilizadas 
para a celebração das exéquias, 
segundo as orientações do pároco, 
particularmente quando o número 
de participantes não permita a utili-
zação das capelas mortuárias”.

Já quanto à responsabilidade de 

higienização das capelas depois das 
exéquias, o Bispo nada específica em 
concreto.

Servilusa toma medidas             
contra pandemia
Entretanto a Servilusa, um dos maio-
res grupos de agências funerárias, 
afirma que implementou um conjun-
to de procedimentos para “reduzir o 
risco de potenciais contágios nas suas 
instalações e serviços funerários”, 
entre estas medidas, deu aos seus 
funcionários formação para agirem 
de acordo com esta crise pandémi-
ca. Do mesmo modo, estabeleceu um 
acordo com a Ordem dos Psicólogos 
para acompanhamento das famílias 
de quem morre.

Quanto à higienização, diz Paulo 
Moniz Carreira, director geral de ne-
gócio da Servilusa, que entre outras 
medidas, a empresa assegura “regras 
de limpeza e desinfecção em todos 
os locais de trabalho e acesso ao pú-
blico, incluindo viaturas”.

Acrescenta Paulo Moniz Carreira 
que a “actividade funerária é reco-
nhecida como uma necessidade 
social impreterível, por isso deve-
mos assumir a responsabilidade da 
nossa missão, no actual cenário de 
pandemia, perante os profissionais 
e as famílias, onde todos somos cha-
mados para fazer o melhor”.

esclarece a questão sobre a celebra-
ção das exéquias cristãs, um assunto 
que tem levantado dúvidas na co-
munidade que, perante a pandemia, 
tem sido obrigada a restringir as pre-
senças nos velórios, e mesmo onde 
os mesmo se podem realizar.

Também as agências funerárias 
têm questionado sobre quem con-
trola o número de pessoas nas exé-
quias fúnebres, assim como quanto 
à responsabilidade da higienização 
das capelas.

Sobre estas dúvidas, o Bispo de 
Setúbal esclarece que “a celebração 
das exéquias cristãs pode ter lugar 
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Setúbal

Humberto Lameiras

O deputado do PSD 
afirma que os nove 
da região têm de 
ser enquadrados 
num sistema de 
Investimentos 
Territoriais Integrados

DEPUTADO DO PSD QUESTIONA GOVERNO

Nuno Carvalho exige fundos comunitários
sem limitações para a península

O deputado social-democrata Nuno 
Carvalho afirma que a península de 
Setúbal deve ter caminho aberto para 
aceder a “todos os fundos comuni-
tários de forma transversal e sem li-
mitações”. Uma necessidade que se 
“intensificou” com a crise económica, 
financeira e social que se está a viver 
com a pandemia. E apresentou, em 
documento, esta questão à ministra 
da Coesão Territorial, ao ministro do 
Planeamento e ainda ao ministro da 
Economia e Transição Digital. 

Expressa o eleito pelo círculo de 
Setúbal que os nove concelhos da pe-
nínsula estão a ser prejudicados por 
estarem inseridos na Nomenclatura 
das Unidades Territoriais para Fins 
Estatísticos (NUT) II e III da Área Me-
tropolitana de Lisboa (AML), onde 
existem características socioeconó-
micas diferentes a nível geográfico.

Diz Nuno Carvalho que a “ausência 
de dados socioeconómicos leva a que 
a península de Setúbal tenha acesso 
condicionado aos fundos comunitá-
rios, como ocorre com a restante AML. 
Clarificando o que afirma, realça com 
recurso a dados do Instituto Nacional 
de Estatística de 2015, que “a penínsu-
la de Setúbal contava com um PIB por 
habitante de 12 519 euros, enquanto o 
resto da AML apresentava um PIB por 
habitante de 27 382 euros”.

Um desfasamento que, na sua opi-
nião, deveria proporcionar aos nove 
da península (Alcochete, Almada, 
Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, 
Seixal, Sesimbra e Setúbal), a integra-
ção num sistema de Investimentos 
Territoriais Integrados (ITI), a serem 
criados. Aliás, o deputado do PSD diz 

Nuno Carvalho, deputado do PSD eleito pelo círculo de Setúbal
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lembra no documento que acabou 
de entregar aos três ministros, onde 
refere ainda que não há tempo para 
recolocar novamente a península na 
NUT III. “É incompatível com a urgên-
cia de uma resposta para a região”, daí 
a pertinência de ser criada um ITI. “O 
tecido empresarial da Península de 

Setúbal continua a ser negativamente 
discriminado pela ausência de polí-
ticas públicas adaptadas às suas ne-
cessidades”, afirma Nuno Carvalho. 

A questão é que desde Dezembro, 
e depois da ministra ter concordado 
com a importância de dar resposta a 
este território do distrito, “até à da-
ta não existiu qualquer medida do 
Governo que corrija esta situação”. 
Enquanto isso, “o tecido empresarial 
da Península de Setúbal continua a 
ser negativamente discriminado pela 
ausência de políticas públicas adap-
tadas às suas necessidades”.

Ora se o problema já se colocava 
antes da crise pandémica Covid-19, o 
“acesso transversal da Península de 
Setúbal a Fundos Europeus Estru-
turais e de Investimento no âmbito 
da pandemia”, é agora “ainda mais 
urgente”, afirma Nuno Carvalho a 
O SETUBALENSE, referindo ainda 
que “os empresários precisam de 
respostas para decidirem os seus 
investimentos”.

Foi nesta base que Nuno Carvalho 
questionou os três ministros sobre se 
o Governo “realizou alguma diligência  
para criar um ITI, e de que forma” e 
se pretende “abrir linhas de crédito 
de apoio às empresas da Península 
através de Fundos Europeus Estru-
turais e de Investimento que permita 
a elegibilidade de despesas futuras”, 
medidas que englobem ainda “despe-
sas de colaboradores com contrato 
de trabalho sem termo ou que cuja 
função é Investigação e Desenvol-
vimento conforme declarado na In-
formação Empresarial Simplificada”. 

Num total de seis questões, o de-
putado do PSD quer ainda saber se o 
executivo de António Costa “consi-
dera a criação de uma linha de apoio 
que auxilie as empresas a manterem 
os investimentos em curso, incluin-
do postos de trabalho que os mesmo 
criaram”. Quer saber ainda o que está 
previsto para amparar os efeitos pro-
vocados pela pandemia na gestão das 
empresas e, por fim, questiona se o 
Governo “já indicou, ou pretende in-
dicar, junto das entidades europeias 
competentes a intenção de constituir 
a península de Setúbal como NUTIII, 
ou eventualmente NUTII”.

HORÁRIO 
Museus e galerias 
abrem hoje 

De acordo com a segunda fase de des-
confinamento, os museus e as galerias 
de Setúbal reabrem hoje ao público, 
para coincidir com o Dia Internacional 
dos Museus, mas sempre com regras 
de funcionamento adequadas à ac-
tual crise sanitária. São normas que a 
Câmara Municipal explica com a ne-
cessidade de “protecção de utentes 
e funcionários”.

Assim, em todas as visitas é obriga-
tório o uso de máscaras de protecção 
individual ou viseira e a desinfecção 
das mãos à entrada.

Com redução do número de utili-
zadores e sem visitas de grupos, o 
horário normal do Museu do Traba-
lho Michel Giacometti, é de terça a 
sexta-feira das 09h30 às 18h00 e ao 
sábado das 14h00 às 18h00. O espaço 
está limitado a 10 pessoas e com mar-
cação prévia. O acesso ao Centro de 
Documentação do Museu do Trabalho 
é das 09h30 às 12h30 e das 14h00 
às 17h30, e está limitado ao máximo 
de duas pessoas sendo feito também 
com marcação prévia.

As regras para a Casa do Corpo San-
to/Museu do Barroco, com horário 
das 09h00 e as 12h30 e das 14h00 
às 17h30 de terça a sexta-feira e das 
14h00 às 18h00 ao sábado, determi-
nam a presença máxima até quatro 
utilizadores no espaço.

Quanto à Casa Bocage/Arquivo 
Américo Ribeiro, igualmente das 
09h00 às 12h30 e das 14h00 às 
17h30 de terça a sexta-feira e das 
14h00 às 18h00 ao sábado, e está 
limitada a cinco pessoas. O acesso ao 
centro de documentação, para uma 
pessoa de cada vez, é feito por marca-
ção. As normas instituídas estendem-
-se ainda à Galeria Municipal do Banco 
de Portugal e Galeria Municipal do 11.

Na Galeria do Banco de Portu-
gal, aberta de terça a quinta-feira, 
das 11h00 às 14h00 e das 15h00 às 
18h00, aos sábados das 11h00 às 
13h00 e das 14h00 às 18h00 e do-
mingos das 14h00 às 18h00, sendo o 
número de utilizadores limitado a oito 
pessoas, em distância de segurança.

O acesso à Galeria do 11, de terça 
a sexta-feira, das 11h00 às 13h00 e 
das 14h00 às 18h00 e sábados das 
14h00 às 18h00, é limitado ao má-
ximo de seis pessoas, devidamente 
distribuídas pelo espaço por forma ao 
cumprimento do afastamento social.

que esta ideia já foi colocada à minis-
tra Ana Abrunhosa, em Dezembro 
do ano passado, pelo seu partido, e 
a governante “reconheceu a impor-
tância de a Península de Setúbal ter 
uma política própria para acesso a 
fundos comunitários”.

