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Os quatro hospitais do distrito não têm mãos a 
medir na ‘guerra’ contra o coronavírus. 

No fecho desta edição havia casos confirmados 
e centenas de suspeitos. Espera-se uma semana 

ainda mais agitada. A proteção civil está em 
alerta máximo em toda a região, e os impactos 

fazem-se sentir em toda a linha.
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ENFOQUE

PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONTROLAM COMO PODEM CENTENAS DE SUSPEITOS

Hospitais da região ‘aguentam’ 
caos trazido pelo Covid-19
Os primeiros casos de Covid-19 no distrito fizeram estrondo junto da 
população. Há mais de duas dezenas de infetados, centenas de pessoas 
em vigilância e isolamento compulsivo, e algum caos nos hospitais da 
península. Estamos ainda no início da pandemia, os especialistas 
garantem que o pior está para chegar.
TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

O NÚMERO de infetados com Covid-19 no 
distrito, em particular na península, não 
param de aumentar e, segundo as várias 
fontes contatadas pelo Semmais, a curva 
de casos positivos vai continuar a aumen-
tar de forma acelerada.

Segundo os últimos dados a que o 
Semmais teve acesso, quinta-feira, 19 de 
março, nos nove concelhos havia 20 casos 
registados, sendo que o caso mais recente 
é de um jovem, residente em Azeitão. Na 
mesma quinta-feira, foi dada alta médi-
ca ao primeiro infetado com coronavírus 
registado em Setúbal, um homem de 77 
anos de idade. 

Os médicos da linha da frente, que 
operam, nomeadamente nos hospitais 
Garcia de Orta, Almada, Nossa Senho-
ra do Rosário, Barreiro, e S. Bernardo, 
em Setúbal, têm vindo a “improvisar” no 
que toca à proteção individual. “Ninguém 
estava preparado para isto, a desorgani-
zação é enorme, a falta de proteção dos 
médicos e enfermeiros é preocupante, e 
as administrações não sabem bem o que 
andam a fazer”, confiou um experiente 
clínico, que tem feito banco, no hospital 
do Barreiro.

São centenas de suspeitos que ‘in-
vadem’ as zonas criadas, na última sem-
ana, em cada um destas unidades, para 
procederem à despistagem destes casos, e 
isolá-los dos doentes comuns. O afluxo de 
doentes é de tal forma que nos três hos-
pitais foram montadas tendas, com apoio 
dos serviços de proteção civil, AMI e Cruz 
Vermelha, estas duas últimas situações 
em Setúbal, no S. Bernardo.

Face ao elevado número de doentes 
com dificuldades respiratórias a chegar 
às unidades de triagem, os médicos têm 
optado por separar “doentes com essas 
patalogias para um lado, e os doentes 
com suspeitas de infeção pelo Covid-19, 
que acrescentam febre e outros sintomas, 
para outro lado, mas a incerteza é muito 
grande, porque nunca se sabe se os que 
se apresentam assintomáticos não virão a 
evoluir negativamente”, diz outro médico 
contatado pelo Semmais.

FALTA DE PROTEÇÃO ‘REINA’ 
NA LINHA DA FRENTE

Os clínicos que falaram ao Semmais, 
sublinham que reina “uma enorme fal-
ta de proteção de quem está na linha da 
frente”, porque, nesta fase crítica da situ-
ação, “nenhum doente deveria ser visto 
por médicos sem estarem munidos de 

máscaras FFP2 ou FFP3 - aquelas que 
melhor filtram os aerossóis -, mas tam-
bém com viseira, luvas e, em última in-
stância, com a fardeta de banco hospita-
lar”. E no universo dos operacionais em 
serviço nestes dias de caos hospitalar, 
só um número reduzido tem hipótese de 
recorrer a estes utensílios. Acresce, dizem 
os médicos, que não há “lugar para a toma 
de banhos”, imprescindível para a mu-
dança “obrigatória” de roupa.

A par destas dificuldades, que as au-
toridades de saúde esperam atenuar du-
rante os próximos dias, com aquisições 
no estrangeiro, por via de uma compra à 
China de mais de 30 toneladas de equipa-
mentos médicos, óculos, roupas, testes de 
diagnóstico, ventiladores, entre outros, os 
hospitais da região estão ainda debater-se 
com falta de pessoal e gestão interna. 
“Hoje os médicos já não fazem medici-
na com estetoscópio, mas com medicina 
molecular, e os resultados dos testes têm 
demorado, porque, em muitos casos, são 
necessários testes de confirmação”, ex-
plica ao Semmais, o infecciologista, José 
Poças. 

“É preciso muita presença de espírito, 
conhecimento, e sensatez, nesta fase, por 
isso as pessoas (médicos) vão assumindo 
que casos menos graves, são para enviar 
para casa de quarentena, medicados e sob 
intensa vigilância”, acentua este especial-
ista, que preside ao Gabinete de Crise do 
S. Bernardo. 

CENTENAS EM ACOMPANHAMENTO 
E ISOLAMENTO EM CASA

São centenas os doentes nesta situação. 
Na quinta-feira, 19 de março, estavam 
mais de trezentas pessoas sob vigilância, 
divididos pelos três Agrupamentos de 
Centros de Saúde da Península de Setúbal, 
ACES Arco Ribeirinho Sul (Barreiro, Moi-
ta, Montijo e Alcochete), ACES Almada/
Seixal e ACES Arrábida (Sesimbra, Setúbal 
e Palmela). Destes, cerca de 120 encontra-
vam-se em isolamento compulsivo. “Ain-
da assim, é uma percentagem muito baixa 
de incidência numa região tão grande de-
mograficamente como a nossa”, sossega 
ao Semmais Mário Durval, Delegado de 
Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

Com este tipo de acompanhamento 
está Alexandra Peixinho Abreu, diretora 
executiva da Think PR, desde 11 de março, 
quando ainda os números de Covid-19 
eram muito reduzidos em Portugal. Nat-
ural de Setúbal, diz que esteve no mesmo 

espaço e por diversas vezes, e durante 
muito tempo, com pessoas que foram 
diagnosticadas com o vírus. “Desde en-
tão, e todos os dias, recebo uma chama-
da por parte da DGS para apurar o meu 
estado de saúde”, escreveu num ‘post’ na 
sua página do Facebook, onde acrescen-
ta: “Estou bem, nenhuns sintomas por 
aqui, a não ser o facto de estar isolada dos 
meus pais e das minhas filhas”. E exorta 
as pessoas a não desvalorizar as medidas 
de segurança e de proteção, ao referir que 
“provavelmente não estarei infetada, mas 
podia estar”.

Com a ideia de que pior está para vir, 
é esperada uma semana novamente agit-
ada e um pico que deverá ocorrer perto 
da primeira semana de maio. “Se as pre-
visões baterem certo, vamos ter ainda 
mês e meio pela frente”, diz Jorge Espíri-
to Santo, um conceituado oncologista do 
Barreiro, que espera que o “esteio disto 
tudo”, que é o Serviço Nacional de Saúde, 
consiga dar resposta eficaz a este tremen-
do combate.. 

“
É preciso muita 
presença de espírito, 
conhecimento, e 
sensatez, nesta fase 
JOSÉ POÇAS
INFECCIOLOGISTA
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TRIAGEM AO COVID-19

Sente algum dos seguintes sintomas? Febre, 

garganta irritada, dificuldade respiratória, dor de 

cabeça, tosse, congestão nasal

Frequenta transportes públicos?

Esteve em contacto com alguém que seja 

suspeito ou tenha sido confirmado ter contraído 

o vírus COVID-19 nos últimos 14 dias?

Viajou para algum país ou cidade que esteja em 

alerta, com a transmissão do vírus COVID-19?

Esteve em alguma instituição, que tenha sido 

fechada por motivos de suspeita do vírus 

COVID-19?

Esteve em algum centro hospitalar, que tenha 

suspeita ou confirmação do vírus COVID-19?

SIM     NÃO SEI NÃO

Litoral Alentejano “mais ou menos 
tranquilo” ainda sem casos 

Triagem está a ser feita 
por sistema de pontuação

Até ao momento, a 
situação no hospital 
do Litoral Alentejano 
“é tranquila”. Alguns 
suspeitos, com teste 
negativo, mas não há caso 
a registar. A administração 
hospitalar diz-se, para já, 
preparada. 

TEXTO RAUL TAVARES

DESDE que o despacho n.º 2836-A/2020, 
publicado em Diário da República no dia 
2 de março, ordenou aos empregadores 
públicos à elaboração de um plano de 
contingência em conformidade com as 
orientações da Direcção-Geral de Saúde, 
para prevenção e controlo de infeção 
com o novo coronavírus, no prazo de 
cinco dias úteis, os municípios têm-se 
desdobrado em decisões que protejam 
os concelhos e cidadãos. É essa a linha 
seguida por Alcochete, Moita, Montijo, 
Palmela, Seixal e Sesimbra. O objetivo é 
só um: manter as pessoas em casa e com 
menor proximidade física possível.

O encerramento dos equipamen-
tos, as suspensões de todos os eventos 
culturais, desportivos e recreativos, em 
espaço aberto ou fechado, visitas edu-
cativas, de lazer, turismo, bem como de 
pagamentos das licenças de ocupação 
do espaço público - como as esplanadas 
-, de cortes no fornecimento de serviços 
urbanos, de pagamentos de estacio-
namento e das concessões municipais 
encerradas têm sido ações constantes, 
actualizadas diariamente.

