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ANTÓNIO CAIADO / Socorrista

“Os que receberam 
confiança não  
a justificaram”
NO INÍCIO DA PANDEMIA, em março do ano passado, 
muitas das pessoas que antes se haviam voluntariado 
para ajudar nas equipas de socorro a doentes Covid, 
começaram a pedir escusa para determinadas tarefas. 
Havia o receio de poderem ser contaminadas. Era a 
chamada época negra. Agora, com maior conhecimento 
e mais meios de proteção individual, o futuro clareou 
um pouco: é cinzento.

A apreciação é de António Caiado, coordenador local 
de emergência na Cruz Vermelha de Setúbal. No último 
ano, a sua vida tem estado ligada a dois grupos de risco: 
os doentes com Covid-19 e os que necessitam de cuida-
dos de hemodiálise. 

O seu testemunho abarca os cuidados hospitalares, 
mas também as ações de formação, as virtudes do Ser-
viço Nacional de Saúde e, ainda, a falta de cuidado de 
muitos dos que adoecem.

“Mais do que criticar o Serviço Nacional de Saúde, 
que em Portugal trata toda a gente, independentemen-
te da sua condição económica, o que não acontece 
noutros países do mundo, as pessoas deveriam preo-
cupar-se com os seus comportamentos. Fala-se muito, 
mas a verdade é que não foi por causa do Natal ou do 
Ano Novo que temos esta nova vaga. Ela existe porque 
grande parte das pessoas não tiveram as atitudes que 
deveriam ter. Não se protegeram e não respeitaram os 
outros. Deu-se um voto de confiança à população e 
esta, em grande número, não o soube merecer”, disse 
ao Semmais. 

António Caiado afirma que, em 2020, havia profis-
sionais de saúde que ficavam contaminados porque, por 
exemplo, cometiam erros ao despir os fatos de prote-
ção. “Hoje existe muito mais informação e formação. 
Por isso existe menos receio, menos perigo de contágio 
e uma inexcedível vontade de dar tudo o que seja possí-
vel para acudir a quem precisa”, assegura.

O socorrista diz que, mesmo com alguns casos 
confirmados de Covid-19 nas equipas da Cruz Verme-
lha, nunca a corporação perdeu a operacionalidade. 
“Há rigor no cumprimento das determinações e as 
nossas equipas vão a todo o lado. Têm formação es-
pecífica e agora ajudam no processo de massificação 
de testes, o qual é fundamental para se poder travar a 
pandemia”.

O responsável da Cruz Vermelha refere, por outro 
lado, que o principal problema que deteta será o da falta 
de meios hospitalares, sendo um facto que locais para 
20 camas têm agora o dobro e, por outro lado, falta de 
pessoal médico, de enfermagem e auxiliar.  

VASCO FIRMINO / Médico

“Tratei muitos jovens 
obrigados a ventilação 
decúbito ventral”

O pneumologista Vasco Firmino foi dos primeiros clíni-
cos a lidar com casos Covid no Hospital Nossa Senhora do 
Rosário, Barreiro, numa altura em que, conta, “não havia 
grandes fundamentos teóricos para enfrentar um inimigo”.

A solução era uma “abordagem empírica”, que pas-
sava por tratar a insuficiência respiratória ministrando 
oxigénio e, em situações mais complexas e graves, o uso 
de ventiladores.

“Foi muito complicado, porque sempre que se de-
para com agentes desconhecidos por parte da comu-
nidade médica, há dúvidas e receios, mas à medida do 
conhecimento mais fino sobre o vírus e as suas com-
plexidades, tudo foi sendo atenuado. Por exemplo, na 
atualidade, contamos com doentes em situação mais 
grave, mas já dispomos de uma abordagem e logística 
mais adequada”, explica ao Semmais.

Inicialmente, o tratamento passava por antimalári-
co designado por hidroxicloroquina, que se pensou ter 
algum impacto, mas sem resultados consistentes, pelo 
que foi posto de parte. Vasco Firmino explica que “tudo 
melhorou com a implementação da corticoterapia (à base 
de corticoides), com a qual se obtiveram resultados mais 
satisfatórios e, mais tarde, usando o remdesivir, que tem 
comprovada uma ação positiva, nomeadamente em be-
nefícios que reduzem o número de dias de internamento”.