É o que o deputado de Setúbal re-

No debate na Assembleia da 
República sobre o Programa 
de Estabilidade e Programa 
Nacional de Reformas, Nuno 
Carvalho interpelou o Governo 
sobre preocupações que se 
colocam actualmente aos 
empresários. Nomeadamente, 
sobre as respostas que o 
Governo pretende dar no 
caso da competitividade 
das empesas perante a 
realidade do teletrabalho, 
questões sobre a lay-off, 
realização de investimento, 
e ainda relativamente 
ao posicionamento dos 
empresários portugueses 
quando na Europa as empresas 
têm acesso a fundo perdido.

Financiamento PSD quer 
apoios a fundo perdido

Depois de dizer que o fundo 
de recuperação vindo da Europa 
tem de ser a “fundo perdido”, 
e que “seja célere” a chegar, o 
deputado social-democrata 
realçou que a maior ameaça para 
as empresas é a pandemia pelo 
que o Governo tem de investir 
na saúde para diminuir o risco 
de negócio para as empresas, e 
proteger postos de trabalho.

A resposta veio do Ministro 
do Planeamento, Nelson 
Souza, que garantiu o esforço 
e investimento do Governo na 
saúde e, quanto a questão dos 
fundos perdidos, disse que 
o executivo está “a lutar em 
Bruxelas para que a maior parte 
do apoio seja dessa natureza”.   
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O certame “de actividades 
pedagógicas em família”, que iria 
acontecer “a 30 e 31 de Maio”, 
reúne “todos os anos cinco mil 
pessoas”.  “A iniciativa constitui-se 
como um evento de promoção do 
trabalho dinamizado pelo município 
e por outras instituições na área 

da educação. É, igualmente, um 
evento valorizador dos princípios 
da Carta das Cidades Educadoras, 
da escola, das aprendizagens e 
das acções desenvolvidas por 
alunos, docentes, educadores e 
encarregados de educação”, revelou 
a autarquia em nota de Imprensa.

Evento 'Há 
Festa no Parque' 
cancelado

A Câmara Municipal de Setúbal 
tomou a decisão de cancelar a 
décima primeira edição do 'Há 
Festa no Parque', evento que 
acontece “no Jardim do Bonfim” 
para comemorar “o Dia Mundial 
da Criança e o final do ano lectivo”, 
“devido à crise sanitária actual”.

Humberto Lameiras

Alguns estabelecimentos 
comerciais já reabriram 
e hoje é a vez dos 
restaurantes

ATAQUE AO VÍRUS NA CIDADE

Autarquia reforça higienização dos espaços 
públicos em período de desconfinamento

Tendo em conta os restaurantes que 
vão reabrir hoje em Setúbal, em redor 
dos mesmos os serviços da Câmara de 
Setúbal procederam à limpeza de pal-
meiras e corte de ervas, tendo sido o 
mesmo feito junto de espaços comer-
ciais. Uma operação enquadrada nos 
trabalhos sazonais de deservagem.

Entretanto, no seguimento da 
actividade diária de higienização do 
espaço público, as brigadas especiais 
de limpeza da autarquia desinfecta-
ram a Escola dos Arcos, no Montalvão, 
onde funciona o centro de testes à 
infecção pelo novo coronavírus em 
complemento aos serviços do Centro 
Hospitalar de Setúbal.

Ainda na sexta-feira, as equipas da 
Higiene Urbana e dos Espaços Verdes 
da autarquia estiveram na Avenida Luí-
sa Todi, com a lavagem e desinfecção 
dos bancos e das papeleiras da placa 
central. 

A limpeza foi realizada a partir de 
nascente da Avenida até junto do 
Mercado do Livramento, locais com 
alguma frequência da população, pos-

Os serviços da autarquia procederam às limpeza e desinfecção de bancos e papeleiras na Avenida Luísa Todi

DR

teriormente os trabalhos seguiram no 
sentido poente.

“A Câmara Municipal de Setúbal 
continua activa no reforço da limpeza 
e desinfecção do espaço público, com 
uma operação de larga escala em to-
do o concelho, com especial enfoque 
nas áreas de maior contacto humano 
e concentração populacional”, afirma 
em comunicado o município.

Os trabalhos são desenvolvidos 
“freguesia a freguesia, bairro a bairro, 

rua a rua, em especial em locais com 
maior fluxo de circulação de pessoas, 
de forma a proporcionar maiores con-
dições de protecção à pandemia de 
Covid-19”.

As equipas continuam a executar 
a limpeza com máquinas de jacto e 
pressão e recurso a água e hipoclori-
to de sódio na limpeza do mobiliário 
urbano, e “devidamente equipadas” 
com máscaras e outros equipamentos 
de protecção individual.

Maria das Dores Meira pretende 
reunir com a ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, 
Ana Mendes Godinho, para questio-
nar sobre a resposta preparada para 
fazer face às dificuldades relatadas 
pela Cruz Vermelha de Setúbal. 

Depois de reunir com responsáveis 
desta instituição, na passada sexta-
-feira, e de ser colocada a par das di-
ficuldades da mesma, a presidente 
da Câmara Municipal manifestou que 

POLO DA INSTITUIÇÃO NO LIMIAR DA POBREZA
Dores Meira quer questionar Governo sobre Cruz Vermelha local 

pretende “saber em concreto de que 
forma a subvenção directa do Estado 
para a administração central da Cruz 
Vermelha pode deixar os polos da ins-
tituição a viverem quase no limiar da 
pobreza. A deixar que vivam na sub-
sidiodependência, do voluntariado 
e da ansiedade que ouvi aqui hoje”.

A delegação local da Cruz Vermelha, 
uma das entidades da Comissão Mu-
nicipal de Protecção Civil de Setúbal, 
conta com perto de 40 profissionais 

e voluntários e, desde o início da 
pandemia que assumiu o transporte 
dedicado a casos suspeitos ou diag-
nosticados com Covid-19, além de ter 
instalado, entre os dias 18 de Março e 6 
de Maio, uma tenda de campanha para 
ajudar o Hospital de São Bernardo.

Ao mesmo tempo, continuou a 
disponibilizar o serviço de apoio do-
miciliário e o transporte das pessoas 
em emergência social e vítimas de 
violência doméstica.

No mesmo dia a autarca que se fez 
acompanhar dos vereadores da Pro-
tecção Civil, Carlos Rabaçal, e da Saú-
de, Ricardo Oliveira, visitou o Centro 
de Saúde de São Sebastião para uma 
reunião de balanço, com a presença 
de elementos do Agrupamento de 
Centros de Saúde Arrábida, de onde 
seguiu para reunir no Centro Social 
São Francisco Xavier, da Cáritas, na 
qual esteve presente o bispo de Se-
túbal, D. José Ornelas.    H.L.

PROPOSTA
Futuro PDM 
reconhecido por 
boas práticas em 
ordenamento e 
sustentabilidade

A proposta de revisão do Plano Di-
rector Municipal de Setúbal (PDM) 
foi destacada pela revista “Indústria e 
Ambiente”, na sua última edição. Trata-
-se de uma publicação de referência 
nacional que se dedica à área da enge-
nharia e gestão do ambiente.

O futuro PDM do concelho de Setú-
bal foi escolhido pelo corpo editorial da 
publicação pelas “boas práticas aplica-
das no plano, nomeadamente no que 
se refere à proposta de ordenamento 
territorial que tem como base preocu-
pações de sustentabilidade ambien-
tal”, transcreve nota da autarquia. O 
artigo intitulado “PDM de Setúbal – A 
infra-estrutura verde e o modelo de 
ordenamento de base ecológica para 
uma urbanidade sustentável”, explora, 
pelo ponto de vista técnico, ao longo de 
quatro páginas, as principais preocupa-
ções do plano proposto pela autarquia 
para “garantir uma gestão urbana am-
bientalmente equilibrada e sustentável 
para o futuro do território”. A revisão 
do Plano Director Municipal de Setú-
bal encontra-se actualmente em fase 
de apresentação e consulta pública, 
estando a contagem deste período 
temporariamente suspensa devido à 
crise sanitária que o país atravessa, fac-
to que “não invalida a possibilidade de 
apresentação de contributos à Câma-
ra Municipal por parte dos cidadãos”, 
informa a mesma nota de imprensa.

Todos os documentos que consti-
tuem a proposta encontram-se dispo-
níveis para consulta pública em www.
mun-setubal.pt/pdm, página que inclui 
um formulário online para a submissão 
de contributos ou solicitação de escla-
recimentos à autarquia.

O número 121 de “Indústria e Am-
biente”, no qual foi publicado o artigo 
sobre o futuro PDM de Setúbal, tem 
como tema central “Cidades Sustentá-
veis – Planear, construir e viver melhor” 
e inclui, entre outros trabalhos, uma 
entrevista alargada ao presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, Fernan-
do Medina. Esta revista é considerada 
uma referência em Portugal no âmbito 
de informação técnica e científica para 
profissionais e académicos do sector. 
H.L.