O SISTEMA gere um questionário e soma 
pontos, aos quais é atribuído as cores 
verde, amarela e vermelho, cada uma des-
tas a pedir procedimentos diferentes.

Os médicos que estão na primeira 
linha do combate ao Covid-19 estão a 
usar, na triagem aos doentes, um siste-
ma de pontuação, que equivale às cores 
verde, amarela e vermelha, conforme a 
necessidade de cuidados.

O questionário da triagem, a que o 
Semmais Digital teve acesso, atribui pon-
tos, de 0 a 2, cuja soma, implicará os se-
guintes procedimentos: 0-4, práticas de 
medidas preventivas; 5-8, ligar para a 
Saúde 24 e ficar de quarentena em casa; 
9-12 procurar assistência médica urgente.

As perguntas e o sistema de pontu-
ação constam da infografia que abaixo 
publicamos. 

 Também o acesso aos serviços ca-
marários tem sido condicionado, com as 
autarquias a disponibilizarem contactos 
alternativos. Até a entrada nos cemitéri-
os foi condicionada por força das medi-
das tomadas em torno da pandemia.

Numa lógica de proximidade, várias 
foram as autarquias que abriram linhas 
de apoio aos cidadãos. Em Alcochete e 
Sesimbra foram colocadas à disposição 
dos habitantes duas linhas com intuitos 
muito diferentes. Enquanto o primeiro 
optou por priorizar a entrega de bens 
essenciais e medicamentos aos muníci-
pes em situação de isolamento como, 
aliás, fez também Palmela, o segundo 
decidiu-se por dar apoio psicológico 
aos cidadãos, de forma a facilitar os 
constrangimentos das medidas de isol-
amento social e suspensão do direito 
à deslocação. O Montijo fez o 2 em 1 e 
garante o apoio psicológico a par da en-
trega de bens e medicamentos. A Moi-
ta continuou a fornecer as refeições a 
alunos de famílias carenciadas do es-
calão A, e o Seixal aos escalões A e B, 
sem distinção. 

2         1                0

2         1                0

2         1                0

2         1                0

2         1                0

2         1                0

Pontuação

0-4
Pontuação

5-8
Pontuação

9-12

Práticas de medidas
preventivas

Ligar para SNS24.
Ficar de quarentena

Procurar assitência 
médica
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PROTEÇÃO CIVIL DE TODA A REGIÃO EM ALERTA MÁXIMO  

Cidade de Setúbal preparada 
para o que der e vier
O município sadino, onde se localiza um dos quatro grandes hospitais da 
região, endureceu cedo as medidas de ataque à propagação da pandemia. 
“Não vai faltar apoio a nenhuma família”, afirma a Proteção Civil.
TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

ENQUANTO as brigadas se disseminam 
por locais estratégicos da cidade, de 
máscara em riste, e munidos do aparel-
ho que verte desinfetante às portas do 
comércio local, recipientes de lixo e out-
ros, chegam, por telefone, ao gabinete de 
crise da Comissão de Proteção Civil de 
Setúbal, denúncias de aglomerados de 
pessoas em cafés. É o estado de alerta 
metido na cabeça dos setubalenses. “Não 
deixa de haver alguma histeria e, em al-
gumas situações faz sentido, noutras 
nem por isso”, conta à reportagem do 
Semmais, José Luís Bucho, o coorde-
nador municipal de Proteção Civil.

As que não fazem sentido, refere o 
responsável, são as que apelam ao mu-
nicípio “para fechar as empresas da Mi-
trena”. “É um bocado caricato, porque 
não somos polícias e, além do mais, é 
preciso que a economia não encerre 
totalmente, senão vai ser o descalabro 
total, ainda mais aqui com tanta família 
carenciada”, acrescenta José Luís Bucho.

A vida quotidiana ainda mexe, mas 
pouco. A meia da tarde, começa a defin-
har, com os resistentes, à falta de contac-
to, a zarpar para o ‘isolamento forçado’, 

em suas casas. “É impressionante ver 
como uma cidade morre aos poucos”, 
lamenta um socorrista, da Cruz Vermel-
ha, que já fez na última semana, “dezenas 
de serviços, sempre com o mesmo desti-
no, o hospital”. 

Em Setúbal, mesmo antes do Estado 
de Alerta e do Estado de Emergência, 
a presidente do município, Maria das 
Dores Meira, teve “mão dura”, e acionou 
um pacote de medidas com impacto, 
desde logo o encerramento de esplana-
das e o teletrabalho para a maioria dos 
1300 trabalhadores camarários. E anda 
numa ‘roda viva’, nos Paços do Concel-
ho, e no terreno, quando é necessário.

Todos os dias avança um briefing, pe-
las 9 da manhã, junta diretores de depar-
tamento da autarquia, responsáveis das 
autoridades de socorro e de segurança 
pública. “Estamos em contato permanen-
te uns com os outros e delineamos es-
tratégias ao dia”, refere José Luís Bucho.

Sem deixar de assegurar o funciona-
mento dos serviços municipais, a ordem 
nesta fase quente da crise lançada pelo 
Covid-19, é assegurar apoio aos profis-
sionais da saúde, às forças de segurança, 

e cuidar que ninguém passe necessi-
dades. “Criamos vários grupos, com res-
postas de entrega em casa de alimentos, 
medicamentos, tudo o que for preci-
so, até passear animais, tudo isto para 
maiores de 65 anos, doentes crónicos ou 
oncológicos, pessoas com deficiências e 
também para os doentes do Covid-19 em 
quarentena”, explica. 

Na Pousada da Juventude, estão 
camas disponíveis para médicos, enfer-
meiros e forças de segurança, asseguran-
do as 24 horas. É onde têm dormido, por 
exemplo, bombeiros, em serviço de duas 
em duas semanas. E as unidades hotelei-
ras da cidade, com quem a presidente já 
reuniu, estão igualmente a postos para 
albergar estas classes profissionais em 
serviço no combate à pandemia. 

Todos os dias o gabinete de crise 
faz um briefing às 9 da manhã

“
É impressionante ver 
como uma cidade 
morre aos poucos
JOSÉ LUÍS BUCHO
COORDENADOR MUNICIPAL
DE PROTEÇÃO CIVIL
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Município do Barreiro 
monta quartel-general

A equipa de reportagem 
do Semmais acompanhou 
uma manhã de trabalho 
da Comissão Municipal de 
Proteção Civil e dos mais 
de 50 homens e mulheres 
que a integram. 

TEXTO NUNO RAMALHO 
IMAGEM DR

O BARREIRO foi segundo município no 
distrito a ativar o Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil (PMEPC) 
e o primeiro a colocar em funcionamen-
to um verdadeiro quartel-general, onde 
uma equipa multidisciplinar - compos-
ta por profissionais de saúde, forças de 
segurança e emergência, ação social, 
Baía do Tejo, delegação marítima e de-
mais responsáveis por diversas áreas 
do concelho - é informada de tudo o 
que se passa e toma decisões. “Todo o 
município do Barreiro está a ser gerido 
a partir deste edifício”, explica ao Sem-
mais Hugo António, coordenador da 
Proteção Civil.

 O quotidiano é vivido entre os dois 
blocos da Escola Básica n.º 9 do Alto do 
Seixalinho, que foi deixado vago pela 
suspensão das aulas e é, agora, ocupado 
como Posto de Comando Municipal do 
Barreiro. “Aqui está o cérebro e o dia-
a-dia são 24 horas de monitorização 
constante do concelho e tomadas de de-
cisão”, afirma o presidente da câmara, 
Frederico Rosa. “A ideia é centralizar 
tudo, quanto menos canais de comuni-
cação menos nos atrapalhamos. A in-
formação que me dão, delego nos ele-
mentos do meu serviço e, para os outros 
serviços, nomeio um oficial de ligação”, 
esclarece Hugo António.

 Um bloco para a Protecção Civil, 
onde se encontram forças de segurança, 
profissionais de saúde, bombeiros, e a 
Comissão Municipal de Protecção Civ-
il do Barreiro (CMPCB) - que reúne to-
dos os dias -, e o outro para os serviços 
de gestão da autarquia, com os re-
sponsáveis de todas as áreas orgânicas. 
“Divisões de água e saneamento, resídu-
os, áreas cemiterial, de acção social e de 
informática, todos a postos caso o Pla-
no de Emergência entre no nível mais 

elevado”, assegura Manuel Jacinto, re-
sponsável pela Segurança e Saúde no 
Trabalho, que estabelece o contacto en-
tre os dois blocos.

 Foi deste cérebro, via CMPCB, que 
saiu a ideia da tenda de pré-triagem para 
apoiar o Hospital Central. “Sempre que 
aparecia um possível caso, as urgências 
tinham de parar, então tivemos de alter-
ar o modelo”, diz Hugo António, lem-
brando que acabavam por não dar conta 
dos “acidentes, avc’s, todos os restantes 
problemas de saúde” que continuam a 
acontecer. Outra ideia da Comissão foi 
a de colocar em circulação quatro car-
ros da câmara com dois megafones para 
avisar a população sobre as precauções 
a tomar.

 As medidas subjacentes ao Estado 
de Emergência não trouxeram grandes 
novidades às que já vinham a ser desen-
volvido. “O que estamos a fazer já está em 
articulação com o que foi decretado, há 
apenas algumas coisas a adaptar”, con-
ta o autarca Frederico Rosa, reforçando 
a ideia de que a lógica de planeamento 
do município permite agora o foco em 
outros assuntos importantes. “Temos 
uma grande capacidade de aquisição de 
material - como luvas, óculos, fatos de 
protecção - e estamos a distribuí-los pe-
las entidades todas: forças de segurança, 
emergência, profissionais de saúde, da 
câmara e da junta”.