E lembra que, ao contrário do que ocorre hoje, 
na primeira fase “tivemos poucos casos de evolução 
repentina”, quando na última quinzena, “há muitos 
doentes a evoluir muito rapidamente de situações rela-
tivamente estáveis para casos de muita gravidade”.

Na sua experiência teve que lidar com muitos 
doentes com idades entre os 25 e os 35 anos. “Foi 
complicado, porque se tratavam de jovens a necessitar 
de ventilação invasiva, em cuidados intensivos, muitas 
vezes agravado com a urgência de ventilação decúbito 
ventral”, que é o mesmo que dizer colocados em largos 
períodos de barriga para baixo.

Com a maior parte dos colegas a trabalhar entre 60 
a 70 horas por semana, o médico alude ainda à dificul-
dade de o corpo clínico fazer face à enxurrada de doen-
tes Covid, uma vez que muitos colegas foram também 
infetados e, por consequência, afastados do serviço. 

“Já se nota uma menor afluência de doentes que, à 
época, recorriam ao hospital independentemente do seu 
estado necessitar de urgência ou internamento. Atual-
mente recebemos doentes com doença moderada ou gra-
ve, o que permite adequar melhor a logística dos espaços 
e os recursos humanos, num hospital que, ainda assim, 
tem a lotação de internamento Covid acima de 90%.  

PAULO VIEIRA / Bombeiro

Voluntários de Alcochete  
de mangas arregaçadas

A 15 DE DEZEMBRO do ano passado, o mundo quase 
desabou sobre os ombros do comandante dos Bom-
beiros Voluntários de Alcochete, Paulo Vieira. De uma 
assentada foi diagnosticado Covid-19 a 13 dos seus 
homens. Se as tarefas diárias já eram difíceis de execu-
tar sem a pandemia, pior ficaram quando o grupo se 
viu afetado pela doença dos companheiros, sendo que 
três deles tiveram de ser internados, um na unidade de 
cuidados intensivos.

“Tive muito receio pelos meus homens. Aquilo foi 
pior que um grande incêndio. Mas depois, tal como 
todos os restantes que ficámos aptos a trabalhar, arre-
gaçamos as mangas e fomos para a frente. Alguns dos 
doentes ficaram nas suas casas, três foram internados, 
um deles nos cuidados intensivos, e para os restantes 
tratámos de arranjar uma residência, onde os isolámos 
e tratámos. Sim, fomos nós que os tratámos. Nunca dei-
xámos que lhes faltasse nada, desde alimentos, medica-
mentos e alento”, contou ao Semmais o responsável dos 
voluntários alcochetanos.

“O principal foi que os que estavam doentes tives-
sem a noção de que os companheiros estavam ali para 
lhes dar tudo o que fosse possível dar. Pessoalmente 
quis que todos eles soubessem que tudo o que eles já 
ofereceram à corporação e aos colegas haveria de ser 
retribuído”, adiantou.

“Felizmente tudo se recompôs. Não perdemos nin-
guém e os que ficaram ao trabalho conseguiram que a 
associação se mantivesse operacional em todas as suas 
valências. Mantivemos toda a atividade e prontidão”.

Hoje a vida dos voluntários de Alcochete não decor-
re de modo muito diferente daquele que tomou conta 
do quartel desde março do ano passado. “Temos noção 
de que, todos os dias, há pessoas a necessitarem de 
auxílio, e não só devido ao coronavírus. “Há situações 
que complicam o funcionamento da associação e das 
equipas. Quando uma ambulância e a respetiva equi-
pagem ficam retidas muitas horas num hospital, isso 
acaba por prejudicar outros serviços. Mas essa é uma 
situação com a qual temos de saber lidar. Já tivemos 
uma ambulância parada durante dez horas no Garcia 
de Orta, outra durante mais de seis horas em Setúbal...”, 
partilhou Paulo Vieira. 

Como é que se ultrapassa a questão das muitas ho-
ras fora de casa e da família? “Sabe, os bombeiros de Al-
cochete têm duas famílias, uma delas é esta. É isso que 
temos de salientar e é esse esforço que tenho de elogiar. 
É por isso que quero mandar um agradecimento muito 
especial a todo o efetivo. Obrigado e mantenham-se 
firmes”, concluiu.  