A campanha de higienização “in-
tensa do concelho”, com acções a 
incidir em contentores, paragens 
de autocarro, sinalização rodoviá-
ria, mobiliário urbano e pavimentos, 
“decorre em permanência” e inse-
re-se na “operação de larga escala 
desencadeada pelo município no 
âmbito do plano de contingência 
criado para lidar, no concelho, com 
a actual crise de saúde pública”, re-
fere o mesmo comunicado.
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Setúbal

APOIO

Projecto 
ajuda 200 
idosos 
na Gâmbia  

O projecto PRO65-APOIO, desenvolvi-
do pela Junta de Freguesia de Gâmbia, 
Pontes e Alto da Guerra, arrancou na 
passada semana em Gâmbia, conse-
guindo chegar em quatro dias “a mais 
de 200 seniores”. A iniciativa, criada 
em parceria com a “Unidade Local de 
Protecção Civil”, tem como objecti-
vo informar a população mais enve-
lhecida para a existência de “linhas 
e apoios” para combater “os efeitos 
negativos criados devido à Covid-19”.

“Desta acção já resultaram vários 
pedidos de ajuda em bens alimenta-
res, para o levantamento de reformas 
e medicação”, lê-se em nota de im-
prensa. Para satisfazer estes pedidos, 
“o executivo da junta de freguesia”, 
“em articulação com os Serviços So-
ciais da Câmara Municipal de Setúbal e 
Protecção Civil Municipal”, tem vindo 
a entregar nas últimas semanas “vários 
cabazes alimentares”. 

A medida pretende, também, infor-
mar os cidadãos “sobre o Programa 
65 - Idosos em Segurança da GNR, 
no sentido de reforçar importantes 
conceitos no âmbito da segurança 
da população mais idosa”. Para a sua 
execução, foi realizada uma “acção de 
formação pela GNR de Setúbal”, direc-
cionada a instruir a “Unidade Local de 
Protecção Civil”.

A próxima zona a ser abrangida 
pelo projecto PRO65-APOIO será a 
das Pontes, seguindo depois para as 
restantes zonas da freguesia.

Paralelamente, e depois de “reuni-
das as condições”, a Junta de Fregue-
sia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra 
informou que já começou a proceder 
à distribuição de máscaras”.

“Apesar dos constrangimentos ori-
ginados pela entidade fornecedora”, 
a junta de freguesia iniciou neste fim-
-de-semana “a distribuição” no seu 
“armazém em Gâmbia, das 09h30 
ao 12h00”, e no “Polo da Biblioteca, 
das 14h00 às 16h30”.

“No sábado foi feita uma distri-
buição das 9h30 às 13h00. Para a 
aquisição do material é necessário o 
comprovativo de morada e o cartão de 
cidadão associado a esse, sendo que 
será distribuída apenas uma máscara 
por elemento do agregado familiar”, 
revelou a junta de freguesia em co-
municado.  

Maria Carolina Coelho
Eugénio Fonseca 
defende a criação 
de um plano integrado 
contra a pobreza para 
“uma saída condigna 
desta situação”

DEVIDO À PANDEMIA

Presidente da Cáritas Portuguesa 
afirma que há mais pessoas 
sem-abrigo na cidade 

Com a propagação da nova pande-
mia, muitos cidadãos acabaram por 
ficar privados dos seus empregos e, 
consequentemente, dos seus rendi-
mentos, levando a que “o número de 
pessoas na situação de sem-abrigo 
aumentasse rapidamente na cidade 
de Setúbal”, afirmou Eugénio Fonse-
ca, presidente da Cáritas Portuguesa, 
a O SETUBALENSE. 

Com uma ligação bastante forte à ci-
dade, Eugénio Fonseca, que já foi presi-
dente da Cáritas Diocesana de Setúbal, 
mostra-se “espantado” com o aumento 
“do número de pessoas sem condições 
de alojamento”, visto este ter subido 
“em mais de uma centena” aquando do 
início “do período da emergência”, “nú-
meros estes que representam apenas 
uma instituição [Cáritas de Setúbal], 
enquanto que as outras deverão acres-
centar muitos mais”. 

“Quando eu estava na Cáritas Dio-
cesana de Setúbal não tinha a per-
cepção de que este número fosse 
assim tão elevado”, revela. Para o 
presidente da Cáritas Portuguesa, 
esta situação “não vai melhorar tão 
depressa”, questionando se “quan-
do houver condições de melhoria, o 
que é que será destas pessoas” e se 
estas “irão voltar para a rua” ou para 
“as condições de habitação total-
mente desumanizadas” em que se 
encontravam.

Para ajudar a população neste 
período conturbado, “o Bispo de 
Setúbal [D. José Ornelas Carvalho] 
teve que disponibilizar instalações 
que se destinam a outros fins, que 
não estes, para poder albergar estas 
pessoas”. “Esta situação custa-me 
pessoalmente como cidadão; não 
querendo interferir na vida da Cári-
tas de Setúbal”, afirma.

A resolução da problemática passa 
pela “concertação entre as pessoas 

Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa

DR

responsáveis por estas áreas para se 
encontrar uma saída condigna para 
estas pessoas”, devendo acontecer 
“o mais depressa possível”, e pela ela-
boração de um “plano articulado de 
medidas contra a pobreza que envol-
va o Governo, as diversas autarquias 
e instituições”. “Tive a oportunidade 
de falar em reunião com a ministra 
do Trabalho, da Solidariedade e da 
Segurança Social sobre o assunto e 
identificámos nesta primeira aborda-
gem 14 medidas possíveis. Acho que 
a prioridade é travar a contaminação 

que deu origem a esta pandemia, que 
apareceu como um tsunami, apa-
nhando todos de surpresa”, revela 
Eugénio Fonseca.

“A nossa grande preocupação são 
as pessoas. Deixemo-nos de ideolo-
gias e deinteresses partidários por-
que com isso perdemos todos. Tem 
de haver cooperação franca pois é 
assim que havemos de vencer este 
problema”.

E reforça esta ideia apontando que 
era bom que se “rebobinasse [a me-
mória] sobre o que foi feito quando se 
deu a crise dos anos 80, que atingiu 
particularmente a região de Setúbal, 
em que nós, pela capacidade que 
tivemos de nos unir, conseguimos 
vencer. Aprendi muito nesse tempo 
e percebi que se todos quisermos 
somos capazes de colocar ideolo-
gias e interesses de parte. Foi uma 
experiência muito enriquecedora, 
e faço o apelo para que se faça essa 
experiência de reflecção”.

BREVES

A União das Freguesias de 
Setúbal vai disponibilizar “no 
Mercado do Rio Azul e nos pólos 
de atendimento de Santa Maria 
da Graça e Nossa Senhora da 
Anunciada um equipamento 
que facilita a desinfecção de 
mãos”. “A utilização deste 
equipamento é facilitada 
através de um pedal que evita a 
manipulação directa do mesmo 
com as mãos”, indica a autarquia 
em nota de Imprensa.

A Junta de Freguesia de 
Gâmbia, Pontes e Alto 
da Guerra procedeu “à 
entrega de um equipamento 
informático na residência de 
uma aluna, na impossibilidade 
[desta] conseguir aceder 
às plataformas de ensino à 
distância”. “A iniciativa, em 
articulação com o Agrupamento 
de Escolas Luísa Todi, foi 
possível pelo contributo 
da empresa Troiagás - 
Canalizações e Climatização”, 
divulgou a junta de freguesia.

A circulação pedonal na Avenida 
Dr. António Rodrigues Manito, 
na zona do Bairro do Liceu, 
vai estar condicionada a partir 
desta quarta-feira, “devido 
à realização de operações 
na via pública”.  “Trabalhos 
relacionados com infra-
estruturas de abastecimento 
de água motivam 
constrangimentos, durante um 
período previsto de 15 dias”, 
informou o município.

COVID-19
União das 
Freguesias 
reforça 
protecção

ENSINO
Aluna recebe 
equipamento 
informático

TRÂNSITO
Rodrigues 
Manito 
condicionada

Humberto Lameiras 
Maria Carolina Coelho

Número aproximado 
de aumento de pessoas 
sem-abrigo na cidade 
de Setúbal com a pandemia

100
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FCT já ajudou a fazer 1 500 testes Covid-19 p13

O Clube Naval Setubalense está 
de parabéns pelo seu centenário, 
que infelizmente não pode ser co-
memorado, pela pandemia, com o 
programa que estava previsto para 
junho, agosto e setembro e que fica-
rá para quando forem conhecidas as 
limitações da crise.

E é triste para uma instituição 
como o Naval, com enormes tra-
dições, com um passado glorioso 
e todo o seu historial rico, princi-
palmente náutico, desde a natação, 
remo, vela, passando por hóquei 
patins, ginástica e até à patinagem 
artística. 

A célebre e inédita doca do Naval 
era considerada pelos Setubalenses 
a piscina de Setúbal, infelizmente 
só no Verão, com um grande movi-
mento de nadadores todo o dia, os 
festivais, as provas de natação, rea-
lizados com o Sport Algés e Dafun-
do, Nacional, Alhandra, Pedrouços, 
Sesimbra e outros. Mas tudo isto só 
no Verão e na doca, pois só muito 
mais tarde é que Setúbal conseguiu 
piscina. E foi através do “GRUPIS” 
– Grupo da Piscina de Setúbal, do 
qual fui um grande dinamizador e 
lutador durante muitos anos para a 
construção das piscinas de Setúbal, 
pois nunca me conformava que Se-
túbal não tivesse piscina. Enfim, fui 
um grande lutador, com muitas his-
tórias e peripécias, mas valeu a pena 
todos esses anos dessa luta para que 
elas fossem finalmente construídas 
em Setúbal.