 Quanto à gestão de uma equipa mul-
tidisciplinar, o presidente do Barreiro 
diz: “Não tem sido fácil, porque o mo-
mento é exigente, mas o trabalho está 
facilitado por profissionais de excelência 
em todas as áreas. Temos capacidade de 
decisão, é muito mais fácil decidir quan-
do se tem bons profissionais que dão os 
inputs corretos. Estamos muito unidos, 
o grupo é muito coeso”, considera. 

O quartel-general está montado na Escola 
Básica n.º 9 do Alto do Seixalinho

P
U

B
LI

C
ID

A
D

E



6  ⁄ ⁄  21março2020

SOCIEDADE

Litoral unido para tentar 
travar onda pandémica

Com os equipamentos 
municipais encerrados, 
os serviços essenciais 
garantidos, os quatro 
autarcas do litoral 
alentejano que integram 
o distrito focam-se agora 
no apoio aos mais frágeis 
e a quem está na linha 
da frente. Perante o 
imprevisível, as decisões 
são tomadas quase minuto 
a minuto. 

TEXTO ANABELA VENTURA
IMAGEM DR

“TÊM SIDO dias de muita tensão, so-
bretudo sabendo que a perspetiva é 
que a situação se venha a agravar. 
Criámos uma Comissão de Acompan-
hamento Permanente, onde estou eu, 
responsáveis da GNR, proteção civil, 
saúde e bombeiros, e reunimos há cin-
co dias consecutivos para tomar de-
cisões. Fora os telefonemas constantes 
e as videoconferências. Todos os minu-
tos são poucos e ficamos sempre com a 
sensação de que ficou algo para fazer”, 
confessa ao Semmais, o presidente da 
Câmara de Grândola, Figueira Mendes, 
adiantando que o espírito de solidarie-
dade tanto dos que integram a linha de 
‘combate’ como dos empresários, popu-
lação e funcionários da autarquia,“tem 
sido exemplar”. 

Com os grandolenses a cumprirem as 
regras do Estado de Emergência Nacion-
al, decretado pelo Governo, e a limpeza 
dos espaços públicos assegurada com 
a “compra de uma tonelada de desin-
fetantes”, as atenções voltam-se agora 
para os mais desprotegidos. Esta “sex-
ta-feira entrou em funcionamento uma 
linha de apoio” que, com a colaboração 
das juntas de freguesia e alguns vol-
untários, vai permitir aos idosos, caren-
ciados e pessoas com dificuldade de mo-

bilidade” pedir que lhes levem bens de 
primeira necessidade a casa.  

“Estamos também a fazer um es-
forço para conseguimos encontrar um 
conjunto vasto de máscaras e outros 
equipamentos de proteção, para quem 
está na frente das operações”, disse ao 
nosso jornal o autarca, adiantando que 
as respostas ao “alojamento alternativo 
também estão em marcha no concelho. 
“Adquirimos 50 camas que podem ser 
montadas no nosso parque de feiras, 
para qualquer eventualidade - alojar os 
profissionais que estão no terreno ou 
pessoas em quarentena -, reservámos 
duas habitações para acolher técnicos 
de saúde, caso seja necessário, e temos 
uma tenda”, disse. 

Para além destas medidas preventi-
vas, o município já garantiu que os hip-
ermercados forneçam às forças de segu-
rança, da proteção civil e de saúde um 
cartão de acesso prioritário às compras 
que necessitarem. 

No mesmo sentido navega o concel-
ho de Alcácer do Sal que, segundo disse 
ao Semmais o líder da autarquia, Vítor 
Proença, está a fazer todos os esforços 
para “conseguir alojamento gratuito 
para as cerca de duas dezenas de profis-
sionais de saúde que trabalham no con-
celho, mas vivem fora”, e a articular com 
os “supermercados a entrada direta” a 
todos os que estão envolvidos no com-
bate à pandemia. 

“Temos um conjunto de respostas, 
vivemos tempos de emergência que 
confina as pessoas em casa e a câmara 
está a dar o exemplo com todos os eq-
uipamentos fechados. Mas, estamos em 
permanente articulação com a delegada 
de saúde, bombeiros e todas as forças de 
segurança. A partir de segunda-feira, um 
refeitório escolar gerido pela autarquia 
vai fornecer refeições aos bombeiros, as 
juntas de freguesia já estão a ajudar os 
idosos na compra de medicamentos e 
bens alimentares e a Escola Pedro Nunes 
tem o refeitório pronto a funcionar para 
o que seja necessário”, partilhou com a 
nossa reportagem Vítor Proença. 

MUNICÍPIOS ANTECIPAM MEDIDAS QUE 
ESPERAM NÃO VIR A IMPLEMENTAR  

Serviços igualmente assegurados 
por Santiago do Cacém, onde com os 
munícipes a cumprir de forma ordei-
ra a emergência nacional, a principal 
preocupação têm-se voltado, nos últi-
mos dias, para a aquisição de equipa-
mentos de proteção. No concelho que 
alberga o Hospital do Litoral Alentejano, 
o gabinete de crise preparara-se já para 
travar a ‘onda pandémica’ que todos es-
peramos não chegue ‘à costa’. “Temos al-
guns equipamentos, se calhar para fazer 
face aos primeiros dias, em que se possa 
detetar sinais, mas se agravar complica. 
Mas estamos, em conjunto com todos 
os profissionais que estão ao serviço do 
socorro, a preparar-nos para um cenário 
de calamidade, como o recurso a cercos 
sanitários, barreiras de circulação, bal-
neários e alojamento temporário”, es-
clareceu ao Semmais, Álvaro Beijinha, 
presidente da autarquia, confessando 
que, apesar dos tempos difíceis, as equi-
pas têm mantido a “cabeça fria”. 

Até porque, diz, a cooperação do 
setor empresarial tem sido impagável. 
Até à data, “quarto unidades de aloja-
mento disponibilizaram os quartos para 
acolher todos os operacionais” que ne-
cessitem. No total, são mais de 200 cam-
as ao serviço de uma acão que procura 
proteger a sociedade. 

Demonstrações de solidariedade 
transversais a Sines. A cidade que, habit-
ualmente transpira movimento e barul-
ho, está calma, mas para quem está no 
terreno todos os passos são necessári-
os. Para já estão garantidas 30 camas e 
uma tenda, mas a sub-comissão é que 
vai ditar as próximas diligências. “De-
cidimos criar uma sub-comissão, for-
mada pela proteção civil, autoridades 
de saúde, GNR, bombeiros, o Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras que temos no 
Porto de Sines e representantes das prin-
cipais empresas, no sentido de reunirmos 
com maior frequência e acompanhar 
esta situação”, explicou Nuno Mascar-
enhas, presidente da Câmara de Sines. 

A consciência para a gravidade da 
pandemia da Covid-19 surgiu “desde a 
primeira hora, não só no que diz respeito 
à proteção dos que vivem no concelho, 
mas também para com os milhares que 
todos os dias entram na cidade para tra-
balhar. “Não tem sido fácil uma vez que 
Sines é sui generis, porque tem o maior 
porto nacional e recebe, todos os dias, 
milhares de trabalhadores. Mas a situ-
ação tem estado controlada, o comércio 
tem aderido aos apelos das entidades de 
saúde, as esplanadas estão encerradas 
e tem havido um grande civismo, o que 
naturalmente é uma grande ajuda”, afir-
ma o edil, garantido que estes fatores lhe 
dão “algum alento”. 

Na linha da frente estão 
profissionais de vários setores
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Almada ajusta quase diariamente 
medidas de proteção
Menos gente nas ruas, 
estabelecimentos 
fechados, população a 
acatar as regras que são 
novas e se ajustam quase 
diariamente. É assim o 
novo dia a dia de Almada 

TEXTO ANABELA VENTURA
IMAGEM DR

VIVEM-SE tempos diferentes em Alma-
da. Ao bulício normal do dia-a-dia de 
uma cidade paredes meias com a cap-
ital, os dias correm agora mais calmos 
que o costume. “O movimento é bas-
tante menor que o habitual”, diz Antó-
nio Godinho, responsável pela Proteção 
Civil Municipal, que salienta a forma 
ordeira como os almadenses cumprem 
as regras.

Ainda mesmo antes de ser decretado 
o Estado de Emergência e as regras com 
que o comércio e serviços iriam funcio-
nar, muitos estabelecimentos “fecharam 
portas, enquanto outros adequaram as 
medidas de proteção à nova realidade 
que vivemos”. A opção clara da popu-
lação é “resistir à pandemia”. António 
Godinho sente que as realidades que 
se vivem em Itália e Espanha deixam 
os portugueses preocupados e que isso 
se sente na forma como levam agora o 
quotidiano. “Basta olhar à nossa volta! 
As pessoas sentem que aquilo que acon-
tece lá fora pode acontecer aqui. Estão 
preocupadas, mas têm consciência que a 
sua segurança depende de si, mas tam-
bém dos outros.” 

A Direção Geral de Saúde diz que 
o fim da pandemia está ainda longe e o 
diretor da proteção civil acredita que os 

próximos tempos serão um desafio. “As 
pessoas vão começar a ficar impacien-
tes e desesperadas”, o que é presumível e 
aceitável face à incerteza quando ao futu-
ro de muitas pequenas e médias empre-
sas. Ainda assim, António Godinho não 
acredita que isso venha a fazer com que 
as pessoas deixem de cumprir as regras.

