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São quatro os doentes com Covid-19 acamados nos cuidados 
intensivos do Garcia de Orta. O Centro Hospitalar 

do Barreiro/Montijo, tem 22 doentes em enfermaria, 
e o Hospital do Litoral Alentejo, dois. O S. Bernardo, 

em Setúbal, parece estar livre da doença, 
com zero doentes internados.

CPCJ ‘seguem’ 6500 
crianças e jovens em risco

Maré negra de desemprego 
na região em maio

PSD já ‘descon� nou’ data 
para eleições distritais

Só o ano passado as treze CPCJ 
que operam na região contaram 

com 3021 queixas,sendo que destas 
202 vítimas foram retiradas aos 

progenitores.
Pág. 4

Sindicatos afi rmam que a razia está a 
atingir todos os setores e temem um 

quadro negro. No fi nal de abril 
o distrito superou os 28 mil 

desempregados.
Pág. 6

Após a suspensão da atividade 
política, os social-democratas 

voltam à disputa, 
com a marcação de eleições 

distritais para o início de julho.
Pág. 9
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ABERTURA

Quatro dos dezasseis infetados deixaram 
de acusar positivo à covid-19

“
Até se pode ter 
dado o caso de 
alguns dos doentes 
terem participado 
nessa festa, mas 
não é garantido 
que o vírus foi lá 
propagado 
MÁRIO DURVAL
DELEGADO DE SAÚDE REGIONAL 
 

DELEGADOS DE SAÚDE E PSP TÊM VERSÕES CONTRADITÓRIAS SOBRE FECHO DE CAFÉS

‘Con�namento’ do Jamaica  
não chegou às policias

A PSP  não recebeu, até quinta-fei-
ra, qualquer indicação ou ordem para 
impedir o acesso ao Bairro da Jamai-
ca, no Seixal, de pessoas que ali não 
residam. Do mesmo modo afirma que 
não chegou qualquer pedido para que 
sejam encerrados os estabelecimentos 
da zona, nomeadamente os cafés, para 
evitar o acesso de não residentes que, 
eventualmente, possam ser respon-
sáveis pela propagação do vírus Co-
vid-19. Essa não é, no entanto, a ver-
são do delegado de saúde regional de 
Lisboa e Vale do Tejo, que confirmou a 
existência de uma determinação para 
que ali sejam encerrados provisoria-
mente nove espaços.

Em declarações ao Semmais, uma 
responsável do Gabinete de Relações 
Públicas do Comando da PSP de Setú-
bal disse que nenhum pedido foi feito 
à polícia e que tudo o que ali se sabe, 
relativamente às medidas para tentar 
evitar o alastramento da pandemia a 
partir da zona em causa, é resultado 
de declarações públicas que terão sido 
efetuadas por um elemento da comis-
são de moradores local e pelo delegado 

de saúde regional de Lisboa e Vale do 
Tejo, que terá dito que estava em mar-
cha um plano para que os cafés do Bair-
ro da Jamaica fossem encerrados por 
duas semanas.

Horas depois o Semmais falou com 
o referido delegado, Mário Durval, que 
confirmou que existe, efetivamente, 
uma deliberação dos cuidados de saú-
de pública local, chefiados por Linda 
Hernandez, para que sejam encerrados 
nove cafés no Vale dos Chícharos, co-
nhecido por Bairro da Jamaica. “Espe-
ro que amanhã (sexta-feira) já estejam 
encerrados”, disse aquele responsável, 
adiantado ainda que “compete à PSP 
zelar pelo cumprimento” da ordem das 
autoridades de saúde.

Em declarações recentes, também o 
presidente da Associação de Desenvol-
vimento Social de Vale de Chícharos, Sa-
limo Mendes, defendera que os 16 casos 
de Covid-19 que terão sido detetados esta 
semana naquele local degradado, terão 
tido origem em pessoas exteriores. “São 
pessoas que vêm de outros concelhos e 
que ao fim-de-semana enchem os cafés. 
Muitos deles nem usam máscaras”.

HÁ MAIS FOCOS NO CONCELHO  
PARA ALEM DO VALE DE CHÍCHAROS

A tese de que os 16 infetados dete-
tados naquele bairro degradado foram 
consequência da mistura de moradores 
locais com frequentadores de uma festa 
de três dias realizada, no início do mês, 
na Aroeira, Almada, não foi confirma-
da por Mário Durval. “Até se pode ter 
dado o caso de alguns dos doentes te-
rem participado nessa festa, mas nada 
é garantido que foi ali que foi propaga-
do o vírus”, disse. O mesmo responsá-
vel também não confirmou que tenham 
sido detetados 32 casos positivos na-
quele bairro, conforme foi dito na se-
gunda-feira. Esse valor, disse sem que-
rer precisar, deverá reportar-se a outras 
situações no mesmo concelho.

A Câmara Municipal do Seixal, de-
pois de inicialmente ter acusado a Di-
reção Geral de Saúde (DGS) de não ter 
comunicado a existência de alegados 
casos de contágio que terão aconteci-
do numa festa realizada na Aroeira, nos 
dias 1, 2 e 3 deste mês, não voltou a re-
bater as afirmações da diretora da DGS, 
Graça Freitas, que afirmou em confe-
rência de imprensa que o município es-
tava a par de todas as diligências feitas. 

Fator económico  
tem atrasado realojamento

O Bairro da Jamaica é apontado 
como um dos mais pobre e degra-
dados de toda a Área Metropolitana 
de Lisboa. Restam agora três torres, 
nunca concluídas, de uma urban-
ização datada da década de 1990 
e que foi ocupada, mesmo sem ter 
água ou eletricidade, por pessoas 
vindas de diversos países africanos 
de expressão portuguesa.
As puxadas clandestinas, a falta 
de arruamentos e as paupérrimas 
condições sanitárias e de vida de uma 
população que já terá sido de mais 
de 500 pessoas, para além de mui-
tas alusões a atividades criminais, 
fizeram com que a câmara do Seixal 
se tivesse empenhado em demolir as 
torres e em realojar as famílias.
Foi assim que, em dezembro de 2018, 

saíram do local 187 pessoas, que a 
autarquia acabou por alojar em 64 
casas de diferentes locais do concel-
ho. Este grupo, de um inicial consti-
tuído por 234 famílias, terá sido, até 
agora, o único que foi reinstalado. 
É que mesmo com uma verba de 15 
milhões (8,3 suportados pelo mu-
nicípio) para fazer a mudança para 
habitações condignas, ainda não há 
capacidade financeira para mudar 
toda a gente.
No ano passado, altura em que se 
previa que já todos os residentes do 
Jamaica estivessem instalados em 
casas novas, o líder do município, 
Joaquim Santos, disse que o atraso 
no processo se estava a dever à in-
flação de que estava a ser alvo o setor 
imobiliário. 

Interpelada pelo Semmais, a assessoria 
de imprensa da autarquia garantiu que, 
de momento, não havia qualquer outra 
reação ou comentário relativo à situa-
ção clínica no bairro.

Por sua vez, Mário Durval acabou 
por adiantar ao nosso jornal que, na 
tarde da última quinta-feira, quatro dos 
16 infetados inicialmente no Bairro da 
Jamaica deixaram de acusar positivo, 
pelo que número atual de doentes na-
quele local era de 12. 

Os responsáveis pela saúde pública dizem que vão ser fechados  
temporariamente nove cafés do Bairro da Jamaica, mas a PSP desconhece  
as medidas. Entretanto, não está confirmada a origem do contágio deste foco. 

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR
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PRESIDENTE MARCELO  
NO LIBERDADE FC DE ALMADA
No dia em que comemorou o seu 
centenário, o Liberdade Futebol 
Clube, em Almada, recebeu o Pre-
sidente da República, que apro-
veitou a ocasião para agradecer 
às instituições que têm acolhido 
sem-abrigo durante a pandemia. 
A presidente da câmara, Inês de 
Medeiros, também marcou pre-
sença enaltecendo a coletividade 
almadense, que nunca fechou 
portas aos mais desprotegidos 
durante a pandemia.

BONFIM VENCEU IMPASSES  
PARA ROLAR A BOLA
Depois de tantos dias de impasse, 
mercê da operação de vistoria e 
fiscalização das autoridades de 
saúde, ficou a saber-se esta sema-
na que o Estádio do Bonfim, do 
Vitória de Setúbal, ficou apto a re-
ceber o resto dos jogos que faltam 
para terminar a Liga de Futebol. 

8,5
Foi o valor em toneladas de 
equipamentos elétricos e ele-
trónicos e pilhas que as escolas 
do distrito de Setúbal recolhe-
ram durante a campanha “Ge-
ração Depositrão”, promovida 
ERP Portugal. 

SUSPENSÃO DE LICENÇAS 
PARA ESPLANADAS
A câmara do Barreiro decidiu 
suspender o pagamento destas 
licenças até final de junho. Um 
apoio real para a recuperação dos 
profissionais de hotelaria, restaura-
ção e pequeno comércio.

PARTIDOS NUM VAI-VEM  
DE VISITAS PÚBLICAS
Os deputados do PS 
visitaram escolas, reuniram 
com empresas de transportes 
públicos e comerciantes. A 
comitiva do PSD reuniu com 
a administração do Centro 
Hospitalar de Setúbal. Bloco 
e CDU preferiram medir o 
pulso a várias empresas da 
região. 

ESTACIONAMENTO PAGO  
EM ALMADA E SETÚBAL
Em Almada e em vai 
ser retomado, a partir 
de 1 de junho, 
o estacionameto tarifado, 
que havia sido 
cancelado no período 
crítico da pandemia. 
Já Setúbal aprovou o 
seu plano, que passa 
pela concessão a privados 
do estacionamento pago.

ABERTURA

“
Não nos parece 
que esta seja  
a melhor forma  
de combatermos  
a pandemia
JOAQUIM SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA 
DO SEIXAL
A propósito da falta de 
informação oficial sobre 
a origem de novos casos 
no concelho

Trabalhos de abertura da lagoa de albufeira

A abertura do canal de ligação entre a Lagoa de Albufeira e o mar dar-se-á apenas 
no próximo dia 4, quinta-feira, mas os trabalhos já arrancaram. Esta ligação ao  
oceano é essencial para a época balnear, bem como para a salvaguarda da qualida-
de da água, valores ambientais e viabilidade de diversas atividades económicas.