Ainda me recordo do Navalis-
ta Manuel Custódio Pereira, mais 
conhecido por Manuel “Barbeiro”, 
proprietário da barbearia na Rua 
dos Ourives, que no Verão, todas 
as manhãs na doca, desde as 7 às 10 
horas, gratuitamente ensinava a na-
dar quem quisesse, desde crianças a 
adultos. Com a sua obra benemérita 
pôs muita gente a nadar. Na doca, 
além da aprendizagem, às tardes 
este local estava cheio de gente a 
nadar, saltos, polo aquático, as “ha-

Naval está a festejar 100 anos
sem qualquer acto público

OPINIÃO

Custódio Pinto

monas”, enfim era um espetáculo e 
tanto dentro de água, que até ha-
viam pessoas a assistir na muralha, 
divertindo-se com as brincadeiras 
dos nadadores. A capa do meu livro 
ilustra com uma foto a doca cheia 
de nadadores e a assistência na 
muralha.

E recordar é reviver estes mo-
mentos, com muitas saudades, na 
célebre doca do Naval, “A piscina de 
Setúbal”. 

Custódio Pinto, sócio do Clube 
Naval de Setúbal nº 1

Viva Setúbal

A célebre e 
inédita doca 
do Naval era 
considerada 
pelos 
Setubalenses 
a piscina 
de Setúbal, 
infelizmente 
só no Verão, 
com um grande 
movimento 
de nadadores 
todo o dia

Humberto Lameiras

A circulação na frente 
ribeirinha de Setúbal 
continua interdita 
ao público em geral, 
mas já se pode 
ir comer à Arrábida

AUTARQUIA DECRETA EXCEPÇÃO

Acesso à restauração na Arrábida 
abre hoje para clientes

A partir de hoje, está aberta a circu-
lação na estrada de ligação às praias 
da Arrábida, em Setúbal, a clientes 
dos estabelecimentos de restaura-
ção e bebidas, na zona. Um troço que, 
desde o estado emergência apenas 
estava acessível a moradores, traba-
lhadores e veículos autorizados. 

Esta passa a ser uma excepção, 
mantendo, para já, a Câmara de Setú-
bal a interdição à circulação de peões 
e de veículos automóveis na antiga 
EN 379-1, entre a Gávea e o cruza-
mento com a EN 379 -1 (Pinheiro), e 
no acesso à Praia de Albarquel.

Assim, a partir das 00h00 de hoje, 18 

Até agora apenas moradores, trabalhadores e viaturas autorizadas podiam circular na estrada para a Arrábida

ARQUIVO O SETUBALENSE

de Maio, “é permitido, naquela área da 
Arrábida, o acesso aos estabelecimentos 
de restauração e bebidas, que podem 
reabrir no âmbito do plano de descon-
finamento decretado pelo Governo”, 
refere a autarquia em comunicado.

No entanto, vai “manter-se a proibi-
ção da circulação rodoviária e pedonal 
na zona ribeirinha da cidade, designa-
damente nas avenidas Jaime Rebelo e 
José Mourinho, no troço compreendi-
do entre a Rotunda das Sardinhas e o 
Parque Urbano da Albarquel”.

Todas as vias de acesso àquele tro-
ço “também continuam encerradas”, 
nomeadamente as ruas Eng. Ferreira 
da Cunha e Teotónio Banha. Quanto 
ao acesso aos ferries, ruas Cláudio 
Lagrange, Ocidental do Mercado, 
Trabalhadores do Mar, Praia da Saúde 
e do Gaz, e as travessas das Fábricas, 
do Sado e Casa da Saúde, mantém-se 
aberto à circulação. 

Por decisão da autarquia tanto na 
Arrábida, quer na zona ribeirinha, es-
tão fora da proibição de circulação os 
“moradores e trabalhadores na zona”, 
assim como os “veículos devidamen-
te autorizados”.

Mantém-se 
a proibição 
da circulação 
rodoviária e 
pedonal na 
zona ribeirinha 
da cidade no 
troço entre a 
Rotunda das 
Sardinhas e o 
Parque Urbano 
da Albarquel  
Câmara de Setúbal
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Reportagem

Restaurantes 
reabrem com 
cautelas mas 
confiantes 
Empresários da restauração aplicam medidas de limpeza 
e desinfecção contra o coronavírus para dar confiança 
aos clientes. Esplanadas e sardinhas no Verão podem 
animar os negócios

Sair de casa para comer peixe as-
sado, petiscos, carnes grelhadas, 
sardinhas ou choco frito volta a ser 
possível a partir desta segunda-
-feira, dia em que os restaurantes, 
cafés e pastelarias de todo o país 
têm luz verde para reabrir na segun-
da fase do desconfinamento anun-
ciado pelo Governo. Em Setúbal, os 
preparativos de muitos restauran-
tes começaram na semana passada 
e o clima que se sente entre os em-
presários oscila entre a confiança e 
o realismo face à procura.

Nas Fontainhas, a Taberna Gran-
de – casa de petiscos, comida tra-
dicional e carnes do Gerês grelha-
das – reabre hoje, após os últimos 
preparativos feitos sexta-feira à 
tarde. Foram retiradas mesas no 
interior e na esplanada para garan-
tir a distância social de dois metros 
entre clientes, colocados frascos de 
desinfectante em cada uma delas 
e definidos corredores de circula-
ção para evitar o cruzamento de 
pessoas. 

“As ementas são laváveis e as 
mesas são limpas cada vez que as 
pessoas vão à casa-de-banho”, ex-
plicou o gerente, Nuno Campos, a 
O SETUBALENSE. O restaurante, 
que de resto vai manter a aposta no 
take-away até ao final do ano, per-
tence aos mesmos donos do Poço 

das Fontainhas, aberto há 27 anos, 
e que reabre ao público amanhã. 
A ideia é a mesma: transmitir con-
fiança com a adopção das normas 
recomendadas pela Direção-Geral 
da Saúde para prevenir o contágio 
de clientes e trabalhadores. 

Peixe fresco à mesa 
Terça-feira é também o dia de Paulo 
Oliveira reabrir as portas da Casa 
do Mar, na Avenida José Mourinho, 
com a garantia de só servir o melhor 
peixe fresco (à dose ou ao quilo, “os 
preços mantêm-se”). Vai haver “ca-
rapau, massacotes, dourada, sargo, 
robalo, salmonete, choco, lulas e 
bacalhau grelhado”, e com a época 
da sardinha a começar, Paulo está 
confiante na resposta da procura. 
E diz mais: “Estou a pensar pôr es-
planada para compensar a perda 
de lugares” – de 80, passaram para 
metade, distribuídos por duas salas, 
com as devidas distâncias e dispen-
sadores de desinfectante à entrada. 

Estes cuidados repetem-se no 
restaurante A Cataplana, onde 
Alexandre Guerreiro já tem tudo 
pronto para sentar os clientes, a 
partir de terça-feira. Mas vai haver 
alterações, avisa o dono, que tam-
bém grelha o peixe. “Cada vez que é 
rodízio temos de ir oito vezes a cada 
mesa, não devo conseguir fazer is-
so”. Portanto, está a pensar servir 
só doses (compostas por peixe do 
dia, pão, azeitonas, salada, bebida, 
sobremesa e café) “nos primeiros 

quinze dias” após a reabertura, 
e ir ajustando a oferta à procura. 
Quem quiser escolher à carta po-
derá consultá-la no telemóvel ou 
em formato descartável.  

No Largo da Fonte Nova, on-
de funcionam três casas de peixe 
assado, a Tasca Kefish só abre na 
sexta-feira, 22, após ter adoptado 

André Rosa

Sinalética no chão a pedir 
aos clientes para esperarem 
pela mesa, a fixação, em cada 
mesa, de um link de acesso à 
ementa no site do restaurante 
e uma lista de espera para os 
clientes irem à casa de banho 
são algumas das medidas que 
a gerência do restaurante O 
Miguel tomou para reabrir o 
espaço, em segurança, esta 
segunda-feira. Os pormenores 
da reabertura foram ultimados 
numa reunião entre o 
responsável Miguel Peixoto 
e os 15 funcionários da casa, 
que estavam, a maioria deles, 
em lay-off até esta segunda-
feira. Ficou decidido que os 
clientes terão sempre de usar 
máscara (exceptuando à mesa), 
desinfectar as mãos à entrada 
e à saída das casas-de-banho e 

“O Miguel” Sinalética, menu digital e lista 
de espera para a casa-de-banho

manter a distância social de dois 
metros. A lista de espera para 
ir à casa-de-banho “é uma ideia 
adequada ao estabelecimento”, 
uma vez que era frequente as 
pessoas fazerem fila enquanto 
esperavam, explicou o 
responsável a O SETUBALENSE. 
Outro dos cuidados é a indicação 
das horas a que cada mesa foi 
desinfectada, assim como a 
colocação de desinfectante 
de mãos “na entrada, casa-de-
banho, cozinha, bar e zona da 
grelha”. O menu não vai sofrer 
alterações, mas as ementas 
(usadas o menos possível) 
vão ter gavetas de quarentena. 
“Isto vai afectar e muito
 a experiência, mas eu acho 
que a adesão dos setubalenses 
vai ser muito boa”, acredita 
o empresário. 
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# Fique em casa Tudo o que precisa perto de si... 
 Apoie o comércio local