Almada tomou medidas desde cedo! 
O Plano de Contingência Municipal foi 
aplicado de forma rápida e “vai sen-
do ajustado à medida da evolução dos 
acontecimentos”. O grupo de coorde-
nação desse plano reúne diariamente, 
às vezes até mais que uma vez, e man-
tém-se em permanente contacto e a tra-
balhar no terreno.

Para além da monitorização com os 
vários serviços de proteção civil, no-
meadamente os corpos de bombeiros, 
este grupo coordena todas as atividades 
necessárias ao normal funcionamento 
de áreas nevrálgicas da sociedade.

A Proteção Civil disponibilizou uma 
das suas unidades para que os profis-
sionais de saúde possam descansar e 
fazer a sua higiene, evitando assim que 
se desloquem a casa e possam, enven-
tualmente, por em risco os familiares. 
Para além disso, quer a Pousada da 
Juventude quer algumas unidades ho-

teleiras do concelho estão preparadas 
como áreas de quarentena caso sejam 
necessárias para os elementos que estão 
no terreno.

Em Almada houve um reforço tam-
bém da higienização e limpeza do es-
paço público, com mais meios humanos 
e a aquisição de mais equipamentos. 

Á manutenção de refeições nas es-
colas, o apoio ao NPISA e a várias IP-
SS’s, juntou-se a criação de uma linha 
telefónica gratuita, que deverá entrar 
em funcionamento a partir da próxima 
semana, e através da qual os cidadãos 
poderão pedir assistência para necessi-
dades básicas como “aquisição de bens 
essenciais, medicamentos ou até pas-
seios dos animais de estimação” e que 
se destina essencialmente à população 
mais isolada e carenciada.

“Fazemos todos, diariamente, um 
grande esforço no acompanhamento 
permanente da situação”, diz António 
Godinho para quem a realidade hoje são 
vídeo-conferências várias vezes por dia, 
muitos contactos à distância e ajustados 
a esta nova realidade. Um esforço que é 
partilhado por todos, “desde o cidadão 
comum à presidente da câmara que, 
desde a primeira hora, está na linha da 
frente.” 

Plano de contingência foi 
implementado com rapidez

Municípios alinhados 
na contenção do vírus
Recolhimento, suspensões 
e cancelamentos são 
as palavras mais usadas 
pelos municípios, com um 
objetivo em comum: fazer 
face ao mesmo vírus. 

TEXTO NUNO RAMALHO
IMAGEM DR

DESDE que o despacho n.º 2836-A/2020, 
publicado em Diário da República no dia 
2 de março, ordenou aos empregadores 
públicos à elaboração de um plano de 
contingência em conformidade com as 
orientações da Direcção-Geral de Saúde, 
para prevenção e controlo de infeção 
com o novo coronavírus, no prazo de 
cinco dias úteis, os municípios têm-se 
desdobrado em decisões que protejam 
os concelhos e cidadãos. É essa a linha 
seguida por Alcochete, Moita, Montijo, 
Palmela, Seixal e Sesimbra. O objetivo é 
só um: manter as pessoas em casa e com 
menor proximidade física possível.

O encerramento dos equipamen-
tos, as suspensões de todos os eventos 
culturais, desportivos e recreativos, em 
espaço aberto ou fechado, visitas edu-
cativas, de lazer, turismo, bem como de 
pagamentos das licenças de ocupação 
do espaço público - como as esplanadas 
-, de cortes no fornecimento de serviços 
urbanos, de pagamentos de estacio-
namento e das concessões municipais 
encerradas têm sido ações constantes, 
actualizadas diariamente.

 Também o acesso aos serviços ca-
marários tem sido condicionado, com as 
autarquias a disponibilizarem contactos 
alternativos. Até a entrada nos cemitéri-
os foi condicionada por força das medi-
das tomadas em torno da pandemia.

Numa lógica de proximidade, várias 
foram as autarquias que abriram linhas 
de apoio aos cidadãos. Em Alcochete e 
Sesimbra foram colocadas à disposição 
dos habitantes duas linhas com intuitos 
muito diferentes. Enquanto o primeiro 
optou por priorizar a entrega de bens 
essenciais e medicamentos aos muníci-
pes em situação de isolamento como, 
aliás, fez também Palmela, o segundo 
decidiu-se por dar apoio psicológico 
aos cidadãos, de forma a facilitar os 
constrangimentos das medidas de isol-
amento social e suspensão do direito 
à deslocação. O Montijo fez o 2 em 1 e 
garante o apoio psicológico a par da en-
trega de bens e medicamentos. A Moi-
ta continuou a fornecer as refeições a 
alunos de famílias carenciadas do es-
calão A, e o Seixal aos escalões A e B, 
sem distinção. 

Salvar vidas é o lema de todos 
os concelhos da região
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Misericórdia fala de altos prejuízos

SOCIEDADE

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA LIMITAM ATIVIDADE DIÁRIA DE AÇÃO SOCIAL 

Cáritas de Setúbal deixou 
de apoiar 400 menores
A medida é consequência do encerramento dos estabelecimentos 
de ensino. Ainda assim, através da afetação de funcionários a outras 
tarefas, a Cáritas apoia diariamente 800 carenciados. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A CARITAS Diocesana de Setúbal sus-
pendeu esta semana, devido ao encerra-
mento dos estabelecimentos de ensino, 
o apoio diário que até agora prestava às 
crianças das creches e do pré-primário. 
As regras para combater a propagação 
do Covid-19, fazem com que cerca de 400 
crianças tenham deixado de fazer parte 
das tarefas diárias de apoio social.

“Neste momento temos um apoio 
diário restringido a cerca de 800 pes-
soas. Não é, no entanto, uma tarefa mais 
fácil, uma vez que muitos dos nossos 
funcionários, por terem filhos com idade 
inferior a 12 anos, também estão em 
casa. No fundo, o nível de apoios presta-
dos é o mesmo, apenas se observando o 
cumprimento de todas as regras de se-
gurança impostas para evitar o contá-
gio. Estamos a afetar pessoas a algumas 
tarefas, de modo a colmatar a ausência 
de outras”, adiantou ao Semmais o pres-
idente da Cáritas de Setúbal, Domingos 
Sousa.

A suspensão do apoio às crianças 
das creches e pré-primária não resulta 
de nenhum constrangimento financeiro, 
mas é antes uma consequência do encer-
ramento desses locais de ensino e de a 
obrigatoriedade desses menores estarem 
em casa, acompanhados de familiares.

No distrito de Setúbal existem cerca 
de 1200 pessoas cujo bem-estar diário 
depende, em grande parte, do auxílio que 
recebem de terceiros. São sem-abrigo, 
jovens mães sem meios de subsistên-
cia, crianças pobres ou no limiar da po-
breza, idosos e adolescentes sem acesso 
aos bens básicos. Muita da ajuda que re-
cebem é prestada pela Cáritas Diocesana, 

instituição que também luta para ter as 
contas equilibradas e assim poder con-
tinuar a servir os mais desfavorecidos.

RESPONSÁVEL DENUNCIA FALÊNCIA 
EM DIVERSAS VALÊNCIAS

O presidente da Cáritas de Setúbal, 
disse que a atividade, assegurada por cer-
ca de 150 funcionários, se processa com 
“enormes dificuldades” e explicou que as 
mesmas se devem, sobretudo, à falência 
de diversas valências, as quais, nos últi-
mos anos, acumularam prejuízos.

“Neste momento estamos a tentar 
equilibrar as contas. Há valências de apoio 
social que são deficitárias. O que fazemos 
é tentar suprir esses prejuízos recorrendo 
a alguns lucros provenientes de outras 
valências e, sobretudo, fazendo a renego-
ciação de contratos e adotando uma forte 
política de contenção”, explicou ao nosso 
jornal Domingos Sousa. “Aos poucos, com 
muito sacrifício, estamos a conseguir af-
astar passivos”, acrescentou.

O presidente da Cáritas de Setúbal 
considera que, no presente, ainda existe 
muita gente com dificuldades no distrito. 
Essas dificuldades abrangem, sobretudo, 
as populações do interior, das áreas mais 
rurais, onde o crescimento económico é 
menor. “Depois da crise (sensivelmente 
de 2008 a 2015), muitas das empresas 
ficaram descapitalizadas. Muitas ain-
da se encontram em estado de grande 
precariedade, pelo que mesmo havendo 
alguns empregos, não existem os rendi-
mentos necessários”, afirmou.

Para Domingos Sousa, mais do que 
os apoios estatais e municipais, o prob-
lema das carências económica e social 

poderia resolver-se com uma decisão 
política. “Seria bom que a Península de 
Setúbal fosse desafetada da Área Metro-
politana de Lisboa. Desse modo já seria 
possível a muitas empresas e institu-
ições apresentarem candidaturas a fun-
dos europeus. Os mesmos fundos que 
são atribuídos a outras empresas e insti-
tuições nacionais e que tão necessários 
são para desenvolver os meios de pro-
dução e criar emprego”.

O responsável diz ainda que, nos úl-
timos anos, devido à impossibilidade de 
poderem candidatar-se às ditas verbas 
comunitárias, muitas empresas aban-
donaram o distrito, instalando-se noutras 
regiões do país e, em consequência, con-
tribuindo para algum desemprego. 