SETE   DIAS

Setúbal não tem doentes Covid-19 nos cuidados intensivos tem apenas dois 
internados, o Barreiro/Montijo tem 22 internados e o Litoral Alentejano dois. 
O Garcia de Orta tem quatro infetados ainda na UCI.

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

BALANÇO DA SITUAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES DA REGIÃO 

Só o Garcia de Orta tem 
doentes nos intensivos

DAS QUATRO  unidades hospitalares da 
região, apenas o Garcia de Orta conta 
neste momento com doentes Covid-19 
na Unidade de Cuidados Intensivos, 
quatro segundo informações recolhi-
das pelo Semmais. O Centro Hospitalar 
de Setúbal, o Centro Hospitalar Bar-
reiro/Montijo e o Hospital do Litoral 
Alentejano, já não têm doentes graves 
a precisarem de suportes avançados de 
ventilação.

Já quanto ao número de doentes 
internados com o vírus, o Hospital do 
Barreiro/Montijo registava, ao dia de 
ontem, sexta-feira, 22 doentes acama-
dos, e a unidade do Litoral Alentejano 
apenas dois. O Centro Hospitalar de 
Setúbal mantinha-se com dois doentes 
internados e o Garcia de Orta não se 
mostrou disponível para confirmar o 
número de internados na unidade hos-
pitalar. “O que podemos adiantar é que 
não tivemos nenhum aumento, nem 
decréscimo, de doentes diagnostica-
dos com Covid-19 em cuidados inten-
sivos nas últimas semanas”, referiu ao 
Semmais o gabinete de comunicação 
daquele hospital.

No geral, os hospitais do distrito 
ficaram muito aquém da capacidade 
instalada durante o pico da pandemia. 
No Garcia de Orta a tenda de suporte 
de retaguarda não chegou a ser utili-
zada, e a unidade do Barreiro/Montijo 
chegou a ter cerca de quarenta inter-
nados com coronavírus, havendo dis-
ponibilidade para sessenta. E no que 
toca à Unidade de Cuidados Intensivos, 
apenas registaram, em simultâneo, um 
afluxo de três doentes. Em Setúbal, o 
pico foi de cinco doentes internados ao 
mesmo tempo e dois em UCI. “Até ago-
ra a doença tem sido menos grave do 
que se previa com tantos suspeitos a 
darem entrada”, confessou ao Semmais 
um médico ligado ao S. Bernardo.

O caso do Hospital do Litoral Alen-
tejano é ainda mais suave. “Só tivemos 
um único doente em cuidados intensi-
vos e seis ou sete internamentos, pelo 
que nunca esgotámos a nossa capa-
cidade instalada, que era de dezasseis 
camas, cinco das quais ventiladas, que 
podiam ainda ser ampliadas em caso 
de maior agressividade da doença”, 
explicou ao nosso jornal Luís Matias, 

presidente do Conselho de Administra-
ção daquela unidade. 

Nesta unidade há ainda a registar 
um dos doentes com mais tempo de in-
ternamento. “É um case-study, porque 
teve alta esta quarta-feira, mas esteve 
mais de um mês internado”, explicou  
o responsável. 

As UCI da região não esgotaram  
a capacidade instalada

OS CENTROS  comerciais e as lojas do 
cidadão da Área Metropolitana de Lis-
boa (AML), onde se incluem nove con-
celhos da Península de Setúbal, não rea-
brem na segunda-feira, ao contrário do 
que acontece no resto do país. O facto 
de a região ter mais de 90 por cento dos 
novos casos de Covid-19 que têm vindo 
a ser detetados na última semana estão 
na origem da decisão governamental 
ontem anunciada.

O primeiro-ministro adiantou ainda 
que o Conselho de Ministros poderá re-
verter esta determinação já na próxima 
quinta-feira, após avaliação dos resul-
tados.

A construção civil e o trabalho tem-
porário são, de acordo com António 
Costa, os focos causadores dos novos 
casos de Covid-19 detetados na AML, 
pelo que haverá nestes setores um re-
forço das ações de controlo e vigilância. 
O mesmo irá ocorrer com o setor dos 
transportes, os quais não poderão exce-
der os dois terços da sua lotação.

Na AML, tal como no resto do país, 
reabrem no dia 1 de junho, de acordo 
com as normas da saúde, as salas de es-
petáculos, cinemas, teatros e auditórios.

O estado de calamidade vai prolon-
gar-se, por todo o país, pelo menos por 
mais duas semanas. No entanto, serão 
aligeiradas muitas das restrições que 
tem estado em vigor. Os restaurantes, 
por exemplo, poderão ultrapassar os 50 
por cento da sua capacidade, desde que 
seja mantida uma distância de dois me-
tros entre as mesas. 

Governo decide 
descon�namento 
parcial na AML
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As treze CPCJ que operam no distrito estão a acompanhar 6565 casos de risco. 
Só o ano passado foram retiradas aos pais 202 crianças e jovens. Mas as queixas 
caíram a pique com o encerramento das atividades letivas.

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

AUTORIDADES REFEREM QUE ISOLAMENTO DIMINUI QUEIXAS

Mais de 6500 crianças  
e jovens em risco no distrito

Casos mais graves são negligência parental,  
violência doméstica e comportamentos de perigo

Tipo Processo Sexo Total

Desconhecido Total 122

Desconhecido Feminino 63

Desconhecido Masculino 59

0 a 2 anos Total 656

0 a 2 anos Feminino 336

0 a 2 anos Masculino 320

3 a 5 anos Total 744

3 a 5 anos Feminino 365

3 a 5 anos Masculino 379

6 a 10 anos Total 1381

6 a 10 anos Feminino 663

6 a 10 anos Masculino 718

11 a 14 anos Total 1615

11 a 14 anos Feminino 722

11 a 14 anos Masculino 893

15 a 17 anos Total 1607

15 a 17 anos Feminino 754

15 a 17 anos Masculino 853

18 a 21 anos Total 435

18 a 21 anos Feminino 197

18 a 21 anos Masculino 238

> 21 anos Total 5

> 21 anos Feminino 1

> 21 anos Masculino 4

TOTAL 6565

CASOS EM ACOMPANHAMENTO  

Fonte: Ministério do Trabalho,  
Solidariedade e Segurança Social 

O ESTADO  da pandemia pode estar a 
esconder muitos casos de crianças e jo-
vens em risco na região de Setúbal, uma 
vez que tem havido uma diminuição de 
sinalizações destes casos, em parte de-
vido ao encerramento e suspensão de 
atividades letivas, como escolas e ATL’s, 
apurou o Semmais junto de fonte go-
vernamental.

Esta situação está a preocupar as 
autoridades, obrigadas a lançar uma 
campanha nacional designada “pro-
teger crianças compete a tod@s”, num 
apelo a amigos, vizinhos, familiares e 
conhecidos a comunicarem situações 
que conheçam. “Verificou-se durante 
estes meses a suspensão de algumas 

destas respostas ao nível institucional 
e o encerramento das atividades letivas 
presenciais acabou por resultar nesta 
diminuição que nos preocupa, pelo que 
esta campanha é um apelo à sociedade 
civil para sinalizar casos nesta altura 
crítica que estamos a viver”, diz Rosário
Farmhouse, presidente da CNPDPCJ  
( Comissão Nacional de Promoção dos
Direitos e Proteção das Crianças  
e Jovens). 

A situação na região é muito expres-
siva, já que as treze CPCJ do distrito  
estão a acompanhar um total de 6565 
casos de crianças e jovens em risco, 
sendo que 3021 dizem respeito ao ano 
de 2019. 

202 CASOS DE AFASTAMENTO  
DOS PROGENITORES

Deste lote de casos de proteção 
de menores, só o ano passado foram 
retiradas aos pais 202 crianças e 
jovens em risco, situações reportadas 
e acompanhadas pelas CPCJ da região. 
“Importa referir que o acolhimento 
de crianças e jovens em casas de 
acolhimento é tida como último recurso, 
após se esgotar a possibilidades de as 
crianças serem integradas na família 
alargada ou até com pessoa idónea, 
com quem as vítimas não tenham laço 
familiar mas que sejam emocional e 
afetivamente relevantes, como é o casos 
de padrinhos ou vizinhos”, explica a 
nossa fonte. 

No caso das 202 crianças e jovens 
retirados aos pais no distrito de Setúbal, 
100 foram entregues a familiares 
próximos, 86 estão em acolhimento 
residencial e 16 ficaram à guarda de 
pessoa idónea. É este o resultado da 
avaliação e diagnóstico, caso a caso, 
que implicaram medidas de promoção 
e proteção em situação extrema que é 
o afastamento da criança ou jovem dos 
progenitores.

Segundo o Semmais apurou, as 
situações mais graves registadas em 
2019 tiveram a ver com negligência 
parental, seguido de violência doméstica 
e comportamentos de perigo. Os maus 
tratos físicos seguem em 5.º lugar na 
listagem de ocorrências.   
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Terminou a suspensão por seis meses imposta pela Ordem dos Médicos  
ao obstetra de Setúbal suspeito de negligência, mas não terminou a luta  
das famílias que querem ver Artur Carvalho expulso da Ordem.

TEXTO PATRÍCIA BRITO IMAGEM DR

“O QUE MAIS NOS PREOCUPA  é que 
a Ordem dos Médicos sabia há mui-
to tempo que algo não estava a correr 
bem e nada fez”, diz ao Semmais Paulo 
Edson Cunha, advogado de quatro das 
famílias que processaram o obstetra 
por negligência médica. “Os processos 
anteriormente levantados contra ele 
foram arquivados e as provas testemu-
nhais são fortes, não compreendemos 
por que razão a Ordem não fez nada”.

O causídico, que representa duas 
famílias cujos casos são mais antigos e 
outras duas com casos mais recentes, 
explica que todos eles são muito graves 
evidenciando “claramente” a atitude 
negligente do clínico: “Perante o peso 
dos factos e o alarido causado pela im-
prensa, a Ordem resolveu suspender o 
médico por seis meses, mas, pelos vis-
tos, esse tempo foi insuficiente para se 
terminar o processo disciplinar”, razão 
pela qual, caso assim entendesse, Artur 
Carvalho poderia voltar ao exercício da 
profissão, como avançou esta semana o 
seu advogado Miguel Matias. 