BALANÇO DO ANO 2020   NA LINHA DA FRENTE
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NATÉRCIA MAIA / Almada

“Nem me lembro  
de ter sido colocado  
o ventilador”
A NECESSIDADE de trazer alimento para casa foi mais 
forte que o medo de apanhar o vírus. Natércia Maia, de 
62 anos, de Almada, acautelava as medidas sanitárias e 
o ‘milagre português’ aligeirava receios. Estávamos em 
abril de 2020.

“Ainda hoje não sei como aconteceu. Acho que 
não apanhei no trabalho (faz limpezas numa empresa 
da capital) porque já trabalhávamos por turnos com 
menos gente e os transportes públicos nem estavam tão 
carregados como antes”, afirma ao Semmais.

Mas, a verdade é que começou com muito cansaço e 
perda de paladar. “Chegou a um ponto em que nada me sa-
bia a nada, e acho que também cheguei a ter falta de cheiro”. 

Juntando sintomas, e por ter em casa familiares 
também com queixas, recorreu ao hospital e veredito 
foi fatal.  “Era Covid, fiquei para morrer, não sabia o que 
fazer à vida, porque mandaram-me ficar em casa”. 

Um filho e uma das duas noras de Natércia também 
deram positivo, sendo que a nora doente, foi internada 
porque, explica, “começou a ter dificuldades em res-
pirar e o cansaço tinha aumentado, a juntar à febre”. E 
mesmo antes da alta da sua familiar, que demorou “três 
a quatro dias no Garcia de Orta”, foi a sua vez.

“Estava confinada, recebia telefonemas diários da 
Saúde 24, mas o meu estado agravou,  e a falta de ar foi 
tremenda, uma coisa sem explicação. Numa das noites 
que mal conseguia dormir fiquei mesmo assustada e fui 
direta ao hospital. Fiquei logo internada e no dia seguin-
te já estava nos cuidados intensivos”, relembra.

Natércia correu perigo de vida e, esteve onze dias 
em coma induzido, auxiliada por respiração assistida 
através de um ventilador. “Sinceramente nem lembro de 
me ter sido colocado o ventilador, devo ter desmaiado 
ou coisa parecida”.

Quando deu conta de si, sentia “o corpo gasto, muito 
inchaço e ainda dores em todo o lado, e a respiração 
ainda não estava muito normal”. Parecia que me tinham 
batido e, pior que isso, afiança, “foi estar ali sem ter 
notícias de casa”. 

Foi lenta a recuperação, diz Natércia Maia passados 
dez meses. “Foi muito difícil, porque levei muito tempo 
a recuperar forças, o que me deixou de baixa um perío-
do de mais de quatro meses, mas depois fui vencendo 
esse problema”. 

“Este coronavírus não é para brincar”, afirma. E, 
acrescenta: “sei do trabalho que todos os médicos, en-
fermeiros e auxiliares têm tido. Fui testemunha disso, e 
até continuo com medo de me poder voltar a acontecer, 
como se tem ouvido de outros casos”.  

AMÁLIA MATOS / Montijo

“As máquinas diziam 
uma coisa, o corpo outra”

FOI DE UMA LIGEIRA constipação ao internamento, com 
respiração assistida e uma pneumonia bilateral, numa 
situação descrita pelos médicos como muito grave.

Dias antes de fazer anos, a 7 de dezembro, Amália 
Matos deu conta de alguma tosse e expetoração. “Cha-
mei o médico a casa, mas optou-se por uma consulta 
online, onde me foi prescrita medicação que tomei até à 
véspera dos meus anos”, conta.

Sem melhoras, o médico veio a casa, tendo-lhe diag-
nosticado uma bronquiolite, para tratar com antibiótico 
e outros dois medicamentos. Foi o princípio de uma jor-
nada pesada, de susto e muito sofrimento, com sequelas 
que ainda se sentem.

Amália, de 60 anos, que é presidente do Centro So-
cial e Paroquial da Atalaia e vice-presidente do Centro 
Social Padre Miguel Gonçalves, relembra que estava no 
trabalho quando uma colega que ouviu “aquela tosse 
parva” a aconselhou a fazer o teste Covid. 

“Foi premonitório”, diz à Semmais, porque podia 
ter demorado mais tempo sem ‘atacar’ o problema de 
saúde que já estava a evoluir. No dia seguinte, com 37.8 
de febre, dirigiu-se ao hospital do Montijo e, num ápice, 
acabou no Centro Hospitalar do Barreiro para fazer 
uma TAC, sem dores, nem perda de olfato, apenas a 
febre e a tosse incomodavam. 