O perigo de contágio está 
também a causar “graves trans-
tornos e prejuízos” no funcio-
namento de alguns estabele-
cimentos da Misericórdia de 
Setúbal. A Clínica de Medicina 
Física e Reabilitação já encerrou 
por tempo indeterminado. “É um 
prejuízo acentuado, porque os 
vencimentos das pessoas que 
ali trabalham têm de continuar 
a ser pagos”, disse ao Semmais 
o provedor da Misericórdia de 
Setúbal, Fernando Cardoso 
Ferreira, a propósito do encer-
ramento da clínica. O responsá-

vel disse ainda que, no distrito, 
funcionam 16 misericórdias, as 
quais se mantém articuladas e 
em contacto permanente. Estas 
instituições são responsáveis 
por largas centenas de pessoas, 
nomeadamente idosos, e até ao 
momento ainda não detetaram 
qualquer caso positivo de con-
tágio do coronavírus. “Tem sido 
um esforço coletivo e os funcio-
nários têm demonstrado grande 
espírito de sacrifício, manten-
do-se todos na primeira linha de 
combate”, adiantou Fernando 
Cardoso Ferreira.

Numa situação normal a Cáritas 
dá apoio a 1200 pessoas 

“
A atividade, 
assegurada por cerca 
de 150 funcionários, 
processa-se 
com enormes 
dificuldades 
DOMINGOS SOUSA
PRESIDENTE DA CÁRITAS
DE SETÚBAL
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Região e a pandemia da gripe 
pneumónica do século passado

INSALUBRIDADE E CONDIÇÕES HABITACIONAIS FORAM FOCOS DE PROPAGAÇÃO

Um século depois da Gripe 
Pneumónica, o Mundo 
vive uma nova pandemia 
que traz consigo o 
desconhecimento e a 
incógnita em relação ao 
futuro. Mas olhando o 
passado, recorda-se que a 
região ultrapassou, apesar 
de só em Setúbal e Alcácer 
terem morrido mais de 
três mil pessoas, números 
que seguramente pecam 
por escassos atendendo à 
falta de dados disponíveis. 

TEXTO ANABELA VENTURA
IMAGEM DR

O INÍCIO da década de 20 do século pas-
sado ficou marcado também por uma 
pandemia. A gripe pneumónica ou es-
panhola vitimou milhares de pessoas 
pelo Mundo inteiro e a região de Setúbal 
não foi exceção.

Apesar de não ser fácil encontrar in-
formações e dados disponíveis online 
sobre aquele período da história region-
al, a obra “A Pandemia Esquecida” apre-
senta num capítulo dedicado à região 
algumas curiosidades.

Setúbal vivia, nesse início de sécu-
lo, uma fase de crescimento económico 
e demográfico por força das fábricas 
conserveiras que se instalaram junto 
ao Sado, transformando a cidade num 
pequeno centro industrial e piscatório 
para o qual trabalhava de forma direta 
perto de dez mil pessoas, entre operári-
os e pescadores. E, se por um lado esse 
desenvolvimento significava mais tra-
balho, simultaneamente traduzia-se num 
crescimento desordenado que “agravava 
as consequências de epidemias impor-
tadas, como as de cólera, febre amarela 
e peste bubónica”. O aumento de fábri-
cas paredes meias com habitações sem 
condições de salubridade ou higiene e 
a necessidade de produzir muito com 
poucas condições foi o rastilho para a 

propagação de várias doenças. 
A chegada da Grande Guerra deixou 

ainda mais marcas numa cidade cuja 
zona ribeirinha ficou conhecida pela in-
salubridade, sujidade e poluição. A isso 
juntou-se a inexistência de água potável 
e esgotos e os números de casos de febre 
amarela e meningite assolaram a região 
nos primeiros anos de guerra.

O médico Domingos Fernando Garcia 
dizia, num artigo publicado em 2018, que 
se verificaram “vários pontos de contato 
da epidemia” de gripe pneumónica, em 
Setúbal, o que fez com que a cidade fosse 
incluída no grupo de zonas portuguesas 
com uma maior taxa de mortalidade. 

Segundo dados do Instituto Central 
de Higiene, de 1922, morreram 2633 pes-
soas no concelho de Setúbal durante o 
ano de 1918, sendo que 672 óbitos foram 
oficialmente provocados pela Gripe 
Pneumónica, correspondendo a 25,5% 
do total. Ainda assim os números podem 
ser superiores já que o mesmo relatório 
apresenta 142 mortes classificadas como 
“doenças ignoradas ou mal definidas” e 
85 por “pneumonia”. 

No distrito, à altura ainda não 
definido nos atuais moldes geográfi-
cos, Setúbal foi o concelho que, com-
preensivamente, teve maior número de 

mortes por Gripe, mas em Alcácer do Sal 
a situação também foi grave. Segundo 
uma publicação da Comissão de Socor-
ros de Alcácer, morreram mais de trez-
entas pessoas devido à pandemia que 
deixou as populações apavoradas, como 
ilustra a seguinte passagem do relatório 
“A epidemia, dando entrada pelos lados 
de Montalvo, onde as cabanas abundam, 
encheu em cerca de 10 dias, quase por 
completo, o Hospital da Misericórdia. E 
fazendo tombar, logo de entrada, três ou 
quatro pessoas novas, e com recursos, 
apavorou os ânimos.” 

Só em Setúbal e Alcácer do Sal 
morreram mais de 3 mil pessoas
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Continental de Palmela 
encerrou sexta-feira

MAIORIA DAS INDÚSTRIAS DO DISTRITO FUNCIONA A ‘MEIO GÁS’ 

Nuvens negras 
pairam sobre o setor 
Os efeitos da pandemia podem fazer-se sentir a sério dentro de meio 
ano. Para já, quase tudo funciona, embora a ‘meio gás’. Os portos não 
prestam informação sobre os movimentos. O setor das pescas mantém 
os resultados. Os planos de contingência foram acionados em fevereiro. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O PIOR poderá surgir dentro de seis 
meses. Este é o receio que impera no 
meio empresarial do distrito. Mais do 
que os efeitos imediatos na produção e 
os impactos económicos, as grandes em-
presas temem que uma vaga de recessão 
as possa atingir já depois de debelada a 
pandemia de Covid-19.

O presidente da Associação Industrial 
de Setúbal - AISET, Nuno Maia Silva, mes-
mo sem ter ainda dados objetivos, garante 
que as maiores repercussões “far-se-ão, 
certamente, sentir a médio prazo, quando 
estiverem esgotados muitos dos recursos 
que agora ainda permitem a laboração e 
a sobrevivência das maiores empresas”.

Nuno Maia Silva entende igualmente 
que no imediato serão as unidades de 
menor dimensão, com menos empre-
gados e menor impacto nos mercados, 
aquelas que poderão enfrentar prob-
lemas mais complicados, nomeadamente 
despedimentos e até insolvências. “Até ao 
momento ainda não tenho conhecimen-
to de casos desses, mas é expectável que 
isso possa acontecer”, disse ao Semmais.

Quantas pessoas poderão perder o 
trabalho devido à pandemia? Em Portu-
gal e, especificamente no nosso distrito, 
ainda não há elementos que permitam 
avançar números. A Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) estima, con-
tudo, que a nível mundial o cenário mais 
ligeiro inclua cinco milhões de novos 
desempregados. Número esse que pode 
subir até aos 25 milhões no caso de a situ-
ação atingir os cenários mais negros.

“Sabemos que a maioria das nossas 
empresas (associadas da AISET) adop-
tou planos de prevenção e contingên-
cia adaptados às suas realidades, que 
são muito distintas entre si. Muitas têm 
optado, para as funções que o permitem, 
o teletrabalho a partir da residência dos 
funcionários e a criação de sistemas de 
turno entre casa e local de trabalho para 
aumentar a distância física. Sabemos 
também que a maior parte dos nossos 
associados cancelaram ou adiaram even-
tos, internos ou externos, deslocações e 
visitas”, adiantou Nuno Maia Silva.

AUTOEUROPA SEM DATA PARA DAR 
CONTINUIDADE À PRODUÇÃO 

A Autoeuropa, empresa sediada em 
Palmela e que é maior fábrica da Volkswa-
gen na Europa, encerrou a laboração no 
início da semana e assim poderá ficar por 
muito mais tempo. A falta de trabalhadores 
(emprega cerca de 5.600) para assegurar a 
produção esteve na origem da decisão.

De acordo com a administração da 
empresa o objetivo passa por reabrir até 
final de março. No entanto, só a evolução 
da pandemia poderá ditar esse desejo. “É 
necessário salvaguardar a saúde dos tra-
balhadores e seus familiares”, disseram 
os responsáveis em comunicado.

A decisão de encerrar surgiu já de-
pois de terem sido suspensos dois turnos 
de produção (noite e manhã) em conse-
quência da falta de trabalhadores. Mes-
mo sem ter sido detetado nenhum caso 
positivo, a verdade é que pelo menos sete 

colaboradores foram sujeitos a diversos 
testes após terem efetuado viagens em 
serviço para o estrangeiro. 

A falta de pessoal ficou também a de-
ver-se ao facto de muitos trabalhadores, 
com filhos com idade até aos 12 anos, te-
rem ficado em casa, aproveitando o que a 
lei lhes faculta (faltas justificadas).

PLANOS DE CONTINGÊNCIA FORAM 
IMPLEMENTADOS EM FEVEREIRO

A maioria das empresas, das maiores 
às mais pequenas, só adotaram planos de 
contingência no mês de fevereiro, apesar 
dos efeitos do vírus se terem declara-
do (na China) em dezembro e de terem 
começado a alastrar pelo mundo no in-
ício do ano.