No decurso do processo disciplinar 
levantado pela Ordem, Paulo Edson 

CASO DE OBSTETRA DE SETÚBAL LONGE DE ESTAR CONCLUÍDO

Famílias querem expulsão 
antes da reforma

Cunha sabe que já foi emitida uma nota 
de culpa em que é proposta ao médico 
uma pena de suspensão por cinco anos, 
mas ainda não terminou o prazo dado à 
defesa para contestação: “À partida, não 
se trata de uma nota de culpa relativa aos 
meus processos porque até agora não fui 
notificado, mas quando for, garanto que 
tudo faremos para que este senhor não 
exerça mais. Os cinco anos de suspensão 
propostos colam com a idade da reforma 
do médico, é uma solução de compro-
misso. Nós vamos lutar pela sua expulsão 
da Ordem, é o mínimo aceitável, dada a 
gravidade comprovada dos factos”.  
 
ADVOGADOS DE ACUSAÇÃO E DEFESA  
AINDA NÃO FORAM NOTIFICADOS 

Recorde-se que o obstetra Artur 
Carvalho acompanhou a gravidez e 
realizou as ecografias à mãe do bebé que, 
em 2019, nasceu sem rosto no Hospital 
de São Bernardo. No comunicado em que 
anunciava a suspensão preventiva do 
clínico, o Conselho Disciplinar Regional 
do Sul (CDRS) da Ordem dos Médicos 
informava que tinham sido analisados 
vários processos pendentes contra ele, 

justificando a decisão com a “gravidade 
das infrações imputadas ao médico” e 
com os “indícios muito fortes” de que 
teria cometido efetivamente as infrações 
de que era acusado. 

No que respeita aos processos 
judiciais que, paralelamente, correm 
na justiça contra Artur Carvalho ainda 
não foi recebida nenhuma notificação: 
“Foram feitas duas queixas-crime, uma 

interposta por mim e outra pelos pais do 
Rodrigo, mas até agora não recebemos 
nada”, adianta Paulo Edson Cunha. E 
o mesmo garante Miguel Matias que 
representa o médico: “O meu cliente 
ainda não foi notificado de nenhum 
processo judicial. No caso do bebé de 
Setúbal a única coisa que sei, através da 
comunicação social, é que o Ministério 
Público terá aberto um inquérito”.   

AS VALÊNCIAS   da infância e a farmácia 
da Associação Mutualista do Montijo 
reabrem segunda-feira, dia 1 de junho, 
com “rigorosos planos de contingência” 
para salvaguardar e preservar, tanto os 
utentes e clientes, como os profissio-
nais.

Em comunicado, a AMM informa 
que a Casa da Criança e o Centro In-
fantil António Marques sofreram me-
lhorias significativas que tornam os 
equipamentos bastante mais atrativos 
e seguros.

Também a farmácia da União Mu-
tualista abre na próxima semana ao pú-
blico, permitindo o acesso dos clientes 
ao interior da mesma, algo que foi in-
terrompido há quase três meses. Para 
esta reabertura, em conformidade com 
as normas da DGS, foi criado um espaço 
seguro e isolado para a realização dos 
testes e medição da tensão arterial, bem 
como criados percursos de entrada e 
saída do espaço interior. 

União  
Mutualista  
reabre serviços
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O DISTRITO de Setúbal tinha, no final de 
abril deste ano, 28.202 desempregados, 
quase um quarto do total das pessoas 
sem trabalho (121.004) existentes em 
toda a região de Lisboa e Vale do Tejo. 
Os números do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (IEFP) podem vir 
a ser substancialmente mais elevados no 
final deste mês e, de acordo com algumas 
estruturas sindicais, é mesmo previsível 
que ultrapassem os 30 mil. O setor do 
turismo e, dentro deste, a restauração, é 
o que maiores danos tem sofrido devido 
à pandemia de Covid-19.

“Os números do desemprego no distri-
to de Setúbal são avassaladores. Mostram 
um aumento bastante significativo, mas 
não surpreendem”, começou por dizer ao 
Semmais o presidente da UGT de Setúbal, 
Manuel Fernandes. Para este dirigente sin-
dical, a restauração e o setor dos serviços 
têm sido os mais afetados e poderão vir a 
sofrer danos mais acentuados, caso exista 
um considerável número de estabeleci-
mentos que não consiga reabrir, por falta 
de capacidade financeira, a partir do dia 
1 de junho. “Os que não retomarem ago-
ra a atividade, dificilmente vão conseguir 
recuperar durante o verão. Isso significa 
que mais empresas irão encerrar defini-
tivamente, e não serão apenas as que se 
dedicam à restauração, porque ligadas a 
estas há muitas outras, como por exemplo 
as do comércio local ou as do aluguer de 
automóveis que terão igualmente de fe-
char portas”, acrescentou.

 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

Se para a UGT os valores do desem-
prego na restauração são preocupantes, 
para o Sindicato dos Trabalhadores das 
Indústrias Transformadoras, Energia e 
Atividades do Ambiente do Sul (vulgar-
mente conhecido por SIT Sul), afeto à 
CGTP, existem especiais preocupações 
com as empresas ligadas aos setores 
dos automóveis, de componentes para 
a aviação, de logística e de medicamen-
tos. 

Eduardo Florindo, dirigente desta 
estrutura, cita de memória os casos de 
despedimentos em empresas do Parque 
Industrial da Autoeuropa (automóveis), 
a Lauak (componentes para aviões) 
ou a Plantfield (logística e transporte), 
para ilustrar um cenário cujos tons do-
minantes são o cinzento e o negro. “Tem 
havido muitos despedimentos em em-
presas de Almada, Barreiro, Montijo ou 
em Sines, por exemplo. Por outro lado, 
com exceção de uma fábrica de eleva-
dores, que criou cerca de 60 ou 70 pos-
tos de trabalho, mais nenhuma empresa 
empregou gente nos últimos tempos”, 
disse ao nosso jornal.

“Vamos, no dia 1 de junho (na pró-
xima segunda-feira), reunir com a mi-
nistra do Trabalho. Nessa ocasião deve-
rá existir um conhecimento bem mais 
aprofundado da extensão desta crise 
laboral que, se agora está a atingir so-
bretudo os trabalhadores temporários, 
mais para diante poderá ser devastado-
ra para todos os outros”.

DESEMPREGO POR CONCELHO RELATIVO A ABRIL

FONTE: ESTATÍSTICAS DO IEFP

APOIOS SOCIAIS ESCASSEIAM  
NOS COFRES DAS CÂMARAS   

Os concelhos de Almada, Seixal e Se-
túbal, onde o IEFP contabilizou no final 
de abril, respetivamente, 6.202, 5.916 e 
5.439 desempregados são apontados 
pela UGT como aqueles onde existem 
maiores preocupações. “Faltam apoios 
sociais para estas pessoas. Muitas câ-
maras municipais, que mesmo antes da 
pandemia já tinham imensas dificulda-
des, não conseguem agora - e dificilmen-
te o irão conseguir no futuro - garantir 
os apoios para o número crescente de 
desempregados”, afirma Manuel Fer-
nandes.

O mesmo dirigente salienta que o 
Estado não terá capacidade de resposta 
para suprir as carências das autarquias 
e que, “se o lay-off agora ainda vai dis-
farçando alguma coisa, a médio prazo 
há um elevado número de empresas que 
não irão sobreviver”. “Poderá ser um 
drama”, sintetiza.

O dirigente da UGT atesta ainda que 
em relação ao distrito de Setúbal é igual-
mente urgente analisar a situação dos 
concelhos do Alentejo Litoral. Se em Si-
nes é o setor empresarial que domina, já 
em Grândola, Alcácer e Santiago do Ca-
cém assume destaque o turismo. “Neste 
momento, tal como acontece em relação 
à restauração, ainda há desconfiança 
por parte dos cidadãos nacionais e es-
trangeiros. Se não existir uma campanha 
de promoção regional forte, muitas uni-
dades de turismo não terão capacidade 
para sobreviverem e essa atividade, que 

é tão importante em termos financei-
ros para todo o distrito, poderá deixar 
desempregadas muitas mais pessoas”, 
acrescentou.

Manuel Fernandes entende que a 
abolição de vários procedimentos bu-
rocráticos e a aplicação de isenção de 
algumas taxas podem ser, no imediato, 
soluções que ajudem a salvar empresas 
dos diversos setores. Essas medidas, diz, 
terão de merecer o apoio das autarquias, 
que “serão determinantes no processo 
de retoma económica”.

ção das medidas de segurança im-
postas pelo Estado para evitar a propa-
gação do vírus.

Desde o dia 6 deste mês que foi feita 
a reposição dos horários habituais nas 
ligações do Montijo e do Seixal, aumen-
tando desse modo a frequência das car-
reiras e das receitas de bilheteira. Nas 
restantes três ligações ainda se mantém 
a oferta praticada desde 23 de março, 
considerando TTSL que a mesma “dá 
uma resposta confortável ao nível de 
procura”.

A empresa, que instalou pontos de 
venda de equipamento de proteção in-
dividual nos cais principais, diz que, até 
ao momento, poucos têm sido os pas-
sageiros encontrados sem cumprirem 
as regras de segurança. Por outro lado, 
constata que o distanciamento de se-
gurança nos navios tem sido cumprido, 
tal como são utilizados os dispensado-
res de álcool gel instalados desde 15 de 
maio em todos os terminais e estações 
fluviais. 

Sindicatos temem que muitos serviços
não consigam recuperar da crise

SOCIEDADE

Cenário prevê-se  
mais negro em maio

NO FINAL DE ABRIL DISTRITO SUPEROU OS 28 MIL DESEMPREGADOS

Sindicatos dizem que a razia atinge todos os setores e temem quadro 
negro para o verão, salientando que muitas autarquias já não possuem 
capacidade para prestar apoios sociais. 
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   Nos termos do Artº 33º dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral da 
Adega Cooperativa de Palmela, C.R.L. a reunir em sessão Ordinária, na 
sua sede em Palmela-Gare, no próximo dia 20 de Junho de 2020 pelas 15 
horas, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1º Ponto – Discutir e votar o Balanço e Contas, o relatório do Conselho de 
Administração e parecer do Conselho Fiscal relativos ao ano de 2019.

2º Ponto – Deliberar sobre a aplicação dos resultados.

uma instituição bancária por um período de 3 anos para aquisição de 
equipamentos.