“Já fui de ambulância, fiz todos exames e subi ao 
serviço de pneumologia, com covid positivo e uma 
pneumonia bilateral”, diz, não sem alguma emoção. E 
acrescenta: “Se fosse agora, nesta nova vaga, teria ficado 
pelos corredores”.

Depois foi um horror. Correu duas enfermarias e pre-
cisou de oxigénio. “Piorei muito e precisaram de me co-
locar vários tipos de aparelhos, até uma máquina usada 
para a apneia do sono, porque as máquinas diziam uma 
coisa e o meu corpo outra, nada batia certo”, sublinha. 

Chegou a estar 18 horas com um ventilador coloca-
do de forma invasiva. “É simplesmente horroroso, um 
capacete e uma máquina estanque, com necessidade de 
muito ajuste, porque o oxigénio aparece à temperatura 
normal”, relembra. Nem a cortisona resultava “porque a 
Covid desfazia os seus efeitos”. 

No total, Amália Matos esteve nesta situação mais de 
vinte dias. E viu pessoas a morrer. “Fechavam as corti-
nas, mas eu vi, como camas a rodar de um lado para o 
outro”, diz.

Teve alta no dia 1 de janeiro deste ano e está a ser se-
guida. “Não sei se fiquei imune a todas as estirpes, mas 
ainda me sinto muito cansada e estou a fazer o desma-
me da cortisona, que me deixou inchada e com aftas e 
feridas na boca. 

ANTÓNIO MARQUES / Caparica

“Cinco dias à porta  
de dois hospitais  
até morrer”
“O MEU TIO, António Marques, era uma pessoa 
doente. Com um passado clínico preocupante. Há 
menos de três semanas, na sua casa, na Costa da 
Caparica, começou a sentir-se febril. Ele, a mulher e 
o filho. Todos testaram positivo à covid-19. Morreu 
cerca de uma semana depois. Foi tudo muito rápi-
do”, conta. 

A história de António Marques, de 76 anos, ex-ope-
rário da Setenave, antigo vendedor de peixe numa 
banca do mercado da Costa da Caparica e um eterno 
apaixonado pela pesca, sendo frequente a sua presen-
ça nos areais, para ajudar a recolher as redes da arte 
xávega, foi-nos contada pela sobrinha por afinidade, 
Cláudia Páscoa. Um relato sem azedumes, mesmo que 
muitos leitores o possam considerar frio e até cruel.

Depois de feito o teste e de se ter confirmado que 
tinha Covid, continuou em casa, sob vigilância médi-
ca. Tinha febre e, a partir de uma determinada altura, 
muita diarreia. Foi então, três ou quatro dias depois 
de ter testado positivo, que foi transportado pelos 
bombeiros para o Hospital Garcia de Orta.

“Chegado ao hospital, o meu tio e a família tive-
ram outra surpresa desagradável: Não havia vagas 
para internamento. O hospital estava cheio. O meu 
tio ficou três dias dentro de uma ambulância esta-
cionada à porta do hospital. Era acompanhado por 
médicos, que explicaram que a situação não era boa, 
até porque lhe fora detetado líquido nos pulmões. 
Ficou a soro e oxigénio. Uma situação muito grave, 
até porque era doente oncológico. Já fizera duas 
cirurgias no IPO, para onde ainda o tentámos trans-
ferir, e até já passara por uma situação dramática, 
depois de ter apanhado duas bactérias hospitalares.

“Passaram-se três dias e, como continuava sem 
haver vagas no Hospital Garcia de Orta, resolve-
ram enviá-lo para o Hospital de Portimão. Foi de 
ambulância, num dia à noite. Mas, quando lá chegou, 
também não foi internado. Tal como em Almada, 
também não havia camas disponíveis. Ficou então 
dois dias dentro de uma tenda montada à porta do 
hospital. Ao fim de dois dias, morreu. Parece que 
precisava de ventilação, a qual lhe foi dada apenas 
na véspera da morte. Uma tarefa que já terá sido 
muito difícil de executar”.

“Foi tudo muito rápido. Veio para a Costa da 
Caparica e foi sepultado. Tudo muito rápido e sem 
grandes possibilidades de despedidas dos familia-
res”, conclui.  