O Semmais contactou os portos de 
Setúbal e Sines para saber quais os efeitos 
da pandemia na laboração. No caso do 
primeiro foi dito que está em execução um 
plano de contingência, não sendo revelado 
qualquer indicador relativo à eventual di-
minuição da atividade portuária. Em Sines 
a resposta foi bem mais lacónica: no site, 
desde fevereiro, está especificado o respe-
tivo plano. Em ambos os casos ficou-se a 
saber das recomendações de higiene, das 
precauções para evitar contágios e da 
adoção de medidas como o teletrabalho.

Mais concretas foram as informações 
prestadas, por exemplo, na Docapesca de 
Setúbal. O vogal do conselho de adminis-
tração, Sérgio Faias, garantiu que “até ao 
momento não foi afetado o trabalho reg-
ular”. “Nota-se que há menos pescadores, 

mas isso também pode ser consequência 
de o mar ter estado mais agitado durante 
a última semana. As condições atmosféri-
cas adversas, com muito vento, podem ter 
impedido muita gente de ir para a faina, 
pelo que é natural que apareçam menos 
compradores em mercados municipais e 
peixarias”, referiu.

Os dados da Docapesca, relativos ao 
país, mostram que não são muito dif-
erentes as quantias e valores do pesca-
do capturado na primeira quinzena de 
março de 2019 e em igual período deste 
ano. Enquanto que em 2019 se contabi-
lizavam 2.345 311 quilos de peixe, avalia-
dos em 6 981 709 euros, este ano a quan-
tidade cifra-se nos 2.041 191 quilos, a que 
foi atribuído um valor de 6 700 714 euros.

“Reconhecemos que a prestação de 
serviço público, que temos obrigação de 
garantir, não se encontra isenta de riscos, 
em particular para aqueles que estão nos 
portos e lotas a cumprir funções. No en-
tanto, com acrescido rigor e implemen-
tação das medidas que tem vindo a ser 
definidas internamente, acreditamos que 
é possível minimizar os riscos”, dizem os 
dirigentes da Docapesca de Setúbal em 
comunicado.

Para combater o eventual contágio 
nas lotas foram reforçadas as medidas de 
limpeza e suspensas todas as visitas. O 
teletrabalho foi igualmente adotado e nos 
leilões passou a existir uma cadeira vaga 
entre cada um dos licitantes, de modo a 
criar a distância social sugerida pelas au-
toridades sanitárias. 

A Continental, empresa que em Palmela fabri-
ca componentes para sistemas de travagem de 
automóveis ligeiros de passageiros, anunciou que, 
a partir de ontem, 20 de março, vai suspender a 
produção por tempo indeterminado em conse-
quência da pandemia de Covid-19. Em declara-
ções ao Semmais, uma porta-voz da Continental 
confirmou também que em diversas fábricas, 
nomeadamente em Palmela, já havia funcionários 
a trabalharem a partir de casa. A empresa já havia 
comunicado, no início da semana, que até 2021, 
irá despedir 370 trabalhadores. A justificação apre-
sentada não incluiu eventuais prejuízos causados 
pela pandemia, antes sendo fundamentada pela 
queda das receitas obtidas através das vendas. A 
empresa garantiu, contudo, que irá tentar auxiliar 
todos os funcionários que serão despedidos, atri-
buindo-lhes indemnizações ou tentando mesmo 
integrá-los noutros setores de atividade.

Maioria das empresas da península 
optaram pelo teletrabalho
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O setor da pesca continua por si
No contexto excecional que vivemos, a Docapesca mantém o seu 
papel na cadeia de abastecimento de pescado fresco.

Porque não podemos parar, estamos a tomar todas as medidas 
para continuar a levar o nosso pescado até si, dando 
cumprimento à nossa missão de serviço público.

Entre as várias medidas desenvolvidas, destacamos:

Implementámos um Plano de Contingência em todas as lotas e postos de 
receção e transferência de pescado do continente português.

Tornámos gratuito o sistema de leilão online.

Regulámos os acessos de armadores e compradores no recinto da lota.

Aumentámos o distanciamento social na bancada de compradores.

Reforçámos a limpeza das lotas para mitigar potenciais fontes de 
contaminação

NEGÓCIOS

Pescadores temem 
“machadada final”

MAIORIA DOS PROFISSIONAIS TEM MAIS DE 65 ANOS DE IDADE 

Traineiras transportam 
tripulações mínimas de 
15 a 20 homens. A Sesibal 
teme o risco de contágio 
da doença e o fim da 
atividade. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM DR

MUITO mais receosos pelo futuro estão 
os pescadores de Setúbal, Sesimbra e 
Sines. Ricardo Santos, presidente da Se-
sibal, cooperativa que representa os cer-
ca de 250 profissionais que ainda se en-
contram em atividade regular, teme que 
a pandemia agora declarada acabe por 
ter consequências dramáticas na pesca, 
provocando prejuízos que podem mes-
mo levar à falência de alguns associados.

“Devíamos parar o setor, não só em 
Setúbal, Sesimbra e Sines, mas em todo 
o país, e o Estado deveria pagar aos tri-
pulantes, enquanto esta crise não passar, 
o ordenado mínimo. Para o patronato 
deveriam ser calculados valores que te-
riam de ter vários fatores em conta, no-
meadamente as receitas, os investimen-
tos, o tipo de embarcação, etc”, defende 
o presidente da Sesibal.

“Não há máscaras nem luvas”, garan-
tiu ao Semmais Ricardo santos, lembran-
do que a maioria dos cerca de 250 pesca-
dores profissionais que ainda embarcam 
em traineiras cujas tripulações mínimas 
são de 15 a 20 homens, correm o risco de 
contrair a doença e de forçarem o fim da 

atividade. “Não nos podemos esquecer 
que a maior parte dos pescadores que 
andam na faina da sardinha, do carapau, 
da cavala e do peixe-espada têm mais de 
65 anos de idade”, acrescentou.

O representante dos pescadores 
dos três concelhos lembra, por fim, 
que a pandemia de Covid-19 associada 
aos cerca de seis meses que a pesca da 
sardinha esteve suspensa (para recu-
peração da espécie), pode representar 
“a machadada final” na atividade. “Os 
rendimentos atuais são inferiores aos 
de 2018. Os profissionais já têm, na sua 
maioria, mais de 65 anos. Em Setúbal, há 
20 anos, havia mais de 1.000 pescadores. 
Agora são cerca de 250, distribuídos por 
oito a dez tripulações e pelos que ficam 
em terra a tratar de outras atividades 
relacionadas com a faina. E não estou a 
ver como é que se atraem jovens para a 
profissão, se estes nem sequer têm di-
reito ao salário mínimo nacional, uma 
vez que não existem regras definidas, 
ficando o pagamento dependente dos 
montantes conseguidos com as capturas 
e vendas”, concluiu Ricardo Santos. 

Cooperativa diz que os pescadores estão 
a trabalhar sem máscaras e sem luvas
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DESPORTO

www.scml.pt

Há mais de 450 anos 
a criar respostas de saúde pioneiras.

Séculos de boas causas.
Em 1564, foi confiada à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
a administração do Hospital Real de Todos os Santos, onde estavam 
incorporados os hospitais da cidade de Lisboa.
Hoje, a Santa Casa tem uma política de saúde ambiciosa, com 
respostas pioneiras na prevenção e no tratamento de doenças. 
A procura e disseminação das melhores práticas nas áreas de 
medicina de reabilitação e ortopedia, cuidados continuados 
integrados, apoio à deficiência e saúde oral pediátrica, são 
uma constante.

AF_SEC_BOAS_CAUSAS_171X260.indd   4 13/03/2020   17:12

Tudo fora 
de prova 
O flagelo do coronavírus 
levou ao cancelamento ou 
adiamento de muitas provas 
e eventos desportivos, 
deixando alguns clubes e 
associações sem receitas de 
bilheteira e colocando-as 
em risco financeiro. Há já 
clubes com ordenados em 
atraso e a incerteza chegou 
também ao desporto. 
TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

O ADIAMENTO dos jogos de futebol profissional, 
depois de uma primeira hipótese de se realizarem à 
porta fechada, foi o primeiro sinal de que o desporto 
ia sofrer fortes impactos relacionados com a propa-
gação da Covid-19. 

A nível internacional até o Campeonato da Europa 
de Futebol foi adiado para 2021 e mantém-se a incer-
teza quanto à realização ou não dos Jogos Olímpicos 
marcados para Tóquio entre julho e agosto deste ano. 
Em Portugal, provas emblemáticas como o Estoril 
Open, em ténis, ou a Meia Maratona de Lisboa, sof-
reram também reveses, tendo o primeiro sido cance-
lado já em fase de montagens e a prova de atletismo 
adiada para setembro.

A região também não ficou imune às suspensões, 
adiamentos ou mesmo cancelamento de provas 
desportivas. No passado fim-de-semana, dia 15, de-
veria ter saído para a estrada a Clássica da Arrábida 
e o Granfondo, em ciclismo, mas a poucos dias do 
arranque a prova foi adiada ainda sem data prevista. 
A quarta edição do Lidl Setúbal Triathlon, agenda-
da para 19 de abril, foi adiada para 25 de outubro, e 
há ainda a incerteza quanto às provas dos próximos 
meses, em Setúbal. No despacho da autarquia, publi-
cado no início da passada semana, a câmara informa-
va que todas as medidas de prevenção aplicadas es-
tariam em vigor até que fosse declarado pela Direção 
de Saúde o fim da fase de recuperação da Covid-19, 
uma data vaga perante a incerteza dos tempos. Isto 
pode significar o adiamento da Alegro Meia Maratona 
que se realiza no início de maio, assim como um con-
junto de provas nos próximos dois meses. 