4º Ponto – Assuntos diversos de interesse para a Cooperativa (Seguro 
coletivo de colheitas, Projeto de Investimento junto da Adrepes).

A decisão do Presidente em realizar a Assembleia Geral em Junho surge 
na sequencia da situação de alerta epidemiológico relacionada com o 
novo Corona Virus (Covid-19) e tendo por base as orientações e 
recomendações das autoridades sanitárias.

Palmela, 22 de Maio de 2020

O Presidente da Assembleia Geral
Joao Manuel Bucho Gama

ADEGA COOPERATIVA DE PALMELA, C.R.L.
Assembleia Geral Ordinária
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Consultadoria gratuita 
para empresários

LITORAL ALENTEJANO CRIA LINHA DE APOIO ÀS EMPRESAS 

A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) lidera o projeto que 
inclui um conjunto de serviços especializados para ajudar as empresas a tomarem 
decisões e a implementarem medidas na gestão da crise que enfrentam.
TEXTO PATRÍCIA BRITO IMAGEM DR

“TRATA-SE de um investimento de 100 
mil euros que adjudicámos à prestigia-
da consultora Deloitte e que conta com 
a parceria da ADL (Associação de De-
senvolvimento Local) para criação de 
uma plataforma de apoio aos empre-
sários dos cinco municípios que inte-
gram a CIMAL”, explicou ao Semmais 
Vítor Proença, presidente da Câmara 
de Alcácer do Sal e da comunidade que 
agrega os municípios de Alcácer, Grân-
dola, Odemira, Santiago do Cacém e 
Sines. “Sabemos bem que os pequenos 
e médios empresários se sentem mui-
tas vezes abandonados e entregues a si 
próprios e numa situação de crise com a 
amplitude desta, entendemos que seria 
benéfico poderem ser acompanhados 
nas suas dúvidas e decisões estratégi-
cas”.

O programa, cuja primeira fase teve 
início a 19 de maio com a abertura da 
linha gratuita de atendimento às em-
presas, contempla serviços especializa-
dos nas áreas da gestão, da fiscalidade, 
jurídica ou operacional: “Qualquer em-
presário pode recorrer a estes serviços, 
pedindo apoio técnico para fazer can-
didaturas, para recorrer a financiamen-
tos, a créditos, ou a seguros disponíveis, 
etc., é uma linha muito ambiciosa de 
serviços que vão do aconselhamento 
ao planeamento estratégico, passando 
pelas medidas laborais ou pelo acesso a 
incentivos financeiros”.

Uma equipa multidisciplinar - com-
posta por representantes dos cinco mu-
nicípios da CIMAL, pela Deloitte e por 

diversas universidades - estará assim à 
disposição das empresas: “O nosso ob-
jetivo é mitigar ao máximo os efeitos 
negativos da crise que as empresas es-
tão a atravessar neste momento. A De-
loitte é uma consultora com larga ex-
periência e estou confiante que vamos 
conseguir chegar a um grande número 
de empresários em dificuldades. Por 
enquanto a procura ainda não é signi-
ficativa, mas acredito que vai crescer 
substancialmente”.

Tendo em conta o atual cenário, 
“uma situação sem precedentes, os 
municípios colocaram-se de imediato 
numa posição solidária com o tecido 
empresarial da região, considerando 
urgente a adoção de medidas não só de 
proteção, mas que vão mais além no 
auxílio às pequenas e médias empresas 
que representam uma enorme fatia da 
economia local”, justifica Vítor Proença.

Na opinião do autarca, as micro, pe-
quenas e médias empresas são um elo 
fundamental na cadeia económica do 
Alentejo Litoral e esta plataforma cons-
tituirá “um apoio fulcral para a sua so-
brevivência”. 

Sindicatos temem que muitos serviços
não consigam recuperar da crise

“
Sabemos bem que os 
pequenos e médios 
empresários se 
sentem muitas vezes 
abandonados
VÍTOR RPROENÇA
PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
ALCÁCER DO SAL 
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Telemissa veio para � car
IGREJAS VOLTAM A RECEBER FIÉIS ESTE SÁBADO, MAS...

TAL COMO  de no resto do país, as igrejas 
do distrito preparam-se para reabrir aos 
fi éis e ao culto, recomeçando as missas 
presenciais neste sábado. É esse o caso 
da Igreja de São Sebastião, em Setúbal, 
cujo pároco, Casimiro Henriques, “está 
confi ante” por ter feito tudo o que era 
possível para cumprir as regras de segu-
rança recomendadas pela Direção Geral 
de Saúde: “A intenção foi cumprirmos ao 
máximo as normas que nos foram dadas 
naquilo que nos é humanamente e pas-
toralmente possível e agora é esperar 
que os fi éis cumpram”, afi rmou o padre 
à Lusa. 

As regras são iguais para todos, mas 
cada santuário adapta-as às suas carate-
rísticas próprias. No Barreiro, por exem-
plo, o padre Rodrigo Mendes prepara-se 
para inaugurar as missas de porta aberta, 
com hóstias dadas na mão, sem Abraço 
da Paz e com os fi éis de máscara. Manti-
das as devidas distâncias físicas no inte-

A Igreja Católica Portuguesa foi das primeiras instituições a reagir à pandemia, 
fechando os templos antes de ser decretado o estado de emergência. 
Pelo caminho reinventou-se nas redes sociais. 
Agora, as portas reabrem com novas regras. 

TEXTO PATRÍCIA BRITO IMAGEM DR

rior da igreja, o que vai continuar a apro-
ximar a comunidade é a transmissão pela 
página do pároco no Facebook da missa 
das 12h aos domingos. 

CONGREGAÇÃO ENTRE CELEBRAÇÕES 
PRESENCIAIS E VIRTUAIS  

O mesmo acontecerá na Igreja de São 
Sebastião, em Setúbal, onde o padre Ca-
simiro Henriques se deparou com uma 
nova realidade e percebeu que “a pastoral 
tem sempre que ser inovadora e reinven-
tar-se”. Ele próprio, não sendo fã “destas 
coisas da tecnologia”, foi obrigado a rein-
ventar-se para continuar a acompanhar a 
sua comunidade depois do encerramento 
das igrejas: “Fizemos uma paróquia vir-
tual, que vai muito além daquilo que são 
as fronteiras da nossa paróquia”. E a ex-
periência foi tão positiva que as pessoas 
lhe pedem para não deixar de transmitir 
as celebrações. Até já investiu numa câ-
mara mais profi ssional: “Transmissão de 

missas na internet há muitas, mas as pes-
soas fazem parte de uma comunidade e 
se essa comunidade sai fora das paredes 
e vai ter com elas, penso que é a nossa 
função”.

Da presença digital para a presença fí-
sica, na igreja de São Sebastião está tudo 
a postos para receber os fi éis: dispensa-
dores de álcool gel instalados, distâncias 

assinaladas, lugares marcados, bancos 
intercalados, entradas e saídas controla-
das e equipas de acolhimento ao fi m de 
semana são as novas regras. É certo que 
as celebrações religiosas estarão limita-
das a um terço da lotação, mas “por sorte 
esta é uma das maiores igrejas de Setúbal. 
Há quem diga que as pessoas vão passar 
a vir mais à missa”, afi rma cheio de fé. 

SOCIEDADE
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POLÍTICA

PSD ‘descon� na’ congresso 
distrital a 3 de julho

CANDIDATOS TERÃO DE REIVENTAR FORMAS DE FAZER CAMPANHA

As eleições para comissão política distrital e algumas secções estiveram 
marcadas para maio, mas foram adiadas devido à pandemia de Covid-19. 

TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

PAULO RIBEIRO E PEDRO FILIPE TOMÁS   são os 
dois candidatos conhecidos às eleições para a co-
missão política distrital do PSD de Setúbal que es-
tão agora marcadas para dia 3 de julho, altura em 
que devem ir a votos também algumas comissões 
concelhias. As listas candidatas deverão ser entre-
gues até ao fi nal do mês de junho.

Bruno Vitorino que viu prorrogado o seu man-
dato enquanto presidente da distrital defende que é 
importante que se realizem as eleições internas até 
porque há dossiers que têm de avançar. “Estamos 
a pouco mais de um ano das eleições autárquicas 
que serão o ponto alto das preocupações dos pró-
ximos líderes concelhios e distritais. E obviamente 
que é um dossier que terá de ser tratado por quem 
se segue e não por mim”, adianta ao Semmais con-
siderando que “não faz sentido manter o mandato 
ad eternum” e que os atuais dirigentes não “têm 
propriamente legitimidade para dar o pontapé de 
saída no processo de escolha de candidatos. Por 
isso não faz sentido adiar por muito mais tempo o 
ato eleitoral”.

A decisão de adiar as eleições, em abril, seguiu 
as orientações do conselho nacional do partido e 
do conselho de jurisdição, tal como agora a sua re-
marcação. No entanto, Bruno Vitorino admite que 
no distrito as eleições podem voltar a ser adiadas. 
“Estão marcadas, mas podem não se realizar. Te-
mos de ver como se desenrola a situação da pan-
demia no distrito. Neste momento está a agravar-
-se de uma forma diferente daquela que se previa 
e por isso tudo pode ainda acontecer.”

CAMPANHA TERÁ DE SE ADAPTAR 
À ATUAL REALIDADE
As duas listas candidatas têm pouco mais de um 
mês para convencer os militantes social demo-
cratas. Uma campanha que terá de se adaptar à 
nova realidade. “Vai ser naturalmente uma campa-
nha condicionada, com ações diferentes do habi-
tual. Mas, nesta altura tudo se readapta e ajusta. 
Na vida profi ssional, nas escolas, no trabalho... é 
uma adaptação que teremos de fazer também na 
campanha. O contacto direto com os militantes 
poderá acontecer nas seções mais pequenas, onde 
é possível um maior distanciamento nas reuniões, 
ou então terão de ser feitas reuniões com militan-
tes ao ar livre”. O recurso a meios digitais e às no-
vas tecnologias pode ser também um aliado nesta 
campanha. 

O atual líder, Bruno Vitorino, 
vai passar o testemunho
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LOCAL

A política de valorização das praias do concelho tem por objetivo
“o desenvolvimento do setor do turismo” e a “captação de investimento privado”.