BALANÇO DO ANO 2020O HORROR DA DOENÇA
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EVOLUÇÃO DE 11 MESES DA PANDEMIA NO DISTRITO (CASOS CONFIRMADOS)

Do ‘milagre’ ao desastre
ANÁLISE PAULO LOURENÇO

A EVOLUÇÃO do nº de casos confirmados 
da COVID-19 no Distrito de Setúbal entre 
março de 2020 e janeiro de 2021, permi-
te concluir que a região acompanhou a 
tendência nacional do aumento do nº de 
casos confirmados. 

Admite-se que a redução do nº de ca-
sos em novembro esteja associada à al-
teração do critério da classificação, para 
as categorias utilizadas pelo Centro Euro-
peu de Prevenção e Controlo das Doenças 
para a Incidência Cumulativa a 14 dias de 

infeção por SARS-CoV/COVID-19. 
Conclui-se que os meses com maior 

aumento de casos foram registados em 
outubro (7.429) e em janeiro (11.574).

Ao nível da Incidência Cumulativa 
(Nº de casos por 100.000 habitantes), 
conclui-se que o concelho da Moita re-
gistou o maior de casos consecutivos 
(cinco meses), registando-se em janeiro 
no concelho de Alcácer do Sal o valor 
mais elevado do Distrito (3.276 casos 
confirmados por 100.000 habitantes). 
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BALANÇO DO ANO 2020 EVOLUÇÃO DA COVID
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“UM GRANDE INCÊNDIO QUE NÃO SE SABE QUANDO SERÁ EXTINTO”

Vidas abruptamente  
virado do avesso 

Bombeiros, autarcas 
e enfermeiros são 
apenas uma amostra 
da imensa linha da 
frente no combate 
à pandemia. Ficam 
os testemunhos 
do passado, mas 
também sobre o 
futuro, de quem 
viu a vida virada do 
avesso.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM DR

QUASE UM ANO após o início da pan-
demia, o Semmais ouviu quatro pessoas 
ligadas a três atividades diferentes e que 
têm estado empenhadas, de modos dis-
tintos, na luta contra a doença. Dois au-
tarcas, uma enfermeira e um bombeiro 
contam como foram alterados os seus 
modos de vida. Sofrimento, resiliência e 
esperança são fatores em comum.

Angelina Francisco é enfermeira ges-
tora no Hospital Garcia de Orta, em Al-
mada. A sua função consiste, em grande 
parte, em zelar pelo bom desempenho e 
bem-estar do pessoal de enfermagem a 
seu cargo. “Apesar de não estar num ser-

BALANÇO DO ANO 2020 UM MUNDO DE HERÓIS
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viço covid, o meu local de trabalho pas-
sou por sete ou oito adaptações, para que 
houvesse capacidade de dar resposta a 
todo o tipo de doentes e essa é, uma gran-
de responsabilidade. Temos de avaliar a 
condição de cada pessoa. No meu serviço 
foi necessário alterar horários com algu-
ma frequência, mas houve outros onde 
as equipas ficaram reduzidas a metade”, 
explica.

Já o presidente da câmara de Santiago 
do Cacém, Álvaro Beijinha, diz que “du-
rante uns tempos tivemos de lidar com 
uma realidade totalmente desconhecida, 
com muita gente completamente em pâ-
nico, julgando que o mundo ia acabar”. 
“Sinto que muitas coisas que antes, a ní-
vel camarário, ocupavam grande parte 
do tempo, passaram para seguindo pla-
no. Alteraram-se ritmos e houve diversas 
atividades, de carácter lúdico, cultural, 
desportivo, etc, que foram canceladas”, 
acrescentou.

Para o comandante dos Bombeiros 
Voluntários do Seixal, um dos concelhos 
mais flagelados no distrito, a pandemia 
é como “um grande incêndio que não se 
sabe quando será extinto”. José Raimun-
do conta ao nosso jornal que o avolumar 
do trabalho, assim como das suas conse-
quências, é uma realidade. “Agora temos 
situações de ambulâncias que chegam 
a estar 16 a 20 horas à espera à porta do 
hospital. É complicado de gerir, porque 

existem sempre mais e mais solicitações”, 
afirma.