D. TERESA
PARAPSICÓLOGA - MÉDIA

Trata de problemas: Espirituais, 
Curas, Invejas, Bruxedos, Saúde, 

Amor

40 Anos de Experiência 
em Portugal

Telf: 211 566 838 / 912 291 004 / 914 544 601 

A SUA FARMÁCIA MAIS PERTO DO QUE NUNCA

ENTREGAS AO DOMICÍLIO

GRATUITO PARA COMPRAS SUPEREIORES A 25€
NO CONCELHO DA MOITA E BARREIRO 

3,50€ PARA COMPRAS INFERIORES A 25€
E OUTROS CONCELHOS

Telf: 215 859 736 • 910 326 210
Rua Joly Braga Santos, Loja 2 e 4 2860 - 129 Alhos Vedros

Morada: Av. D. Manuel I, nº 74 B - Setúbal 
Contacto: 916 864 136 / 265 761 195

Horário 
Segunda a Sexta 
9h00 às 13h00 

e das 15h00 às 18h00

Horário especial: 2ª a 6ª: 09h00/12h00 – 14h00/17h00
Av José Mourinho, 92/94. - Telef. 210 100 967

Estamos abertos MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO COVID-19 

Recolha e Entrega de Viaturas 
ao Domicílio

Pizzeria Casa Rosa
Pizzas Doces e Salgadas Massas (bolonhesa e carbonara) 

Sobremesas (brigadeiro e tiramisu) 

                      Ligue 214 066 918/939 340 841 ou pelo Uber Eats

Horário: 2ª e 4ª 12h00/15H00 - 4ª a Domingo 12h00/15h00 e 19h00/22h00
Descanso semanal: terças feiras

Rua Hermenegildo Capelo, nº 1 - PALMELA

TAKE 
AWAY

Email: sadoseguroslda@gmail.com; Telemovel: 968 577 860
R. Mouzinho de Albuquerque, 8 - Loja 4 Setúbal (Monte Belo Norte)

Seguros em todos os ramos 
Certificado em Seguros de PMEs 

Especialista em Ramo Vida 
de Crédito à Habitação

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL 
SEG A SÁB. 12H/16H - 18H/22H DOM: 12H/21H

AV. LUISA TODI, 34 
TEL: 910 591 856

PRATOS EXECUTIVOS POR  8,50 €

COMPRE 1 E RECEBA
50% NO SEGUNDO

LANO'S - TAKE AWAY

Largo da Misericórdia, 9 – Setúbal | 265 525 158 | 969 165 642 | lindoptica@sapo.pt

Novo Horário até 31 de Maio – 2ª a 6ª das 10h00 às 13h00 e das 
14h00 às 17h00 | Sábado das 10h00 às 13h00 

A SUA ÓPTICA DE REFERÊNCIA 

A Saúde Ocular em 1º Lugar Lindóptica

DR
“um plano de prevenção” contra a 
Covid-19, que passa pela limpeza e 
por uma zona de quarentena para 
pessoas possivelmente infectadas. 
“Temos condições [para combater o 
impacto do vírus] graças à esplana-
da, mas as regras de distanciamento 
social, a nova forma de trabalhar, 
o investimento feito em produtos 
e a falta de clientes faz com que 
estejamos bastante apreensivos”, 
declarou Stéphane, o responsável, 
a O SETUBALENSE. A expansão da 
esplanada e a chegada da época da 
sardinha poderão, ainda assim, ani-
mar um pouco o negócio. 

Aposta nas esplanadas
Confiante na possibilidade de vir a 
expandir a esplanada, compensan-
do a redução de lugares, está Susana 
Jones, responsável pela petisqueira 
Sem Horas, no Largo da Misericórdia. 
Mas ainda não há certezas. Certo é 
que “até Junho” o horário vai ser re-
duzido (até às 19h00 durante a se-
mana e às 22h00 ao sábado), num 
espaço que antes da pandemia estava 
sempre aberto e cheio de turistas es-
trangeiros. Agora, os preços piscam 
mais o olho aos portugueses: menu 
diário a 10 euros, saladas a seis euros; 
sandes de carne assada com bebida e 
café a cinco euros, por exemplo. 

Já Vasco Alves, chef de cozinha 
e dono dos espaços De Pedra e Sal 
(que reabre brevemente no Largo 

da Ribeira Velha) e Moscatel de 
Setúbal Experience (aberto a par-
tir de hoje na Praça do Bocage), 
prefere falar em “adaptação” dos 
negócios à nova realidade de con-
trolo do surto. Encomendou 600 
máscaras laváveis com o logotipo 
da marca, dispensadores de álcool 
a pedal e substituiu os menus em 
madeira que estavam em cima das 
mesas por outros em vinil, afixados 
na estrutura. A carta também deu 
entrada a novos pratos e antecipa 
um “take-away moderno” de mini-
-marmitas para todos os gostos. 
“Temos de nos adaptar”, diz. 

Do outro lado da Praça do Boca-
ge, a pastelaria Botequim du Bocage 
nunca parou de funcionar graças à 
valência de padaria. A diferença é 
que a partir de hoje já se pode co-
mer no interior e na esplanada, con-
servando dois metros de distância 
face aos outros clientes, conta Ali-
ce Conceição a O SETUBALENSE. O 
mesmo cuidado vai ser tomado na 
Taberna490, na Avenida Luísa Todi, 
onde Sérgio Coelho quer sentar os 
clientes com a mesma confiança com 
que o faria com a sua família noutro 
espaço de restauração. “Não acre-
dito que as pessoas vão ficar muito 
tempo, mas queremos que estejam 
à-vontade”. A limpeza das mesas en-
tre clientes e horários de refeição, o 
uso de máscaras e as ementas desin-
fectadas estão garantidos. 

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

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

(25-06-1933 - 16-05- 2020)

ANTÓNIO DOS SANTOS
CALIXTO   

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

A família informa os familiares e amigos que 
o funeral se realiza no cemitério de Grândola, 
Segunda-feira, 18 de Maio, às 12h00.
Por razões conhecidas, apenas poderão estar 
presentes os dez familiares mais próximos.
Logo que possível, haverá uma missa com 
participação mais alargada.

Classificados

Conversa com Jesus
Todos os dias - Durante nove dias

Ora

Oh! Meu Jesus, em Vós depositei toda a minha 
confiança. Vós sabeis de tudo, meu Pai. Sois o Senhor 
do universo. Sois o Rei dos reis. Vós fizestes o paralítico 
andar, o morto viver, o leproso sarar. Fazei com que 
(PEDIR A GRAÇA). Vós quer vistes minhas angústias 
e lágrimas bem sabeis de tudo. Divino Amigo, como 
preciso alcançar (PEDIR A GRAÇA). Convosco, 
Mestre, dai-me ânimo e alegria para viver. Só de 
Vós espero com fé e confiança (PEDIR A GRAÇA 
COM FÉ). Fazei Divino Jesus que antes de terminar 
esta conversa que terei Convosco durante nove dias 
eu alcance essa Graça que peço com fé (PEDIR A 
GRAÇA). Como gratidão, mando publicar 1000 
orações para outras pessoas que precisam de aprender 
a ter e confiança na Vossa misericórdia. Iluminai os 
meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias 
o amanhecer e que este testemunhe o nosso diálogo. 
Jesus, tenho confiança em Vós. Cada vez mais aumentai 
a minha fé. Amém

Obrigado por tudo Senhor.

Agradeço por várias graças alcançadas

Necrologia
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PUBLICIDADE

         Farmácia Marques
   DIRECÇÃO TÉCNICA

                Dr. Valter Manuel C. Gomes

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

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

Bloco Clínico

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408 265 520 716

MARIA VIRGÍNIA 
NUNES PACHECO

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Maria Virgínia Nunes Pacheco. 
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.

(1931 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

CARLOS MANUEL 
FERNANDES 

PEREIRA

A família vem por este meio agradecer a to-
das as pessoas que se dignaram a acompa-
nhar o funeral ou que de alguma forma mani-
festaram o seu pesar.

(1960 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

CLEIDE BATISTA 
RODRIGUES 

BARRETO

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Cleide Batista Rodrigues Barreto. 
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.

(1927 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

FRANCISCO 
JOÃO MARTINS 

FERREIRA

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Francisco João Martins Ferreira. 
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.

(1939 – 20200)
Participação e 
Agradecimento

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

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

Dra. Maria José Leitão - Psicologia | Hipnoterapia (Acordos)
Dra. Estefânia Campos - Tratamentos de Incontinência Urinária e Fecal

Dr. Norberto Gomes - Medicina Desportiva 
Tratamento Não Cirúrgico de Varizes (Derrames)  - Esclerose, Laser Co2, Laser Vascular, Carboxiterapia

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

Medisete - Centro Médico, Lda.
Direcção Clinica – Dr. Norberto Gomes
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João Pereira Alexandre, 
CEO da Corkbrand®, 
acredita num 
cenário favorável 
no pós-covid-19

Programa da 
comunidade 
intermunicipal arranca 
amanhã com uma 
linha para registo de 
solicitações das PME

NOVAS OPORTUNIDADES NO HORIZONTE

“Investimento em marketing
é importante mesmo em tempo 
de pandemia”

A Corkbrand®, empresa gestora de 
marcas, defende que mesmo em 
tempo de pandemia “é importante 
que as empresas percebam que o in-
vestimento em marketing é algo que 
tem de ser alimentado em qualquer 
época, especialmente nesta em que 
vivemos”.