TEXTO PATRÍCIA BRITO IMAGEM DR

A PRAIA DA ILHA DO PESSEGUEIRO é a 
senhora que se segue no plano de valori-
zação turística da zona de Porto Covo. De-
pois das intervenções na Samoqueira, na 
Praia Grande e no Portinho, as obras de 
requalifi cação do famoso areal encimado 
pelo Forte do Pessegueiro destinam-se “a 
melhorar os acessos e o parque de esta-
cionamento, enquadrando devidamente 
o forte, criando um novo acesso pedonal 
à praia e também um miradouro”, explica 
ao Semmais Nuno Mascarenhas, presi-
dente da Câmara Municipal de Sines. 

A obra, a cargo da Sociedades Polis Li-

Sines prossegue reordenamento 

toral Sudoeste, tem “nesta primeira fase” 
um custo de cerca de 450 mil euros, 85% 
dos quais são fi nanciados pela União Eu-
ropeia e fi cando o restante a cargo do mu-
nicípio: “Mais do que nunca é importante 
prosseguirmos com as metas traçadas e o 
turismo, dadas as caraterísticas da nossa 
costa, é uma aposta importante”. Apesar 
das perspetivas serem um tanto ou quan-
to sombrias para o verão que se aproxima 
há sinais positivos “que nos transmitem 
confi ança”, como por exemplo, a notícia 
do arranque das obras de um novo hotel 
em Sines, a que se soma a construção de 

O município tem um plano ambicioso para regular o trânsito na cidade e mão pesada 
com estacionamento pago. A oposição acha que se foi longe de mais. 
Dores Meira diz que são “ações políticas de desinformação”.

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

PLANO DO MUNICÍPIO VAI MUITO PARA ALÉM DO ESTACIONAMENTO PAGO

Revolução com discórdia 
na cidade do sado

A CÂMARA DE SETÚBAL   está apostada 
em vencer a guerra do aumento de viatu-
ras na cidade, mais de 500 por cento, com 
uma quota que vai de 61% a 75% entre 1,5 
a 4 quilómetros, e a invasão das áreas pe-
donais do espaço público pelo estaciona-
mento automóvel. 

São dez intervenções, que dão corpo 
ao Plano de Mobilidade Sustentável e 
Transportes de Setúbal, com a criação de 
áreas pedonais, rede ciclável, alterações 
dos transportes públicos e individual, e 
novas zonas de estacionamento. “Este 
plano tornou-se na principal ferramenta 
de intervenção e gestão do ecossistema 
da mobilidade no concelho”, explicam os 
técnicos da autarquia no documento que 
sistematiza o projeto.

Para já, o município quer começar 
pela disciplina do estacionamento ile-
gal, e utilização generalizada por carros 
em terrenos públicos, que levam a “uma 
subutilização da oferta de estacionamen-
to em parque pago e forte pressão no 
parqueamento na zona central da cida-
de, com taxas de ocupação superiores a 
100% no período diurno”. 

E para resolver estes imbróglios está 
em curso a concessão de toda a gestão 
a privados. “Estamos a falar da concre-
tização de uma oferta adicional de mais 
840 lugares de estacionamento em sub-
solo em zonas carenciadas de alterna-
tivas de estacionamento da cidade”, diz 
ao Semmais a presidente Maria das Do-
res Meira. Estes parqueamentos estão 
previstos para as zonas Poente e Nascen-
te da Avenida Luísa Todi e para a envol-
vente do hospital.

Desincentivar o uso massivo do au-
tomóvel através do estacionamento ta-
rifado, aliado a “uma melhor oferta de 
transporte público”, que corresponderá, 
segundo um documento a que o Semmais 
teve acesso, a um aumento superior a 
70% destes serviços, é um objetivo cen-
tral do projeto.

Para Maria das Dores Meira, é um es-
forço que vale a pena porque a disciplina 
do estacionamento “é crucial para fi nal-
mente se promover a implementação de 
uma política de mobilidade adaptada aos 
desafi os e problemas há muito identifi ca-
dos na cidade”. A autarca não tem dúvidas 
de que “o desenvolvimento económico e 
a expansão da procura de estacionamen-
to por um número muito maior de viatu-
ras em zonas que antes eram puramente 
residenciais justifi ca-se, plenamente”. Até 
mesmo, sublinha, “para proteger os resi-
dentes”, a braços com a “ocupação desen-
freada de espaços durante o dia inteiro, 
deixando estas pessoas sem alternativas”. 

Para além desse aspeto, os responsá-
veis da autarquia afi ançam que o controlo 
e fi scalização no tráfego automóvel, aliado 
à rede municipal de ciclovias, que deverá 
estar concluída em breve, e com a imple-
mentação de um sistema partilhado de mo-
dos semi-ativos, a cidade fi cará dotada de 
opções alternativas de mobilidade suave e 
mais cómodas e baratas, com a objetivo da 
“dependência do carro fi car mais reduzida”.

MODELO POLÉMICO CONTINUA 
A DIVIDIR FORÇAS POLÍTICAS 

A concessão aos privados da gestão 
de estacionamento tarifado é o cerne da 

polémica na autarquia. Aprovado a 7 de 
maio na Assembleia Municipal, levanta 
críticas da oposição, cujos partidos en-
tendem que o município foi longe demais. 

É o caso do PS, que diz aceitar o 
estacionamento tarifado apenas nas 
zonas da cidade com maior afluência, 
nomeadamente as avenidas Luísa Todi 
e 5 de Outubro, e Praça do Brasil, mas 
considera “inaceitável” o mesmo pro-
cedimento em zonas “puramente re-
sidenciais”, como é o caso dos bairros 
Santos Nicolau, Conceição, Moinho do 
Frade, Fonte do Lavra, Liceu, Vanicelos, 
Amoreiras ou Urbisado. Os socialistas 
também estão contra “o brutal aumen-
to” das tarifas, que dizem ser “muito su-
periores aos praticados em concelhos 
idênticos a Setúbal da AML”.

Os social-democratas vão mais lon-
ge, e falam da necessidade de “repensar 

este modelo”, de modo a evitar o que 
consideram ser “um erro grave para o 
futuro de Setúbal”. Paulo Calado, líder 
da bancada do PSD na AM, diz mesmo 
que não há garantias de que a futura 
concessionária “seja obrigada a cons-
truir mais do que o primeiro parque”. E 
rejeitam a hipótese de uma concessão 
que terá a duração de 40 anos. “A CDU 
está a entregar um monopólio a um pri-
vado por uma geração”, sustenta o PSD.

A estas posições da oposição, res-
ponde João Luz, líder da bancada da 
CDU da AM, reafirmando que se trata 
de “uma excelente oportunidade” para 
a cidade reverter os atuais constran-
gimentos do seu desenvolvimento, e 
garante que o projeto assegura “uma 
estratégia de gratuitidade de estacio-
namento para moradores, com dísticos 
por agregados familiares”. 

mais dois hotéis, um em Sines e outro em 
Porto Covo: “Estes investimentos são es-
senciais para diversifi carmos a oferta no 
setor e revelam que os investidores conti-
nuam a acreditar no potencial da região”.

Crença naturalmente partilhada pelo 
autarca que aguarda os vistos do Tribunal 
de Contas para anunciar o lançamento de 
um conjunto de obras públicas orçadas 
em 10 milhões de euros - e entre as quais 
se incluem a construção de um Centro 
de Dia, em Porto Covo, ou do Observa-
tório do Mar, em Sines: “Face à situação 
que vivemos é fundamental que as autar-

quias façam a sua parte na alavancagem 
da economia local e as obras públicas, 
como é sabido, são um bom motor de 
dinamização”. 

Planta de zonas de estacionamento 
de duração limitada (1), planta de zonas 
de acesso automóvel condicionado 
na cidade de Setúbal (2)

1

2
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LOCAL

Foram lançadas nas últimas semanas no Barreiro 
importantes obras de requalificação que permitirão 
melhorar a circulação, tornar a cidade 
mais sustentável e relançar a economia local. 

TEXTO PATRÍCIA BRITO IMAGEM DR

OBRAS NO EIXO DO RELANÇAMENTO DA ECONOMIA 

Barreiro investe 
mais de 10 milhões

NÃO É TEMPO de travar, mas de acele-
rar e “dar continuidade ao que já estava 
planeado, uma vez que as autarquias têm 
agora uma responsabilidade acrescida 
na dinamização económica”, explica ao 
Semmais o vereador das Obras Públicas 
do município do Barreiro, Rui Braga. Por 
isso, nas últimas semanas foram lançadas 
pela câmara três novas e “importantes” 
obras, “que contribuirão não só para mu-
dar a cara da cidade, mas também para 
melhorar a qualidade de vida dos muníci-
pes com mais zonas pedonais e ciclovias”.

Essas obras são “o embelezamento e 
requalificação da rotunda 25 de Abril, a 
reforma do parque Catarina Eufémia, no 
coração da cidade, com a instalação de 
um corredor verde até ao Moinho Pe-
queno, e o arranque das  intervenções no 
terreno da Grancor, na avenida Miguel 
Pais, para reconverter um terreno baldio 
à beira do rio em estacionamento orde-

Lavradio  
em ação
Gabriela Soares, presidente da 
Junta da União de Freguesias do 
Barreiro e Lavradio, anunciou 
esta semana que a autarquia 
a que preside se prepara para 
fazer várias intervenções no do-

Município entrou no desconfinamento  
com caderno de obras

O projeto assinado pelo arquiteto 
francês Julien Labrousse, que é tam-
bém o proprietário da futura unidade, 
vai ocupar uma área 2,5 quilómetros por 
800 metros e vai contar com 58 unida-
des de alojamento e diversos serviços, 
para além de uma área dedicada à agri-
cultura biológica.

O Etosoto é um projeto ecológico 
que contempla uma área de alojamen-
to integrado no ambiente protegido do 
Cabo Espichel, em pleno Parque Natural 
da Serra da Arrábida. Vai contar com um 
novo eco-hotel totalmente feito em ke-
bony, uma madeira sustentável e de alta 
qualidade que não requer manutenção.

Para além da unidade de alojamento 
composta por 58 unidades, contempla 
ainda serviços de restaurante, piscina e 
spa, e ficará instalado na parte norte do 
terreno que é atravessado pela avenida 
25 de abril. Na parte sul vai ser desen-
volvida uma área dedicada a agricultura 
biológica. 