VENCER O MEDO E TER ESPERANÇA 
APESAR DAS PREOCUPAÇÕES 

Gerir os ativos e as existências é, tam-
bém a palavra de ordem para o presidente 
da câmara do Montijo, Nuno Canta. “Le-
vanto-me todos os dias preocupado com o 
processo de vacinação das pessoas”, par-
tilha o autarca, lembrando, por outro lado, 
que durante o ano transato foi necessário 
“criar uma rede de apoio social, de soli-

dariedade e de ajuda alimentar que terá 
resultado de modo muito eficaz, uma vez 
que se conseguiu evitar que ocorressem 
grandes surtos nos lares de terceira idade”.

“Temos de vencer o medo e ter espe-
rança na vacinação”, diz Nuno Canta, re-
plicando a mensagem também salientada 
por Angelina Francisco, que apela a todos 
cidadãos que sejam responsáveis e sigam 
as regras sanitárias. “Na primeira fase da 
pandemia, no ano passado, eu entrava 
pela garagem e mudava imediatamente de 
roupa. dormíamos em quartos separados. 

Vivíamos e vivemos com uma preocupa-
ção diária, cheia de testes. Alteraram-se 
todas as rotinas familiares e a vida passou 
a ser casa-trabalho e trabalho-casa”.

O comandante dos bombeiros do 
Seixal atesta, por sua vez, que as dificul-
dades que surgiram e as que ainda pre-
valecem não podem servir de desculpa 
para desistências. “Vivo como um qual-
quer outro cidadão, sabendo que na mi-
nha instituição muitas pessoas já ficaram 
doentes, mas confiante na capacidade de 
trabalho e sacrifício que todos têm de-
monstrado”.

Nuno Canta refere, que é necessário 
criar um ciclo de investimento público ca-
paz de funcionar como contraciclo à atual 
situação financeira. “A câmara do Monti-
jo já investiu 9,8 milhões neste processo, 
mas é necessário mais. É necessário, por 
exemplo, que os munícipes saibam res-
peitar as regras de segurança e, ao mes-
mo tempo reclamar os seus direitos. Por 
exemplo, os comerciantes estão isentos 
do pagamento de diversas taxas, mas, 
para que isso aconteça, têm de reclamar 
esse mesmo direito nos serviços munici-
pais”, alerta.

Por fim, Álvaro Beijinha diz que hoje, 
apesar de já se terem atingido números 
bem superiores de pessoas infetadas, a si-
tuação apresenta-se, aparentemente, mais 
fácil de encarar. “Por altura do primeiro 
confinamento praticamente não existiam 
materiais de proteção. Queríamos másca-
ras, luvas, álcool gel e não havia. Agora es-
tamos melhor preparados, seja em termos 
de meios, seja mentalmente”. 

As rotinas de quem está na linha da frente 
foram abruptamente alteradas
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CULTURA, O PARENTE POBRE DO ORÇAMENTO DE ESTADO

Houve artistas  
com 100% de quebras
Atividades que movimentam seis mil milhões de euros anuais 
emperraram e mandaram centenas de artistas para o desemprego. 
Nelson Rosado, do grupo musical “Anjos”, diz que o setor é bipolar  
e tratado de modo vergonhoso.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O ANO FINDO arrasou com dezenas de pro-
jetos culturais. Atores, artistas, cantores, 
todos viram perigar as suas carreiras. Na 
região de Setúbal foram cancelados cente-
nas de eventos e espetáculos. Houve quem 
tivesse sofrido decréscimos de 100 por cen-
to: não tiveram uma só atuação ou apre-
sentação das programadas. Uma situação 
que acabou por gerar revolta num setor, o 
da Cultura, que anualmente gera, em todo 
o país, um movimento de seis mil milhões 
de euros, mas que, no momento de receber 
algum auxílio, se vê confrontado com um 
montante que corresponde apenas a 0,28 
por cento do Orçamento de Estado.

Um dos rostos mais conhecidos do 
mundo do espetáculo, no distrito e no país, 
é Nelson Rosado, do dueto musical “Anjos”. 
Em declarações ao Semmais, o cantor con-

siderou que “2020 foi uma catástrofe sem 
precedentes para a minha geração. Não sei 
como foi nos anos das I e II guerras mun-
diais, mas desta feita foi catastrófico”.

Nelson Rosado considera que o setor 
da Cultura em Portugal é “bipolar”, por-
que se por um lado apresenta um orça-
mento “vergonhoso”, por outro “vale-se 
do esforço dos que alavancam toda a 
atividade dos espetáculos, mostras, ex-
posições, etc, e que são os empresários e 
produtores, cujas atividades fazem movi-
mentar mais de seis mil milhões de euros 
anuais”.