“Os consumidores estão ligados 
ao online, e continuam activos no 
mercado e com necessidades por 
colmatar. Estudar o mercado e as 
suas limitações é o primeiro passo 
para encontrar respostas e soluções”, 
disse João Pereira Alexandre a O SE-
TUBALENSE. O CEO da Corkbrand® 
deixa algumas pistas que, na sua opi-
nião, são essenciais para o futuro das 
empresas. 

“O segredo está na forma como 
as empresas trabalham a confiança 

João Pereira Alexandre realça a necessidade de promoção de produtos e serviços no mercado 

A Cimal também já distribuiu material de protecção aos municípios

DR

e segurança no processo de venda 
física dos seus produtos/serviços. O 
mercado está em mudança e o con-
sumo é algo que faz parte da nossa 
cultura, desta forma acredito que va-
mos conseguir ultrapassar esta fase. 
Quando o sector do turismo estiver 
estável e operacional será possível 
falar novamente de rentabilidade, 
sendo este um impulsionador da 
economia”, revela.

O marketing imobiliário é o core 
business da Corkbrand®, mas ao lon-
go dos anos a sua influência no mer-
cado global tem vindo a aumentar de 
forma significativa como comprovam 
os números.

A empresa colabora com empresas 
do distrito de Setúbal nos sectores 
do turismo, restauração e imobiliário. 
Keller Williams, Home Tailors, Solum 
Real Estate, Cabana Beach Bar, Maris-
queira Sotavento, entre outras, nes-
te momento encontram-se a postos 
para reiniciar a sua actividade com 
todas as regras de segurança neces-
sárias para continuar a servir os seus 
clientes. 

“A positividade é algo que ajuda 
o mindset dos gestores a encontrar 
novas formas de ultrapassar as limi-
tações desta pandemia. Pensamos 

que só estes conseguirão perceber 
as novas regras (na prática) e come-
çar um novo caminho”, realça João 
Pereira Alexandre. 

Numa primeira fase de isolamen-
to, a Corkbrand® não foi excepção na 
quebra de resultados e na reduzida 
taxa de entrada de novos clientes, as-
sume. “Alguns decidiram suspender 
o seu investimento em marketing e 
comunicação por motivos variados, 
mas a grande maioria percebeu que 
esta podia também ser uma opor-
tunidade para investir em novos ca-
nais, criar novos produtos, comunicar 
novos conceitos numa nova fase de 
mercado”, frisa. 

No seio da Corkbrand® a equipa 
passou a regime de teletrabalho, 
“mas sempre com principal foco em 
continuar a servir os clientes, que 
estão em casa e na procura de novas 
soluções”, explica. 

“Decidimos apoiar os nossos clien-
tes, retirando restrições em alguns 
dos serviços digitais contratados, 
com o completo de consultoria de 
marketing gratuito, para que o cliente 
aproveite esta paragem para pensar 
no seu negócio, nos seus objectivos 
e na estratégia a implementar pós-
-Covid”, conclui.

ALENTEJO LITORAL

Municípios lançam plano
para ajudar a salvar empresas

A Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Litoral (CIMAL) anunciou, 
na passada sexta-feira, um programa 
de colaboração e de apoio às micro, 
pequenas e médias empresas da re-
gião, para minimizar o impacto da 
pandemia de Covid-19.

Em comunicado, a CIMAL indica 
que o programa, lançado em parceria 
com a consultora Deloitte, vai dispo-
nibilizar, a partir de amanhã, 19, uma 
linha de atendimento gratuita para o 
registo de solicitações das PME.

O programa inclui um conjunto de 
serviços especializados nas áreas da 
gestão, fiscalidade, jurídica e opera-
cional, para “auxiliar as empresas na 
tomada de decisões e na implementa-
ção de medidas de resposta durante o 
ciclo de gestão de crise que as empre-
sas enfrentam” devido à pandemia.

Para a implementação do projecto 
foi constituída uma equipa multidis-
ciplinar “de cariz municipal”, com 
representantes dos municípios de 
Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do 
Cacém e Sines, no distrito de Setúbal, 
e de Odemira (Beja), da CIMAL e da 
Deloitte, para apoiar as empresas.

“Tendo em conta o actual cenário 
de crise, os cinco municípios do litoral 
alentejano consideraram urgente a 
adopção de medidas não só de pro-
tecção, mas que vão mais além no au-

xílio às pequenas e médias empresas, 
as quais representam uma enorme 
fatia da economia local”, explicou o 
presidente da CIMAL, que preside 
também à Câmara de Alcácer, Vítor 
Proença, citado no comunicado.

O autarca acrescentou que o ob-
jectivo passa por “conseguir mitigar 
ao máximo todos os efeitos que os 
empresários estão a sentir neste mo-
mento de crise".

"Sentimos que ao criar esta plata-
forma em colaboração com a Deloitte, 
uma empresa com larga experiência 
no mercado, vamos conseguir chegar 
a um grande número de empresários 
que, neste momento, atravessam 
momentos difíceis decorrentes da 
crise causada pela Covid-19”, realçou.

Nesse sentido, será disponibilizada 
“informação prática ao nível das obri-
gações fiscais e incentivos (medidas 
de apoio à tesouraria, acesso a linhas 
de crédito, medidas de continuidade 
de negócios e emprego), e informa-
ção ao nível do direito do trabalho 
e empresarial (medidas laborais de 
apoio a empresas e trabalhadores, 
regimes de 'lay-off', processos de 
execução)”.

A equipa multidisciplinar ficará 
igualmente encarregue de partilhar 
com as empresas da região do litoral 
alentejano conhecimento especializa-
do, em termos de negócio, finanças, 
recursos humanos e comunicação.

Poderá ainda “propor medidas 
de emergência, de forma a limitar 
o impacto financeiro, identificando 
medidas de curto-prazo que permi-
tam operar o negócio e recomendar 
medidas que visem retomar a nor-
malidade dos negócios”, conclui a 
CIMAL. Lusa

DR

Luís Pestana

Região
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Faculdade de Ciências 
e Tecnologia já ajudou 
a fazer 1500 testes 
de despiste

A Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa (FCT 
Nova) está a dar apoio à realização 
de testes de despiste à Covid-19 em 
instituições de solidariedade social, 
mais concretamente lares e residên-
cias que apoiam população idosa.

O projecto arrancou a 28 de Abril 
e já foram realizados cerca de 1500 
testes a utentes e funcionários de 
aproximadamente 50 instituições.

Em colaboração com o Instituto 
Universitário Egas Moniz e no âmbito 

Já foram realizadas 
intervenções em cerca 
de 50 instituições. 
Projecto arrancou
no final de Abril

COVID-19

de um protocolo com o Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, “o objectivo é apoiar as popu-
lações mais vulneráveis à pandemia”, 
refere o estabelecimento de ensino 
em comunicado.

Em colaboração, e à frente do pro-
jecto, está uma equipa da Unidade de 
Ciências Biomoleculares aplicadas, 
composta por professores e inves-
tigadores dos departamentos de 
Ciências da Vida e de Química.

Os testes, maioritariamente rea-
lizados no distrito de Setúbal, são 
depois analisados nos laboratórios 
da faculdade. A realização de tes-
tes surge após outras medidas da 
FCT Nova, como o fabrico de más-
caras, da produção de gel desinfec-
tante e da criação de ventiladores 
minimalistas.

Quando está em marcha 
uma grande operação 
dirigida a partir dos 
grupos económicos 

do negócio da doença, dos seus 
representantes políticos e propa-
gandistas, incluindo sectores rea-
cionários que sempre quiseram a 
destruição do Serviço Nacional de 
Saúde, é um imperativo nacional, 
em nome da saúde dos portugue-
ses, exigir o reforço do SNS por 
forma a garantir em pleno o direito 
à saúde.
Com o pretexto de que é necessário 
recuperar os atrasos provocados na 
atividade regular do SNS, devido às 
medidas de exceção tomadas nas 
unidades de saúde para garantir a 
resposta imediata à epidemia, os 
grupos privados da saúde que nos 
últimos dois meses se esconderam 
do surto epidémico e viram a sua 
atividade fortemente reduzida, 
desenvolvem uma campanha com 
o objetivo de pôr em causa a capa-
cidade do serviço público garantir a 
recuperação dos atrasos provoca-
dos nas listas de espera.
Quando se provou e é reconhecido 
o papel insubstituível do Serviço 
Nacional de Saúde na resposta ao 
surto epidémico e se comprovou 
que é a única resposta capaz de ga-
rantir o direito à saúde, o momento 
que vivemos é decisivo para o futu-
ro do SNS.
No combate ao surto epidémico 
têm-se destacado os médicos, en-
fermeiros, técnicos, pessoal admi-
nistrativo, assistentes operacionais. 
São eles que arriscam em primeira 
linha, trabalhando até ao esgota-
mento se necessário.
Sem o SNS, o tratamento dos 
doentes afetados pela COVID-19, 
seria para muitos deles e para todos 
nós, uma ruína e um desastre. Não 
haveria, nesta situação, segurado-
ras nem prestadores privados que 
valessem aos portugueses.
Hoje está claro que o SNS não só 