A câmara já adjudicou a construção 
da Unidade de Saúde de Sesimbra que vai 
substituir a atual Unidade de Cuidados de 
Saúde Personalizados, que funciona há 
largas décadas em instalações da Santa 
Casa da Misericórdia e que apresenta di-
versas lacunas.

A obra, orçada em cerca de 2,3 milhões 
de euros e com prazo de execução de 550 
dias, tem encargos repartidos entre a Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo - Ministério da Saúde e o 
orçamento da autarquia.

O equipamento, que deverá estar con-
cluído em 2022, vai incluir as valências de 
Unidade de Saúde, Unidade de Recursos 
Assistenciais Partilhados e Unidade de 
Cuidados na Comunidade e Unidade de 
Saúde Pública. 

Segunda-feira reabrem no concelho 
do Seixal 26 jardins de infância e 58 sa-
las de pré-escolar. Ao todo serão cerca 
de 420 crianças que regressam ao ensi-
no acompanhadas por 171 educadores, 
auxiliares e funcionários dos refeitórios. 
Só que os funcionários, segundo diz a 
câmara municipal, ainda não foram sub-
metidos a qualquer teste de despistagem 
à Covid-19.

Em comunicado, a edilidade diz que 
alertou na semana passada o ministro da 
Educação para a necessidade de serem 
realizados os testes e de serem forneci-
das orientações relativas às ações de de-
sinfeção e higienização. No entanto, diz a 
autarquia, nenhuma resposta foi dada. O 
município diz mesmo que ainda aguarda 
também a resposta a iguais solicitações 
efetuadas quando do regresso às aulas de 
1263 alunos, professores e auxiliares do 
ensino secundário. 

Três meses depois, os serviços de Hi-
giene Urbana e de Limpeza dos espaços 
públicos da câmara de Alcochete reto-
mam a atividade normal e tentam “dar 
continuidade às tarefas entretanto adia-
das”. 

De acordo com Pedro Lavrado, verea-
dor com o pelouro das Obras Municipais 
e Ambiente, apesar de se manterem “al-
guns dos condicionalismos das equipas, 
que no pico da pandemia trabalhavam 
desencontradas, em rotatividade sema-
nal, garantindo a higienização das ruas 
do concelho, fazendo desinfestações e 
outras tarefas associadas à Covid-19, o 
desconfinamento permite-nos retomar 
os serviços que foram interrompidos”.

O vereador refere-se à manutenção 
do espaço público em geral, incluindo a 
recolha de resíduos sólidos urbanos e a 
conservação de jardins. 

nado e zonas verdes, no âmbito do Fundo 
Ambiental, concedendo dignidade à fren-
te ribeirinha”. 

Ainda no que respeita às políticas am-
bientais, em linha com as diretivas euro-
peias para a descarbonização das cidades, 
terá início em breve “uma obra estrutu-
rante no valor de 2,55 milhões de euros” 
para remodelação da Avenida da Liberda-
de “eixo muito importante na circulação 
dos transportes coletivos onde queremos 
reduzir em 10 minutos os tempos de che-
gada e de saída aos barcos”. Além destas 
empreitadas, foi igualmente retomado o 
programa Polis para a requalificação da 
frente ribeirinha, anuncia-se a instalação 
de uma incubadora de start-ups, a reno-
vação e recuperação da Escola nº3, ou a 
instalação do novo mercado municipal: 
“Temos a cidade esburacada por todo 
o lado, mas vai valer a pena”, resume o  
vereador. 

Sesimbra adjudica  
Unidade de Saúde

Ambiente volta  
à normalidade  
em Alcochete

Seixal reabre jardins  
de infância sem testes

Cabo Espichel  
vai ter eco-hotel

mínio das obras públicas. Entre 
estas, destacam-se a recupe-
ração do polidesportivo dos 
Fidalguinhos e a revitalização 
do Parque Maria Machado, 
no Lavradio. 
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MEDIDAS APERTADA NA REABERTURA DOS CENTROS COMERCIAIS

Preparados para combater
a descon� ança
Os centros comerciais abrem com regras apertadas, na próxima 
sexta-feira, naquela que é a terceira fase de desconfi namento. 
As expetativas são boas e há confi ança de que os clientes se sentirão seguros.

TEXTO MARTA DAVID

ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO  de pessoas, 
os centros comerciais foram, nos últimos 
dois meses e meio, espaços vazios.  No 
regresso à normalidade, as direções dos 
principais centros da região defi niram 
planos de contingência rigorosos, que 
vão mais longe das orientações da DGS, 
aproveitando a experiência de trabalhar 
em áreas de grandes dimensões. 

A Ceetrus, detentora dos Alegro Se-
túbal e Montijo, vai manter “o reforço 
da desinfeção noturna em áreas de cir-
culação comuns, dispensadores de gel 
desinfetante e a existência de salas de 
isolamento”, medidas aplicadas logo no 
início da pandemia. No Almada Forum, 
a Multi Portugal vai juntar à desinfeção, 
seis vezes por dia nas zonas de contato 
frequente, e à higienização das instala-
ções, o reforço do método de informação 
áudio, “procedendo com regularidade ao 
anúncio nos sistemas de som do centro 
sobre o estrito respeito pelas regras de 
acesso e funcionamento”.

O espaçamento nas zonas de restau-
ração e o controlo do número de pessoas 
no interior são outras das medidas a apli-
car. Para além disso, os centros estão a 
implementar novas formas de compras, 
com recurso às novas tecnologias. No 
Alegro já era possível recorrer ao digital 
para encomendar refeições em serviço 
de take away sem ter de fi car em fi las de 
espera e, em breve, estará “disponível a 
solução Drive & Smile, em que o cliente 
encomenda online o artigo que pretende 
e recolhe o mesmo num espaço dedicado 
no parque de estacionamento, sem ter de 
sair da viatura”.

PROPRIETÁRIOS REDUZIRAM 
RENDAS E CRIARAM APOIOS 

Ao longo deste período, mantiveram-
-se abertas apenas as lojas de produtos 
essenciais. Com a atividade suspensa, as 
direções dos centros optaram também 
por suspender “a faturação do preço de 
cedência durante o estado de emergência. 

Adicionalmente, foi realizado um ajus-
te temporário no montante mensal dos 
encargos comuns, tendo em conta que 
os espaços permaneceram abertos para 
garantir o abastecimento de bens de pri-
meira necessidade, mas com operações 
reduzidas”, explica ao Semmais Carlos 
Costa, Diretor de Property Management 
& Leasing da Ceetrus Portugal. Para além 
disso está em curso um “processo nego-
cial com os diferentes proprietários por 
forma a apresentar aos lojistas soluções 
adicionais, que sejam equilibradas para 
todos. Durante junho estamos também 
a permitir às nossas lojas funcionarem 
com um horário fl exível, que pode ajudar 
os lojistas a gerirem melhor a sua opera-
ção e a reduzir alguns custos”.

Medidas semelhantes foram tomadas 
no Almada Forum, onde a Merlin Proper-
ties decidiu “desde logo, perdoar o valor 
da remuneração fi xa aos lojistas que esti-
veram encerrados, e já lançou um segun-
do pacote de ajuda até ao fi nal do ano”.

Apesar das medidas preventivas e de 
acreditarem que a retoma dos hábitos de 
consumo irá acontecer naturalmente, os 
responsáveis pela gestão dos principais 
centros do distrito consideram que “a 
vida nestes espaços não será igual”. Ain-
da assim, as expetativas para o regresso 
são bastante positivas. “Estamos atentos 
ao comportamento do consumidor e, se-
gundo os dados mais recentes da Mark-
test, os níveis de confi ança ao frequentar 
um centro comercial aumentaram, as-
sistindo-se também a um salto de 6,2% 
para 18,4% naqueles que pensam em nos 
visitar” explica o departamento de Mar-
keting do Almada Forum.

Carlos Costa, dos centros Alegro, 
afina pelo mesmo diapasão: “É natural 
que nesta fase existam receios por par-
te dos clientes, mas acreditamos que o 
plano sólido de segurança criado por 
nós e pelos lojistas vai demonstrar ra-
pidamente que é seguro vir a um centro 
comercial”. 

Uma aposta
na Intermodalidade 
e  na Logística

O Porto de Setúbal tem uma localização privilegiada a 45km de Lisboa, com boas ligações rodo-ferroviárias 
ao seu hinterland que se estende até Madrid. Integra uma das mais importantes zonas industriais e logísticas 
do país e oferece ligações directas à Rede Ferroviária Nacional e à Rede Rodoviária Principal, inserindo-se 
na Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) o que o torna um dos portos mais competitivos da Costa 
Atlântica da Europa. www.por todesetuba l .p t
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CULTURA

OBRA DE CERCA DE UM MILHÃO ‘HOMENAGEIA’ MAESTRO MONTIJENSE JORGE PEIXINHO

A CASA DA CULTURA Jorge Peixinho deverá estar 
pronta a ser inaugurada entre julho e setembro do 
próximo ano, isto se se cumprirem todos os pra-
zos e se o visto prévio do Tribunal de Contas (TC) 
acontecer de forma rápida. “Os últimos vistos de-
moraram cerca de três meses, mas é essencial que 
o TC seja mais célere até porque o país está numa 
fase em que é essencial gerar riqueza e promover 
o emprego”, adianta ao Semmais o presidente da 
autarquia do Montijo, para quem esta é, provavel-
mente, a obra mais emblemática deste mandato.

A proposta de adjudicação foi aprovada na úl-
tima reunião pública com a abstenção dos verea-
dores da oposição, uma postura que Nuno Canta 
considera “incompreensível, atendendo à impor-
tância da obra e do próprio Jorge Peixinho, grande 
maestro do Montijo e que até foi autarca da CDU”. 

O edil diz que este é um “projeto com uma am-
bição extraordinária”, defendido pelo PS desde os 
anos 80. “Sempre defendemos a não construção 
civil naqueles terrenos porque sempre achámos 
importante preservar aquela zona da cidade”, ex-
plica, adiantando que “esta área verde com quatro 
hectares, no centro da cidade, é de uma imensa im-
portância ambiental”. O projeto prevê “algo idên-
tico ao que se vê na Gulbenkian, mas em menor 
dimensão. Um espaço onde se junta o património 
natural e cultural, para além do imaterial que é a 
obra de Jorge Peixinho”. Entre a obra do jardim e 
a recuperação do edifi cado onde irá funcionar a 
Casa da Música, o investimento é superior a dois 
milhões de euros, co-fi nanciados por fundos do 
Portugal 2020.