ARTISTA ALERTA PARA A SIMBIOSE 
ENTRE A CULTURA E O TURISMO 

O cantor lembrou também que “o Tu-
rismo e a Cultura andam de braços dados, 

mas se a Cultura não estiver presente, o 
Turismo não tem expressão”, dando como 
exemplo várias feiras regionais e nacio-
nais que não prescindem de ter nos seus 
programas as atuações, por exemplo, de 
músicos e outros artistas. “A Cultura e os 
seus representantes fixam muitas empre-
sas e atraem espetadores, que só vão a de-
terminados certames devido às atividades 
que exercem”, adiantou.

Falando sobre os prejuízos que a pan-
demia deixou no setor, o cantor referiu 
que “dezenas de famílias que tinham as 
vidas estabilizadas foram inibidas de tra-
balhar”. “Criou-se um cenário de tragédia 
e de muita miséria envergonhada num se-
tor onde, dizem os estudos existentes, por 
cada euro investido existe um retorno que 
vai de dez a 12”.

Recorde-se que em maio do ano pas-
sado, por todo o distrito de Setúbal (assim 
como no resto do país) foram cancelados 
centenas de eventos culturais. Depois, 
perante um cenário de cada vez maiores 
dificuldades financeiras, reabriram-se 
progressivamente espaços expositivos, 
museus e bibliotecas. Os músicos, por sua 
vez, passaram a atuar em algumas locali-
dades em praças ao ar livre, com público 
contado e distanciado. Houve até casos 
em que alguns atuaram em camionetas 
que percorreram as principais ruas das 
terras. “É uma verdade indesmentível: a 
Cultura é a primeira a fechar e a última a 
retomar”, sintetiza Nelson Rosado. 

BALANÇO DO ANO 2020 APAGÃO NA CULTURA
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DO NADA SE FEZ TUDO COM A CHEGADA DO DESCONHECIDO 

Profissionais noutros ‘setores’ 
Abdicou-se da matéria prima, adaptou-se a tecnologia e pespontaram-se outros tecidos.  
Um pouco por todo o distrito, em marco de 2020 surgiram ‘novos’ profissionais que se  
colocaram em combate para ajudar a combater um vírus comum. 
TEXTO IRINA VERDE/MARIA SANTOS IMAGEM DR

COM A ATIVIDADE parcial ou totalmen-
te suspensa, foram vários os particulares, 
empresas e instituições do distrito a unir 
esforços para tentar dar resposta aos múl-
tiplos alertas sobre a carência de Equi-
pamentos de Proteção Individual (EPI) 
que se fazia sentir nas Instituições Par-
ticulares de Solidariedade Social (IPSS) e 
unidades de saúde do nosso território, à 
semelhança do que acontecia no resto do 
país. Os ‘gritos’ de ajuda subiam o tom ao 
mesmo ritmo que as expetativas de ne-
gócio se silenciavam, quando a partir de 
março o novo coronavírus travou sonhos 
e pôs a descoberto as fragilidades do setor 
da saúde. 

Os coloridos modelos para as marchas 
populares foram colocados de lado, para 
dar prioridade à confeção de máscaras, 
as impressoras 3D ficaram ao serviço da 
criação de viseiras e, no setor das bebidas, 
o álcool em stock passou a ser utilizado 
no fabrico de gel desinfetante.

A parceria entre o Instituto Politécnico 
de Setúbal (IPS) e a Casa Ermelinda Freitas 
foi um dos muitos exemplos de altruísmo. 
Com a ajuda da equipa de docentes do 
IPS, a empresa vitivinícola transformou o 

álcool - que seria utilizado para produzir 
o Moscatel de Setúbal - em gel desinfetan-
te. Em conversa com o Semmais, Leonor 
Freitas recorda que chegaram a ser pro-
duzidos 6 mil litros de álcool gel, que fo-
ram distribuídos pelos hospitais e IPSS do 
distrito, agentes de proteção civil e esta-
belecimentos prisionais. 