Mais do que nunca, a questão 
central e prioritária da defesa 
do Serviço Nacional de Saúde

OPINIÃO

Bruno Dias

mostrou uma elevada capacidade 
de realização da sua missão, como 
está em condições, caso sejam 
reforçadas as suas condições finan-
ceiras, técnicas e humanas, de man-
ter simultaneamente o combate ao 
coronavírus e recuperar a atividade 
suspensa e manter a atividade 
regular.
O PCP reforça a exigência da 
concretização de um plano de 
emergência que, partindo de uma 
análise rigorosa do trabalho realiza-
do nestes últimos dois meses, das 
experiências recolhidas, das neces-
sidades identificadas e dos meios 
necessários para combater o surto 
epidémico e regularizar a atividade 
normal do SNS, não deixando nin-
guém para trás, apontou já um con-
junto de medidas prioritárias, que 
foram apresentadas no passado dia 
15 e que podem ser consultadas em 
www.pcp.pt 
Algumas dessas medidas funda-
mentais, que cabe aqui referir, 
passam por acabar com o subfinan-
ciamento crónico a que o SNS foi 
sujeito por sucessivos governos, 
reforçando as transferências de 
verbas do OE, a fim de dotar os 
serviços de saúde dos montantes 
necessários à prestação de cuida-
dos e de investimento, bem como a 
autonomia das unidades de saúde 
e o reforço dos recursos humanos 
do SNS.
 Reforçar o Serviço Nacional de Saú-
de como serviço público, universal, 
geral e gratuito, eficiente e eficaz 
como prestador geral e universal 
de cuidados de saúde, atribuindo 
ao sector social e privado um papel 
supletivo, é o caminho que melhor 
serve os interesses do País e dos 
portugueses.

Deputado do PCP

Sem o SNS, o 
tratamento 

dos doentes 
afetados pela 

Covid-19 seria, 
para muitos 
deles e para 

todos nós, uma 
ruína e um 

desastre

Espaços e serviços 
municipais reabrem 
A Câmara de Sesimbra reabre hoje 
ao público “mais um conjunto de 
equipamentos e serviços munici-
pais”, mas “com condicionamentos 
e medidas de protecção que visam 
garantir a segurança de trabalhado-
res e utentes”.

Segundo a autarquia, incluem-se 
nesta segunda fase de reabertura “os 
balcões únicos de serviços de Sesim-
bra, Quinta do Conde e BÚS Móvel, a 
Fortaleza de Santiago, o Museu Ma-
rítimo, o Posto de Turismo, a Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos, 
o Departamento de Administração 
e Finanças, a Divisão de Gestão de 
Aprovisionamento e Património e a 
Tesouraria”. Além disso, iniciam-se os 
“atendimentos presenciais por mar-
cação na Unidade Técnica de Apoio 
ao Empresário, Pescas e Ruralidade, 
no Departamento de Ordenamento 
do Território e Urbanismo, na Divisão 

SESIMBRA

de Assuntos Jurídicos e no Gabinete 
de Habitação, Acção Social e Saúde”, 
ao passo que o Refeitório Municipal 
começa a funcionar “em regime de 
takeaway até final do mês”.

“A abertura dos atendimentos pre-
senciais está sujeita a um conjunto 
de regras, entre as quais a obrigato-
riedade do uso de máscaras, higieni-
zação, respeito pelas distâncias de 
segurança e etiqueta respiratória 
ou permanência no interior de cada 
serviço pelo tempo estritamente ne-
cessário ao atendimento”, explica o 
município. A colocação de “divisórias 
de acrílicos em muitos dos espaços e 
sinalética de apoio no acesso às ins-
talações” foram algumas medidas de 
protecção adoptadas. Na Fortaleza, 
“haverá um número  máximo de 60 
visitantes em simultâneo no interior, 
controlados à entrada pelo seguran-
ça”, lembra a autarquia a concluir.
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Desporto

Vitória arranca hoje com os treinos 
colectivos no Estádio do Bonfim

Duas semanas após o regresso ao 
trabalho, o plantel do Vitória FC ini-
cia hoje, pelas 10 horas, no Estádio 
do Bonfim, os treinos colectivos. A 
decisão de se avançar mais uma etapa 
na forma como Julio Velázquez está 
a preparar a equipa para o reatar da I 
Liga só é possível depois de os joga-
dores, equipa técnica e ‘staff’ terem 
acusado negativo no terceiro rastreio 
à Covid-19, realizado na sexta-feira.

O anúncio foi feito numa altura em 
que o Governo, seguindo as recomen-
dações da Direcção-Geral da Saúde 
(DGS), também autorizou os treinos 
colectivos nos clubes que participam 
no escalão principal. O facto de o nú-
mero de infectados registados até ao 
momento entre os 18 clubes estarem 
controlados permite que seja dado 
mais um passo rumo à normalização 
da situação.

No caso do Vitória, que já tinha tido 
resultados negativos nos rastreios de 
2 e 10 de Maio, voltou este sábado 
(dia 16) a revelar que todos no Bonfim 
estão limpos do vírus. ““Tal como dois 
os anteriores, este rastreio efectuado 
à covid-19 revelou que nenhum joga-
dor, treinador ou elemento do ‘staff’ 
se encontra infetado”, anunciou no 
sábado o clube em comunicado pu-
blicado na sua página oficial.

Recorde-se que “de forma a certi-
ficar a saúde de todos nesta fase de 
contingência, foi realizado novo teste 
da zaragatoa/PCR com colheita naso-
faríngea, para a detecção de doença 
activa”. O resultado negativo permite 
à equipa “prosseguir os trabalhos de 
preparação para o regresso do cam-
peonato, mantendo todas as medidas 
de contingência adotadas até ao mo-
mento”, refere o documento depois 
do mais recente controlo”.

Ricardo Lopes Pereira

Nova etapa depois do 
resultado negativo no 
terceiro rastreio ao 
plantel

BOAS NOTÍCIAS DUAS SEMANAS DEPOIS DO INÍCIO DO TRABALHO

DR

Paulo Gomes: “Cidade do Futebol  
é possibilidade, mas duvido que 
aconteça”
Depois de o Estádio do Bonfim ter si-
do vistoriado na passada quinta-feira, 
para verificar se reúne as condições 
exigidas pela DGS para acolher os jo-

gos caseiros da equipa do que falta 
da época actual, o clube ficará nas 
próximas horas a saber o resultado 
da inspecção. O presidente Paulo 
Gomes considera “inegável” que o 
Bonfim reúne as condições exigidas 
e deu conta do seu optimismo numa 

nota enviada pelo clube à comunica-
ção social.

“É um estádio antigo, é verdade, 
não tem as condições que todos gos-
taríamos que tivesse, estamos a tra-
balhar para as melhorar, mas há um 
facto que é inegável: o Bonfim, neste 
momento, tem as condições que a 
Direção-Geral da Saúde pede”, refere, 
reiterando a sua confiança. “A vistoria 
correu muito bem e deixou-nos com 
sinais bastante positivos. Aqui não 
está em causa se o estádio é do Euro 
2004, se não é do Euro 2004, se é de 
nível 1, nível 2 ou nível 3. O que está 
aqui em causa é se cumpre ou não as 
condições exigidas pela DGS. Isso é o 
mais importante”.

O dirigente revelou que foram 
também apresentados vários argu-
mentos que mostram as mais-valias 
do recinto. “Quem conhece o Estádio 
do Bonfim sabe que é dos estádios 
mais arejados, em que as equipas não 
se cruzam e onde os jogadores an-
dam cinco metros e estão no relvado. 
Uma vez que as actividades da ginás-
tica estão suspensas, apresentámos 
ainda uma possibilidade que passa 

pelo aproveitamento desse espaço, 
uma vez que tem excelentes balneá-
rios e zonas de acessos excecionais”, 
referiu.

O presidente do emblema setu-
balense frisa que a determinação 
em jogar no Bonfim não colide com 
a vontade já expressa antes pelo 
clube da necessidade de retomar o 
campeonato. “O Vitória é de Setúbal 
e vamos lutar para que continue a jo-
gar em Setúbal. Não quer isto dizer 
que vamos colocar algum entrave ao 
retomar do campeonato, até porque 
essa sempre foi uma batalha nossa e 
vamos jogar, independentemente da 
decisão que for tomada”.

Paulo Gomes finaliza a nota à co-
municação social admitindo que 
atuar na Cidade do Futebol, em Oei-
ras, é um “plano B”, que não acredita 
venha a tornar-se realidade. “Temos 
um plano B, que é o nosso mal menor, 
mas a nossa luta é só uma: o Vitória 
é no Bonfim. Jogarmos na Cidade do 
Futebol é uma possibilidade, mas, 
muito sinceramente, depois daquilo 
que se passou hoje aqui no Bonfim, 
duvido que aconteça”.