REQUALIFICAÇÃO DE CASA HISTÓRIA 
DÁ LUGAR A PALCO INOVADOR 

A quinta existente no Sítio das Nascentes foi 
doada à autarquia por um particular, mas ao longo 
de mais de quinze anos o processo de doação an-
dou pelos tribunais. Uma situação que só foi resol-
vida em 2015, “altura em que a câmara recebeu a 
propriedade plena da Quinta do Pocinho das Nas-
centes por decisão do tribunal”.

O edifício existente na quinta vai ser totalmen-
te recuperado e ampliado, fazendo uso da habita-
ção principal e das cavalariças. No primeiro piso 
vai funcionar o Museu Jorge Peixinho onde será 
exposto o espólio “de um montijense que foi um 
dos grandes vultos da cultura nacional”. No piso 
térreo vai funcionar uma sala de exposições, assim 
como camarins de apoio à sala de espetáculos que 
será construída no espaço onde funcionaram em 
tempos as cavalariças e casas de apoio à lavoura. 
“Será uma sala de média dimensão, com pouco 
mais de 150 lugares no interior, mas que terá um 
palco que, através de um sistema hidráulico, ser-
virá não só o interior como o exterior do edifício 
permitindo com o mesmo equipamento ter espe-
táculos em espaço coberto e ao ar livre”, explica 
Nuno Canta. O autarca quer também “deixar um 
cantinho” da Casa da Música para homenagear o 
cineasta Paulo Branco. “O Dr. Branco era um vete-
rinário muito conhecido no Montijo que, em tem-
pos, habitou nesta casa da Quinta do Pocinho das 
Nascentes. Era pai do cineasta Paulo Branco que é 
um ilustre cidadão do Montijo e cuja infância está 
ligada aquela casa. Estamos a estudar uma forma 
de o homenagear também”. 
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A obra foi adjudicada na última reunião 
de câmara e Nuno Canta espera celeridade 
no visto do Tribunal de Contas para o arranque 
da empreitada que, confi a, estará concluída 
antes do fi m do mandato.

TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

Casa da Cultura vai sair do papel
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OPINIÃO

 VAMOS TER um verão mais ou 
menos atípico, com as praias var-
ridas a regras de isolamento social, 
em contraposição com a vontade 
dos portugueses em retomar a nor-
malidade da época de banhos.
Para já, o panorama é bem melhor 
do que se antevia, como não haver 
mesmo época balnear. E isso é uma 
boa notícia. Mas não vai ser fácil, 
tendo em conta a catadupa de re-
gras, as dúvidas que ainda persis-
tem, os receios de muitas famílias, 
e o papel dos concessionários que 
partem para um negócio sazonal 
que nunca terá sucesso garantido.
Desde logo porque o espaço que 
ocupam nas praias concessiona-
das foi encurtado pela distância 
determinada entre colmos, toldos, 
cabanas e barracas, depois pela 
empreitada entregue à Agência 
Portuguesa do Ambiente, que 
deixando de parte quem sabe do 
assunto, determinou, a régua e 
esquadro, o número de banhistas 
possíveis de coabitar em cada uma 
das praias ao mesmo tempo.
Por outro lado, a época balnear foi 
amputada em pelo menos quinze 
dias, uma vez que só a partir do dia 
15 se pode fazer negócio propria-
mente dito. Já para não falar, a 
montante, dos restaurantes que só 
puderam reabrir há pouco mais de 
semana e meia. 
Perante a pandemia e o processo 
de desconfinamento, não havia 
muito de diferente a fazer, mas 
tenho dúvidas de que se cumpra, 
na plenitude, todo o encargo estra-
tégico da prevenção que está a ser 
gizada pelas autoridades.
O último fim-de-semana não deu 
para se ter uma ideia do que aí 
vem. A vontade popular de banhos 
é avassaladora, os números, apesar 
de alguns focos mesmo aqui na 
nossa região, estão brandos. É 
expetável, por isso, algum desa-
fogo. Já nem se trata de economia 
versus saúde pública. É mais um 
rebate de libertação explosiva sem 
refreio. 
E teremos, pela certa, que con-
tar com os portugueses que vão 
certamente optar por fazer praia 
no seu país, ao invés de zarparem, 
aos milhares, para outras paragens 
e destinos.
Pede-se, no caso, sensatez e  
bom senso. 

EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR

Vamos a 
banhos...

POLÍTICA E CULTURA 
VALDEMAR SANTOS
MILITANTE DO PCP Maio / Junho
O DESCONFINAMENTO – como soi di-
zer-se – deste Maio a terminar, propor-
cionando encontros não marcados numa 
das esplanadas da Av. 5 de Outubro, junto 
à Estação dos TST, em Setúbal, motivou 
alguém a dirigir-se-nos nestes termos: 
«Lembras-te daquela carta de Maio de 
1936 enviada de Lisboa para a Interna-
cional Comunista da Juventude, que re-
unira em Congresso em Moscovo, pelo 
“Gonçalves”, responsável pela Federação 
das Juventudes Comunistas?» E dando 
conta de «novas organizações que indi-
cam grandes possibilidades de trabalho 
que temos na província», designadamen-
te «as mais próximas de Lisboa às quais 
o Comité Central pôde dar uma ajuda 
permanente»? Sendo que o Montijo es-
tava entre elas? (12ª página do Tomo I 
das Obras Escolhidas daquele que adivi-
nhamos: Álvaro Cunhal, Edições Avante!, 
2007).

Com um Junho à porta, eis um con-
junto de perguntas fáceis de alinhavar, 
retomando um texto já editado em pági-
nas como estas, nesta cidade.

Um homem de 42 anos vivia então na 
Estrada Nova do Montijo. «Entregue pela 
Administração do Concelho do Barreiro 

deu entrada na PSP em 13-12-36, reco-
lhendo incomunicável a uma esquadra. 
Transferido para a 1ª esquadra em 30-12-
36. Transferido para a Cadeia do Aljube 
em 31.12.36. Transferido para a Fortaleza 
Militar de Peniche em 17.3.37. Transferido 
para a Colónia Penal de Cabo Verde em 
5.6.37. Em 11-6-943 pelas 2.40 horas fale-
ceu na Colónia Penal de Cabo Verde.»

Que mais se pode saber por esta zelo-
sa «Biografia Prisional» a cargo da Polícia 
de Defesa e Vigilância do Estado? Que era 
filho de José Francisco Alves dos Reis e 
de Maria da Conceição, tinha 1,69m de al-
tura e cor «natural», mas não «alcunha», 
um dado supostamente obrigatório da fi-
cha, sabe-se porquê. Nome: «José Manuel 
Alves dos Reis». «Nacionalidade portu-
guesa, Naturalidade Setúbal».

Um outro tarrafalista setubalense, 
Manuel da Graça, conheceu-o: dera en-
trada no Campo da Morte Lenta também 
em 36, saiu em 45. E igualmente Cândido 
de Oliveira - sim, o da «Taça Cândido de 
Oliveira».

Esteve um dia na «frigideira», a câma-
ra de cimento grandemente responsável 
ela também por muitas mortes, das quais, 
desde a inauguração da Colónia até à saí-

da do autor citado, em 1943, «65 por bilio-
sa e 42 por tuberculose numa população 
de 220 presos». 

«Foi para a frigideira o Alves dos Reis 
por não terem ido buscar o caldo das die-
tas», eis a «ocorrência» do dia 14 de Feve-
reiro de 1941 anotada pelos próprios anti-
-fascistas (Dossier Tarrafal, outra edição 
Avante! de Outubro de 2006 a assinalar 
os 70 anos da decisão de Salazar de abrir 
mais, muitas mais valas). A 15, «foram-no 
buscar às 3 horas da manhã por se en-
contrar doente.»

Voltaram a Portugal, como se sabe, 
em Fevereiro de 1978, os restos mortais 
daqueles que enfim puderam receber 
a justa homenagem nacional, expressa 
numa das mais impressionantes mani-
festações realizadas após o 25 de Abril, 
enchendo um longo percurso de aveni-
das rumo ao Cemitério do Alto de São 
João, na capital, onde se ergue o Memo-
rial com os seus 32 nomes talhados na 
pedra negra.

O amigo da esplanada da avenida, 
seguramente por inconformismo, rema-
tou, comprometedor: «Temos que voltar 
a lembrar isto. Como diria Brecht mais 
uma vez, mau tempo para lirismos». 

UM CAFÉ E DOIS  
DEDOS DE CONVERSA  
PAULO EDSON CUNHA  
ADVOGADO Nos idos de março

JÁ NÃO ME CONSIGO  lembrar exacta-
mente como começou. Mas lembro-me, e 
certamente nunca mais me esquecerei do 
cheiro. Do cheiro a medo. 

Dizem que os cães sentem o cheiro do 
medo. Desta vez os humanos sentiram-
-no. Todos.

De repente o mundo ganhou um novo 
cheiro. Daquele cheiro que só se cheirava 
nos filmes de terror ou de catástrofes. Da-
queles muito bons que nos faziam acredi-
tar no fim do mundo. 

Não é que tenha acreditado no fim do 
mundo. Mas acreditei seguramente que 
o mundo de muita gente poderia acabar. 
E acabou. Temia pelos meus familiares. 
Pelos meus amigos. E por mim, claro, que 
eu sou altruísta, mas não ao ponto de me 
ver a agonizar num hospital quase sem 
respirar.

E assim senti-me confinado. Nem sei 
se conhecia a palavra. Mas a partir daí, 
nunca mais a esqueci. Nem eu, nem os 
restantes 10 milhões de confinados.

O mundo passou a ser visto com ou-
tras cores. O que antes era banal, assu-
mido e desinteressante, passou a ser ex-
traordinário.

E aquele beijo que dávamos aos nos-
sos pais e avós, de uma forma tão des-
prendida, impedidos de o dar, passou a 
uma barreira física e emocional intrans-

ponível. E o que todos sofremos por isso. 
Seria possível que um simples abraço (o 
seu impedimento) nos fizesse sofrer tan-
to?

O mundo sabia que, confinado, para-
ria. De repente era sempre como quando 
chegamos tarde a casa.   Não havia luga-
res para estacionar, na medida em que 
todos os lugares estavam ocupados. Não 
porque os nossos vizinhos tivessem che-
gado do trabalho mais cedo, mas porque 
nem sequer foram para ele. Há dois me-
ses que não tiravam o carro do estacio-
namento.