No Barreiro foi anulado o circuito de atletismo 
e, em Alcochete, estão cancelados todos os eventos 
desportivos, à semelhança daquilo que acontece um 
pouco por todo o distrito. 

ATLETAS ‘ATINGIDOS’ PELO VÍRUS 

Ordenados em atraso e mensagens de esperança
A Liga Portuguesa de Futebol anunciou, 
esta semana, que alguns clubes profissio-
nais estão já em situação de incumprimento 
salarial. Entre eles está o Cova da Piedade, 
equipa a militar na Liga Pro, que justifica 
o incumprimento com constrangimentos 
provocados pelo coranavírus. Nesse senti-
do, a Liga de Clubes lançou já um conjunto 
de medidas num plano de suporte econó-
mico que prevê uma linha de apoio à tesou-
raria no valor de 20 mil euros por sociedade 
desportiva que podem depois ser pagos até 
ao final de junho de 2021. No Vitória de Se-
túbal todas as modalidades estão paradas e 

os jogadores profissionais de futebol, assim 
como as equipas técnicas mantêm-se em 
quarentena voluntária apesar de não haver 
nenhum caso no plantel. O clube adquiriu 
materiais de treino e, em colaboração com 
um ginásio local, foi possível equipar as 
casas dos jogadores com o suficiente para 
que cumpram o plano de treinos traçado 
por Julio Velázquez. Paulo Gomes, o presi-
dente do clube, deixou uma mensagem de 
esperança e de união e manifesta “a certeza 
de que a família vitoriana e os setubalenses 
estarão na linha da frente no combate a 
esta pandemia”.
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CULTURA

COMPANHIAS DA REGIÃO REPRESENTAM NOUTROS PALCOS

Cai o pano 
ligam-se os ecrãs
Em todo o distrito, os espetáculos foram 
cancelados. Os prejuízos são avultados e causam 
constrangimentos às companhias profissionais e 
amadoras. Em tempos de isolamento social, artistas 
e criadores chegam às plateias pelas redes sociais. 
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

OS GRUPOS de teatro da região fecharam 
portas e cancelaram espetáculos para 
prevenir e conter a propagação do novo 
coronavírus. Os prejuízos são avultados e 
as comemorações do Dia Mundial do Te-
atro ficam na gaveta. Algumas companhi-
as de teatro decidiram recorrer ao digital 
para entreter o público de quarentena. 

O Teatro Animação de Setúbal (TAS) 
cancelou a estreia da comédia “Valentin, 
Valentin”, agendada para 27 deste mês, 
Dia Mundial do Teatro, no Forum Luísa 
Todi, que se encontra fechado por “tempo 
indeterminado”. A apresentação ao vivo 
será, posteriormente, reagendada, para já 
o espetáculo irá apenas ser transmitido 
nas redes sociais, na data em que se assi-
nala esta arte dos palcos.

Para Célia David, diretora do TAS, o 
prejuízo é “grande” porque “o investi-
mento está feito”. “As despesas inerentes 
à produção são grandes e já foram feitas, 
nomeadamente cenário, figurinos, mate-
rial de comunicação, luz, sonoplastia, tra-
balho dos atores e contratações de colab-
oradores externos. Esperamos, mais tarde, 
ter algum retorno deste investimento”.

Outras atividades, no âmbito das 

comemorações do Dia Mundial do Te-
atro, como workshops e ações de tempos 
livres nas férias da Páscoa com alunos 
das escolas, também tiveram que ‘sair’ da 
programação do grupo. 

Por sua vez, a Companhia de Teatro de 
Almada (CTA) anulou todas as represen-
tações até 15 de abril. Fora do cartaz ficam 
“Inverno”, “A grande emissão do mundo 
português”, “Cais do Sodré Funk Connec-
tion”, “O fantasma das melâncias”, “Uma 
solução demasiado ruídosa”, e “O bar-
beiro de Sevilha”, bem como as comem-
orações do Dia Mundial do Teatro. “Estas 
produções poderão ser reprogramadas 
ao longo do ano e o valor dos bilhetes 
entretanto vendidos irá ser devolvido na 
bilheteira”, explicou ao Semmais Rodrigo 
Francisco, diretor da CTA.

GRUPOS REAGENDAM ESTREIAS 
E REPOSIÇÕES DAS PEÇAS

 Também o Teatro Estúdio Fonteno-
va (TEF) teve de suspender a estreia 
de “A Paz Perpétua”, que seria anteced-
ido de residência artística/acolhimen-
to pelo Teatro do Noroeste - Centro 
Dramático de Viana, no Teatro Sá de 

Miranda, no dia 27, em Viana do Castelo.
Em Setúbal, o espetáculo deve subir 

à cena no Fórum Luísa Todi a 2 de maio, 
onde se irá manter até ao dia 10, datas 
que, contudo, “serão avaliadas à medida 
do evoluir de todos os acontecimentos”, 
esclareceu Graziela Dias, diretora do gru-
po setubalense.

Apesar destas incertezas, o TEF, afir-
ma a diretora, mantém “os compro-
missos remuneratórios e financeiros 
com entidades e pessoas envolvidas 
nas nossas atividades, que não cancelá-
mos mas aguardamos reagendamento”. 
O prejuízo “poderá ser a nível de público, 
ou do nosso trabalho, alterando datas e 
ficando impossibilitados de trabalhar “8 
horas por dia ou mais”, pelo que “teremos 
sempre de nos reorganizar e possivel-
mente acumular mais trabalho noutra 
altura do ano”.

No entanto, durante a fase de con-
tigência, o TEF vai disponibilizar nas 
redes sociais “alguns vídeos integrais” 
das suas peças. “Gostaríamos de tra-
balhar com memórias mais antigas onde 
se tenha vivenciado algum momento 
menos bom, mas que se tenha dado a 

volta por cima. Ao mesmo tempo, faz-
er a ligação do que estamos a viver com 
as preocupações sociais e políticas das 
nossas produces”, partilhou com o nos-
so jornal Graziela Dias, acrescentando 
que o XXII Festival de Teatro do TEF se 
realiza de 21 a 29 de agosto e, nessa altura, 
“esperamos que a nossa realidade tenha 
voltado ao normal”.

Já a Companhia Mascarenhas-Mar-
tins, do Montijo, teve de interromper a 
exibição da peça “Há dois anos que não 
como pargo”, de Miguel Branco - cuja es-
treia ocorreu a 12 deste mês 12, no Teatro 
Joaquim D´Almeida - de suspender a des-
locação a Setúbal, no dia 17 de abril.

Com prejuíjos “avultados” nas receitas 
de bilheteira, o grupo foi também obriga-
do a cancelar a leitura da mensagem so-
bre o Dia Mundial do Teatro, no mesmo 
espaço cultural da cidade. Contudo, está 
a planear lançar online, a 27 de março, o 
1.º episódio do podcast “O lugar da me-
diação”, tendo como convidado João 
Brites, diretor do Bando. Será ainda dis-
ponibilizado o texto, para leitura, da peça 
“Há dois anos que não como pargo”, bem 
como um documentário. 

Eventos pendurados 
nas agendas das autarquias 
O surto do novo 
coronavírus obrigou as 
autarquias a cancelar os 
eventos já programados. 
A maioria ainda não tem 
nova data para realização. 

TEXTO ANTÓNIO LUÍS 
IMAGEM DR

É HISTÓRICO. Nunca se viu tanto can-
celamento ou adiamento de eventos 
dos municípios na região. Numa fase de 
pandemia mundial, em Alcácer do Sal foi 
cancelada a 1.ª edição da Rota do Arroz, 
que estava prevista para decorrer de 22 
a 24 de maio.

Em Alcochete, o município suspen-
deu a Quinzena da Juventude, que iria 
realizar-se até 28 deste mês. A Moi-
ta cancelou a Feira de Maio, o concurso 
da Vaca Holstein e a Biofesta-Mostra de 
Projetos e Produtos Biológicos, que se 
realizava a 29 de maio.

A Câmara de Santiago do Cacém pro-
longou o prazo de receção de obras a 
concurso, até 12 de junho, ao Prémio Na-
cional de Conto Manuel da Fonseca. Este 
município cancelou ainda o programa 

“Desporto em Férias”, previsto para de 
6 a 9  de abril, “Uma Noite na Bibliote-
ca”, agendada para 27 e 28 deste mês, 
nas bibliotecas de Santiago do Cacém 
e Vila Nova de Santo André, com a par-
ticipação especial da contadora Leonor 
Tenreiro, e o Jazz Alentejo.

O Festival do Queijo, Pão e Vinho, 
que se realizava de 3 a 5 de abril, na 
Quinta do Anjo, em Palmela foi cance-
lado, bem como o V Mercado Caramelo, 
previsto para decorrer de 8 a 10 de maio, 
e as Festas Populares do Pinhal Novo. 

Em Setúbal, o concerto de Dino 
D´Santiago foi adiado, assim como a in-
auguração do Skate Parque, na zona de 
Algodeia (agendada para 15 deste mês) 
e as duas ações do ciclo “Salinas com 
Vida”, na Herdade da Mourisca. 