Julio Velázquez "anuncia" o primeiro treino conjunto do plantel sadino no relvado do Estádio do Bonfim

Em entrevista ao Canal 11, 
o presidente do conjunto 
setubalense mostrou-se 
confiante na possibilidade de as 
negociações para a renovação 
de contrato com Julio Velázquez 
chegarem a bom termo. ““Já 
tive algumas conversas com o 
treinador. Não tivemos ainda 
a conversa decisiva, mas uma 
coisa posso dizer: estamos os 
dois no mesmo caminho e esse 
caminho está a ser feito de 
uma forma muito comum, por 
isso podemos ter um acordo a 

Futuro  “Acordo com Velázquez 
a qualquer momento”

qualquer momento”.
Na ocasião, Paulo Gomes, 

que em Janeiro de 2020 
sucedeu a Vítor Hugo Valente 
na presidência do Vitória, 
voltou a tecer rasgados elogios 
ao técnico espanhol, de 38 
anos, que chegou a Setúbal 
em novembro de 2019. “Julio 
Velázquez é um treinador que 
tem valorizado o clube e a 
cidade. A sua competência é 
vista por todos de uma forma 
bem visível, portanto acho que 
estamos no bom caminho”.
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“Construímos um clube mais forte, 
mais bem preparado e obtivemos 
melhores resultados desportivos. 
A melhoria das infra-estruturas 
foi iniciada com a substituição 
de toda a iluminação do campo, 
colocação de cadeiras e aquisição 
de um autocarro, para transporte 

das equipas. Estamos empenhados 
em voltar a ser Entidade Formadora 
Certificada de 3 estrelas e 
conseguimos a Bandeira de Ética”. 
No seguimento do desconfinamento 
social o clube informa que irá 
promover a organização do acto 
eleitoral, adiado desde Abril.

Clube alvinegro 
faz balanço 
positivo da 
época e prepara 
novas eleições

Numa breve análise sobre a época 
desportiva de 2019/2020, os órgãos 
sociais do Comércio Indústria 
fazem um balanço positivo do 
trabalho desenvolvido e deixam 
palavras de agradecimento aos 
jogadores, técnicos, departamento 
médico e restantes colaboradores.  

“Sonho com a conquista da Taça AFS
e a subida ao Campeonato de Portugal”
“Deixem-me sonhar” 
foi uma frase que ficou 
célebre no futebol e que 
neste caso se aplica na 
perfeição àquilo que 
é o desejo do jogador 
setubalense

DR

José Pina

José Madruga nasceu em Setúbal 
há 35 anos, começou a jogar no 
Vitória FC, passou por outros 
emblemas e ingressou no Comércio 
Indústria, clube que representa 
há 13 anos. É um exemplo de 
dedicação e vive o clube como 
ninguém, já obteve algumas 
alegrias mas ainda não perdeu a 
esperança de poder vir a alcançar 
mais…  
Depois de ter feito a sua 
formação no Vitória e ter 
passado por outros clubes fixou-
se no Comércio Indústria onde 
permanece há alguns anos e 
tem desempenhado também 
as funções de treinador das 
camadas jovens. Que significado 
tem isto para si?
Sim é verdade, passei pelas 
camadas jovens do Vitória mas 
também passei pelos Pelezinhos 
e Pinhalnovense, em juniores. A 
minha estreia como sénior foi no 
Palmelense, onde estive três anos 
e fui sempre bem tratado, pela mão 
de um treinador que me marcou 
muito, o Carlos Ribeiro. Depois 
voltei ao meu clube de coração 
como profissional o Vitória B onde 
estive uma época e depois ingressei 
num clube que me diz muito, o 
Comércio Indústria, ao qual me 
entreguei de alma e coração numa 
ligação que já dura há 13 anos, com 
momentos bons e outros menos 
bons, como a descida de divisão 
que me marcou imenso pela 
negativa. Prometi a mim mesmo 

Terminada esta época, já 
começou a pensar na próxima? 
Ainda não pensei muito nisso, 
tinha como objectivo terminar este 
ano a minha carreira de jogador 
mas a pandemia alterou tudo. 
Vou falando com alguns colegas, 
e jogadores de outros clubes, que 
são da opinião que esta não é a 
melhor forma de terminar um bom 
percurso. Ainda não falei com os 
directores do Comércio mas isso 
não me preocupa muito porque 
confio nas pessoas que estão à 
frente no clube. 
Com a pandemia que surgiu as 
nossas rotinas diárias mudaram 
bastante nos últimos tempos. 
Como tem vivido esta situação? 
Ninguém estava preparado para 
uma coisa destas. No meu caso, 
como estive em casa imenso 
tempo, deu para fazer coisas que 
antes não conseguia com tanta 
intensidade, como por exemplo 
estar mais tempo com os meus 
filhos, ajudá-los nas tarefas da 
escola, brincar com eles e desfrutar 
do convívio porque por vezes não 
sabemos, nem nos apercebemos, 
quanto perdemos em relação 
a eles, devido à nossa vida 
profissional e ao futebol, como é o 
meu caso. Pode ser que isto que se 
está a passar sirva de exemplo para 
todos nós.  
Para concluir quer deixar alguma 
mensagem aos adeptos?
Que continuem a apoiar o clube e 
que acreditem porque o Comércio 
está no bom caminho, não só 
no futebol sénior mas também 
na formação. As pessoas que 
estão à frente do clube têm sido 
organizadas e estão aos poucos a 
conseguir fazer o que prometeram. 
Basta olhar para o nosso estádio 
que tem um sintético novo e 
agora também cadeiras para os 
associados, muitas mais novidades 
estão certamente para vir. Por 
isso, continuem a apoiar um clube 
centenário, que merece o respeito 
de toda a cidade de Setúbal. 

que não sairia do clube até voltar a 
subir à 1.ª divisão como aconteceu 
na época passada que culminou 
com o título de campeão. Foi um dia 
inesquecível por tudo o que o clube 
significa para mim, mas continuo 
a ter outro sonho, ver este clube 
vencer a Taça da AF Setúbal ou 
subir ao Campeonato de Portugal. 
Em relação ao cargo de treinador 
das camadas jovens tive que parar 

ENTREVISTA JOSÉ MADRUGA , COMÉRCIO E INDÚSTRIA

devido à minha vida profissional. 
Tenho muita pena porque adoro 
treinar crianças e hoje é curioso 
ver colegas meus nos seniores que 
foram meus jogadores em infantis, 
isso deixa-me muito orgulhoso 
porque fiz parte do crescimento 
deles.  
Esta época foi utilizado poucas 
vezes como jogador. Porquê?
De facto não joguei como desejava, 

em 13 anos de clube jogava quase 
sempre. Este foi o ano que menos 
joguei, mas respeito as decisões 
dos treinadores. O meu colega e 
amigo Hélder Cabral, que jogava na 
minha posição, cumpriu bem a sua 
missão e quando assim é, só tenho 
que aceitar e continuar a trabalhar 
arduamente como sempre fiz. A 
trabalhar por turnos nem sempre 
conseguia treinar e assim ficava 
naturalmente mais difícil de ser 
opção. 
Que análise faz ao 
comportamento da equipa no 
campeonato?
Uma análise muito positiva porque 
viemos da 2.ª Divisão, tínhamos 
uma equipa nova e também um 
novo treinador que trouxe novas 
ideias. Temos um plantel de muita 
qualidade com jogadores que já 
andaram noutros patamares, mas 
não é fácil chegar, e com um plantel 
totalmente novo, conseguir-se 
tudo de uma vez. Acho que com a 
continuidade deste plantel e com 
a vinda de mais alguns jogadores 
poderemos concretizar o sonho 
de ver o clube no Campeonato de 
Portugal.
Tem sido difícil viver sem 
futebol? 
Não tem sido fácil porque desde 
que me conheço sempre estive 
ligado ao futebol a jogar ou treinar, 
assistir pela TV ou ir ao estádio 
ver o Vitória que é meu clube do 
coração e agora nos últimos anos 
a acompanhar os meus filhos que 
também jogam futebol. Gosto 
imenso de os acompanhar, ver o 
crescimento e a evolução deles 
num desporto que também amam. 
Concorda com a decisão de dar 
as competições por concluídas? 
Concordo plenamente com 
a decisão tomada porque em 
primeiro lugar deve estar a saúde 
de todos nós. E, neste caso fomos 
um exemplo quanto às decisões 
tomadas. Quanto ao resto, há que 
respeitar aquilo que as entidades 
competentes decidiram.  



01:02 ~ 3.2 m ~ Preia-mar 
07:21 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar 
13:37 ~ 3.2 m ~ Preia-mar 
19:40 ~ 0.8 m ~ Baixa-marSE
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DA06:52 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar 

13:07 ~ 3.2 m ~ Preia-mar 
19:10 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar

06:56 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar 
13:09 ~ 3.1 m ~ Preia-mar 
19:14 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar

01:14 ~ 3.5 m ~ Preia-mar 
07:11 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar 
13:50 ~ 3.5 m ~ Preia-mar 
9:31 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar
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AJUDE O SEU JORNAL 
A MANTER A PUBLICAÇÃO

O SETUBALENSE lançou uma campanha de recolha de 
fundos - crowdfunding para que os leitores e a comunidade 

em geral possam ajudar a manter a publicação,
 tanto em papel como digital, nos próximos dois meses