De repente deixou de ter piada meter-
-me com os meus amigos sportinguistas 
ou portistas. O Sporting e o porto não 
perderam. Não porque tivessem ganho, 
mas simplesmente porque não jogaram. 
E, extraordinário, eu nem queria saber 
disso. Nada importava. Só o Covid19

De repente as notícias não eram vis-
tas para saber se o PSD tinha subidos nas 
sondagens, se o Benfica tinha contrata-
do um avançado ou se o governo tinha 
aumentado o Salário Mínimo Nacional. 
Não. As notícias eram um momento de 
catarse nacional onde íamos carpir má-
goas com o número de mortes diárias e 
novos casos de Covid-19 nas últimas 24 
horas. E cada número novo era uma raja-
da de metralhadora contra o nosso débil 

sistema nervoso.
Para quem gosta de desportos radi-

cais, de repente ir às compras passou a 
ser o mais difícil desporto semanal. Ar-
riscado.  Muito arriscado. Lembrei-me 
quando a SIDA apareceu e o sentimento 
era igual. Era quase como fazermos sexo 
sem preservativo. Uma autêntica “Roleta 
Russa.”, só que agora não era por culpa 
nossa, mas porque, caramba, tínhamos 
de viver.

Foram tempos, que ficarão para sem-
pre marcados na nossa memória como so 
tempos do papel higiénico. Vá lá saber-se 
porquê, o mundo elegeu o papel higiéni-
co como o bem mais precioso. Penso que 
doravante as universidades irão estudar 
esse fenómeno, mas enquanto não o fa-
zem, nunca perceberei como é que um 
vírus tão letal, morre às mãos de um sim-
ples sabonete do LIDL ou do Minipreço. 
Nem sequer exige que seja um DOVE ou 
outra marca qualquer mais elaborada. 
Qualquer sabonete. Isso é que me deixava 
mesmo inquieto nos meus pensamentos.

Agora, noutra vida, em Maio de 2020, 
até já vou a restaurantes, meto gasolina, 
ando de carro e atendo clientes e penso, 
como era difícil a vida, nos “idos de Mar-
ço” de 2020 e penso, não nos deixou sau-
dades e não queremos uma segunda vaga 
desse cheiro…a medo. 
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ACHO QUE CHEGOU   o Verão. Digo acho 
porque hoje em dia há poucas certezas. 
As alterações climáticas já não nos dei-
xam prever as estações do ano. Porém 
também não há certezas sobre as alte-
rações climáticas.

Do que tenho a certeza é que está ca-
lor. Aquele calor que faz de nós, povos 
latinos, aquilo que somos: gente calo-
rosa, de sangue quente, predisposta aos 
abraços, mas invejosa e ciumenta do 
prazer dos outros.

Os dias que passámos em confi -
namento necessário reforçaram uma 
lamechice atávica, que nos deixa vo-
luntariosos perante o infortúnio, mas 
sempre convictos de que todo o mal do 

CRÓNICAS DO VENTO SUÃO 
JOÃO GONÇALVES
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO Soltem os prisioneiros

mundo é defi nitivamente proveniente 
dos outros.

E fechados nas redes sociais levámos 
essa nossa verve ao extremo. Endeusá-
mos profi ssionais de saúde, aclamámos 
os políticos que resolvem problemas, 
louvámos as instituições que acorrem 
ao apelo dos afl itos.

Isto, claro em part-time. No resto do 
tempo zurzíamos a justiça, que só sabe 
libertar criminosos, os médicos que só 
pensam na em ganhar de vários sítios, 
os políticos corruptos que roubam o 
dinheiro do povo em seu proveito e os 
dirigentes associativos, que só lá estão 
para se governarem.

E a distância e algum anonimato 

derrubam qualquer pudor e tudo é dito 
da forma mais alarve, violenta e primá-
ria de que somos capazes. Continuamos 
a não perceber que as palavras são um 
caminho sem retorno e por isso devem 
ser ditas com conta, peso e medida. 
Quando dizemos algo, não podemos a 
seguir desdizer. Podemos, quando mui-
to, dizer outra coisa. O que só faz de nós 
incoerentes, não sábios.

Nas últimas semanas tenho sido 
atingido por verborreia ou banalidades, 
umas maldosas outras somente imbe-
cis, a uma velocidade estonteante. Umas 
atingem pessoas, outras classes profi s-
sionais, muitas atingem partidos, etnias 
ou religiões. E eu sou um mero dano 

colateral. Atingido por “lixo intelectual” 
só porque existo. E não me digam: “le-
vas porque queres. Foge das redes so-
ciais.” Mas eu tenho direito a andar no 
mundo! E o mundo hoje é também esse 
outro virtual!

Era de esperar que o Ser Humano, do 
Renascimento até hoje, tivesse evoluído 
tanto no campo espiritual e emocional, 
como evoluiu no campo tecnológico. 
Mas assim não sucedeu. Continuamos 
animais com oas instintos que fi zeram 
de nós o mais feroz predador do planeta.

Por isso é melhor deixar toda a gen-
te sair de casa. Soltem os prisioneiros, 
porque se não o fi zerem depressa, vão 
ter de transferi-los para o manicómio. 

É NOTÍCIA  por  estes dias o surto de 
coronavírus no Bairro da Jamaica. 
Imagens do Bairro e entrevistas a mo-
radores mostram bem que o contágio 
do vírus não é indiferente à pobreza 
que ali se faz sentir.

A falta de condições habitacionais e 
de salubridade, a necessidade de con-
tinuar a sair para trabalhar, a falta de 
alternativas, aumentam o risco entre a 
população que já é sacrificada pela ex-
clusão social.

Muitas das pessoas que vivem nas 
zonas mais pobres da Área Metropo-
litana de Lisboa, em que a Península 
de Setúbal se insere, têm vidas duras, 
onde a possibilidade de teletraba-
lho não existe e onde a alternativa ao 
contágio é não ter comida para pôr na 
mesa quando ainda há trabalho para 
fazer.

Um Estudo da Escola Nacional de 

ATUALIDADE 
CATARINA MARCELINO 
DEPUTADA PS
EX-SECRETÁRIA DE ESTADO PARA 
A CIDADANIA E PARA  A  IGUALDADE Resposta: Estado Social forte

Saúde Pública, sobre os impactos da 
Pandemia, vem demonstrar que ter-
ritórios com mais desemprego e me-
nores rendimentos são mais expostos 
à doença. Há claramente uma relação 
entre risco de contágio e baixos ren-
dimentos, mas também efeitos penali-
zadores no âmbito da crise económica 
que a pandemia despoletou.

O mesmo Estudo refere que são as 
pessoas que ganham menos de 650 eu-
ros as que mais têm perdido emprego 
e rendimentos. Mas estamos a falar 
no plano da economia formal, porque 
muitas destas pessoas com baixos 
rendimentos vivem da economia in-
formal, ou complementam o emprego 
com biscates. De um momento para o 
outro o trabalho acabou, ficaram sem 
rendimento e sem qualquer proteção 
social. Estou a falar de empregadas 
domésticas, pessoas que tinham ati-

vidades no setor do turismo ou da res-
tauração, feirantes e vendedores am-
bulantes, entre outras.

É importante referir que estas pes-
soas que vivem da economia paralela 
não têm acesso ao lay-off simplifica-
do ou às prestações de apoio à família, 
ou a qualquer outra prestação social. 
A situação é grave e neste momento a 
única resposta que têm é o apoio ali-
mentar, cuja procura aumentou expo-
nencialmente. A Cáritas Diocesana de 
Setúbal viu as refeições distribuídas, 
passarem de 200 para 600 por dia.

O encerramento das escolas públi-
cas trouxe também um efeito negativo 
sobre as crianças destas comunidades, 
porque o acesso a material informáti-
co, a internet e a alguém com condi-
ções para acompanhar os estudos, é 
muitas vezes inexistente. A educação 
é, em condições normais, um dos mais 

importantes fatores de inclusão social 
gerador da oportunidade de ascensão 
social. 

Neste momento em que o Governo 
desenha um programa de estabiliza-
ção económica e social há que ter a 
capacidade para repensar as políticas 
de proteção social tendo em conta as 
fragilidades do sistema. É preciso ino-
var para responder a estas pessoas. É 
necessário um plano económico inclu-
sivo.

Mas só é possível desenvolver as 
respostas adequadas com uma Segu-
rança Social pública, robusta e eficaz. 
Não é possível fazer face a esta crise 
brutal que nos assolou sem um Estado 
Social forte que proteja todas as pes-
soas, incluindo as que vivem no Bairro 
da Jamaica ou noutra zona carenciada 
do nosso território, para que ninguém 
fique para trás. 

Somos informação 
segura e confirmada. 

OBRIGADO PELA CONFIANÇA
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#SEIXALEMCASA#SEIXALEMCASA
LINHAS DE APOIO SOCIAL 

 SEJA VOLUNTÁRIO, CONTACTE A SUA JUNTA DE FREGUESIA! #COVID-19

LINHA DE ENCAMINHAMENTO SOCIAL
210 976 220 ou ddsc@cm-seixal.pt
Apoio aos surdos seniores via Skype: brigadassolidarias@cm-seixal.pt
2.ª a 6.ª feira, das 9.30 às 12.30 horas e das 14 às 17.30 horas

PESSOAS EM ISOLAMENTO, COM DOENÇAS CRÓNICAS
OU FAMÍLIAS MONOPARENTAIS, COM MENORES DE 12 ANOS A CARGO: 
• Compras
• Idas à farmácia
• Outro tipo de apoio urgente e indispensável.

LINHA 65
800 20 88 75 ou mail@criar-t.org
2.ª a domingo, das 9 às 18.30 horas 

SENIORES COM MAIS DE 60 ANOS:
• Apoio às refeições e distribuição
• Apoio psicológico
• Pedido de receitas para doentes crónicos

LINHA DE APOIO PSICOLÓGICO 
«A VOZ DO AMOR»
964 764 398 ou vozdoamor2000@gmail.com
2.ª a 6.ª feira, das 14 às 20 horas

PESSOAS EM ISOLAMENTO
Apoio psicológico 

JUNTAS 
DE FREGUESIA CM-SEIXAL.PT