Dia Mundial do Teatro vai ser comemorado 
sem representações presenciais

AgendaCultural
A “Google Arts & Culture” dá a 
oportunidade de visitar algumas 
das melhores colecções nacionais 
expostas na Grande Lisboa, sem 
horário de funcionamento, a 
quem procura trazer alguma arte 
às suas vidas durante os dias de 
clausura a que a pandemia obriga. 
Da arte contemporânea à antiga 
ou urbana, da arqueologia aos 
monumentos emblemáticos como 
o Palácio de Queluz, o Mosteiro 
dos Jerónimos, a Torre de Belém 
ou o Panteão Nacional, são 23 
coleções em exposição virtual. 
Utilize o campo de pesquisa 
através da lupa, procure pelo 
termo “Lisbon” e saia de casa sem 
sair, navegando em:

artsandculture.google.com
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OPINIÃO

A pandemia 
e o futuro 
próximo

COMEÇAM a surgir as mais diversas 
teses sobre o que representa para o 
mundo, tal como o conhecemos hoje, 
e para a humanidade no geral, esta 
provação que a atual pandemia nos 
coloca a todos. 
Não sei se se esperaram mutações 
civilizacionais, mas sei que nada 
será como dantes, desde logo, sobre 
modos de vida, costumes e cenários 
geopolíticos, dentro da lógica dos 
jogos inter-potências. 
O que esta pandemia mostra 
à sociedade, é uma espécie de 
‘boomerang’, em que o mundo 
natural devolve ao Homem o 
equivalente ao mal que este tem 
produzido. Das alterações climáticas 
à devastação ambiental, da invasão 
do mundo animal à ganância de uns 
sobre os outros.
Para além das inevitáveis mortes, 
que galopam um pouco à escala 
global, os impactos económicos 
e sociais serão devastadores para 
os cânones a que nos habituámos 
desde o final do século passado. A 
tormenta vai passar, não tenhamos 
dúvidas, mas ficarão lições para 
que cada um de nós, e os nossos 
governantes em particular, 
reorientem um rumo diferente para 
o futuro próximo.
Agora é tempo, em primeiro e último 
lugar, para salvar vidas, conter 
medo, pânico e histeria. Depois, será 
o tempo de apagar os fogos, erguer 
as empresas, animar as famílias e 
dar esperança aos mais jovens. 
Serão estes os portadores da 
mudança, capazes de fazer vingar 
uma nova ordem mundial menos 
gananciosa, menos belicista, menos 
materialista. 
Uma missão tremenda, que 
concorre, já a prazo, com o avanço 
exponencial do populismo e dos 
salvadores da pátria, que vão, 
certamente, querer ocupar um 
espaço gigante. 

EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR

CRÓNICAS DISTO 
E DAQUILO
CATARINA TAVARES
DIRIGENTE SINDICAL

À PARTE
LEVI MARTINS
DIRETOR DA COMPANHIA 
MASCARENHAS-MARTINS

Todos por um 
e um por todos

Crise

EU IA ESCREVER sobre a igualdade. 
Sobre o papel que os estereótipos de-
sempenham na forma como mulheres 
e homens se comportam e no papel que 
as sociedades lhes atribuem. Eu ia escre-
ver sobre o facto de esses estereótipos 
reflectirem realidades passadas e, sobre 
os impactos negativos que têm na vida 
das Mulheres e dos Homens do presente, 
mas a vida é mesmo assim, reserva-nos 
surpresas…quem diria, que estaríamos, 
agora, tão saudosos da normalidade? 
A normalidade de Fevereiro… a normal-
idade dos dias que começavam com 
uma bica matinal no café da esquina e se 
prolongavam em deslocações, trabalho, 
convívio. De uma semana para a outra, 
tornámo-nos “ilhas”, e o tema do mo-
mento é um ínfimo vírus que revolucio-
nou as nossas vidas e as sociedades. Os 
imperativos da saúde pública falam ag-
ora, mais alto que a liberdade individual 
e há um apelo constante à responsabil-
idade social de cada um de nós porque 
cada um de nós pode ser um elo de uma 
cadeia de transmissão que urge quebrar.
Todos estamos perante uma situação 

nova, e em larga medida a navegar por 
territórios desconhecidos. Entidades 
supra nacionais, governos, autarquias, 
empresas, cidadãos…todos estamos co-
locados perante uma situação nova e 
estamos, naturalmente, cheiinhos de 
dúvidas. E por isso, são naturais as hesi-
tações pois cada medida que se toma, se 
deixa de tomar ou, simplesmente, se adia 
tem consequências. Cada acção implica 
um dilema: privilegiar a vida das pessoas 
ou, a economia (sabendo de antemão 
que a paralisação das economias terá 
consequências na forma de viver das 
pessoas)? Privilegiar a saúde pública ou, 
os direitos, liberdades e garantias? 
Há muito que se falava na iminência de 
uma pandemia. Era uma inevitabilidade. 
A crónica desta pandemia estava feita há 
muito. O que faltou globalmente foram 
planos de contingência que se pudessem 
adaptar a esta ameaça. 
À generalidade dos cidadãos resta 
tomar todas as precauções para evitar 
a doença, desejar que a normalidade re-
gresse em poucas semanas e que por se 
extinguir ou, porque a ciência encontrou 

vacinas e medicamentos eficazes o vírus 
deixe de ser uma ameaça global. Não 
posso deixar de lembrar que estamos 
numa situação bem melhor do que as 
sociedades que no passado enfrentaram 
epidemias às cegas. Hoje, os avanços da 
ciência permitem ter uma compreensão 
do fenómeno, mas mesmo assim, será 
necessário lutar contra aqueles que por 
ignorância ou, má fé espalham menti-
ras e suspeições minando o que deveria 
ser uma luta comum contra um inimigo 
insidioso e invisível que se transformou 
numa ameaça global. Esta é a hora de 
não ceder ao medo e ao desânimo e de 
não repetir erros do passado. 
O período pós-pandemia pode traz-
er-nos ainda surpresas desagradáveis 
para a economia e para a sociedade, 
por isso, neste momento conturbado, 
em que não é demais realçar os valores 
do humanismo, da solidariedade e da 
democracia.
Posto perante uma situação igualmente 
impossível o Marquês de Pombal cele-
brizou-se por afirmar que era preciso 
“enterrar os mortos e cuidar dos vivos”. 

“IRMÃO1: Despediste, tal como eu, 
dez mil pessoas, fugiste, à boleia do 
Musk, para aqui, estás a pagar esta 
merda toda, és milionário, já foste 
mais, mas pronto, és milionário, e ag-
ora estás a deixar que o peso se sente 
na tua consciência? Aliás, qual con-
sciência? Irmão2: Deves-me estar a 
confundir. Irmão1: Como é que isto se 
mete mais alto? Quero ouvir os restos, 
lá em baixo. Irmão2: Restos? Trinca o 
limão, cabrão. Restos… já não há restos, 
há arbustos a galgar edifícios e gente 
trancada em fábricas, gente que já nem 
deve ser gente ou que pelo menos não 
é gente suficiente para lhe cederem um 
quarto neste resort lunar.”

Entre 2018 e 2019 andámos a dis-
cutir o conceito de crise. O objectivo 
era, a partir dessa discussão, criarmos 
qualquer coisa que não tinha de ser 
necessariamente teatro. Podia ter sido 
outra coisa, uma exposição, um concer-
to, uma performance. Certo é que o Mi-
guel [Branco] começou, cena a cena, a 
trazer-nos uma peça, “Até Parece”, que 
acabámos por estrear em Maio de 2019 
no Montijo. Regresso neste momento 
a este processo de trabalho e ao tex-

to resultante porque, como o pequeno 
excerto com que começo este texto in-
dica, há uma relação entre a ficção e a 
realidade que não era possível antever. 
Decidimos discutir o conceito de crise 
porque tinham passado dez anos des-
de 2008 e, igualmente, porque parecia 
não ter sido possível sacudir de vez a 
sensação de que, a qualquer momento, 
o sistema dominante iria colapsar, deix-
ando-nos a todos numa situação mais 
complicada do que aquela já estávamos 
a viver. Não nos passou pela cabeça 
que, um ano mais tarde, estaríamos na 
situação em que hoje nos encontramos, 
a enfrentar uma pandemia, com o mun-
do num impasse quanto à possibilidade 
de voltar a ser o que era. 

No “Até Parece”, entre os vários 
quadros existentes, há dois que por 
acaso têm relação com que o que es-
tamos a viver. Um deles é o que citei: 
dois irmãos milionários que deixaram 
para trás dezenas de milhares de tra-
balhadores e decidiram ir viver para 
Marte. Enquanto Elon Musk acaba de 
preparar o planeta para ser habitado 
por seres humanos (ricos, que os outros 
ficam na Terra, claro), passam o tempo 

a ter discussões frívolas num luxuoso 
resort lunar. Subjacente a tudo o que se 
passa estão os problemas de consciên-
cia que eventualmente têm, mas de que 
não falam. A outra história retrata um 
casal que anda à procura de uma casa 
que esteja protegida “da…”, nunca sendo 
nomeada a ameaça. Quando finalmente 
mudam para uma casa segura, o mal es-
tar permanece. Seja qual for a ameaça 
que vem de fora, não há nada de mais 
perturbador do que aquilo que tem ori-
gem no interior.

Dou esta grande volta para chegar 
aqui, ao presente. É evidente que nin-
guém conseguiria prever esta crise de 
saúde pública. E que não sabemos quais 
serão as suas consequências na econo-
mia, por mais que se tente mitigar os 
efeitos nefastos que já se conseguem 
antever. O que me parece que esta pan-
demia vem colocar em evidência é a 
necessidade de reinventarmos a forma 
como nos organizamos, como pensar-
mos o lugar da política, da cultura, das 
artes, como assumimos os nossos pa-
péis enquanto indivíduos e membros de 
uma sociedade. Aproveitemos este tem-
po para pensar e reinventar o futuro. 
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