“Naquela altura não havia álcool em 
lado nenhum, mesmo se quiséssemos 
comprar”, lembra a gerente da Casa Er-
melinda Freitas, contando que chegou 
a ter de se deslocar até Santarém para 
conseguir comprar o produto. “Foi um 
exemplo do que conseguimos fazer uni-
dos, porque sozinhos não seria possível”, 
conta, partilhando que o principal dilema 
surgiu quando percebeu que tinha a ma-
téria prima para fazer a solução antissép-
tica, mas não sabia como a produzir. O 
conhecimento dos profissionais do Poli-
técnico de Setúbal trouxe a resolução. 

DAS VISEIRAS AOS DESINFETANTES  
 A PRODUÇÃO FOI IMPARÁVEL

Mas o IPS não se ficou apenas pela 
parceria solidária com a empresa vitivi-
nícola. Decidiu ainda a fabricar viseiras, 

através do recurso a impressoras 3D e a 
uma fresadora por comando numérico 
computorizado que permitia aumentar a 
produção. Diariamente, chegaram a ser 
produzidas mais de 250 unidades, com o 
apoio de uma equipa com cerca de 20 vo-
luntários. 

Na freguesia de Azeitão, encontrámos 
o exemplo da José Maria da Fonseca que, 
em parceria com a destilaria Levira, con-
seguiu fabricar 5 mil litros de álcool-gel 
para doar à Santa Casa da Misericórdia de 
Azeitão, ao Hospital de São Bernardo, em 
Setúbal, e ao Hospital Nossa Senhora da 
Arrábida, em Azeitão. O produto foi ain-
da oferecido à Cruz Vermelha Portuguesa, 
a vários lares, GNR e às corporações de 
bombeiros do concelho. 

Em Santiago do Cacém, também a 
destilaria Black Pig foi das primeiras a as-
sumir o ‘compromisso’ de criar gel desin-
fetante a partir do álcool que era utilizado 
para a produção do gin. O proprietário 
Miguel Nunes conta ao nosso jornal que 
a iniciativa arrancou a partir do momento 
em que soube que as reservas eram es-
cassas no Hospital do Litoral Alentejano. 
Em parceria com o município, a destilaria 

chegou a produzir 4 mil litros de álcool 
para as IPSS do concelho. “Ainda chega-
mos a doar para os municípios de Sines e 
Grândola e para a reabertura do Badoca 
Safari Park”, recorda o empresário. 

ENTRE LINHAS E DEDAIS ALTRUÍSMO 
JUNTOU MAIS DE 700 VOLUNTÁRIOS 

No entanto, a necessidade de outros 
equipamentos, considerados essenciais 
no combate a pandemia, fez surgir novos 
projetos como o “Solidariedade entre Li-
nhas”, neste caso no concelho de Setúbal. 
Antónia Nascimento e Cecília Candeias 
pararam a confeção dos trajes para as 
marchas populares e ‘apontaram agulhas’ 
aos tecidos que deram origem a másca-
ras comunitárias para os profissionais de 
saúde do Hospital de S. Bernardo. 

Bruno Frazão, mentor do projeto, con-
ta ao Semmais que as duas costureiras lhe 
pediram ajuda para saber as necessidades 
da unidade hospitalar e, rapidamente, o 
número de profissionais chegou a 71 vo-
luntárias. “A autarquia disponibilizou-se 
logo para apoiar e criámos uma plata-
forma online que geria os voluntários e 
a recolha de materiais”, explica o mentor, 
frisando que o número de membros ultra-
passou os 700 elementos. Até ao final de 
junho, o projeto atingiu as 22 mil unida-
des de EPI produzidas, entre fardamentos, 
fronhas e máscaras para adultos e crian-
ças.  

O espírito de solidariedade invadiu 
também pequenas empresas como Pal-
clinic que, com um modelo de negócio 
focado na reabilitação físico-motora, 
apoiou as IPSS de Palmela através de um 
budget criado ao longo de três meses. A 
proprietária Raquel Saraiva explica que 
a provisão foi criada a partir das men-
salidades pagas pelos clientes, ainda que 
o formato de aula se tenha adaptado ao 
digital. Consciente de que poderia aju-
dar e em concordância com os utentes, a 
proprietária comprava mensalmente os 
materiais de proteção para oferecer às 
quatro IPSS do concelho. “Conseguimos 
doar mais de mil equipamentos de pro-
teção”, diz.  

BALANÇO DO ANO 2020QUANDO NÃO HAVIA NADA
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EMPRESAS, SERVIÇOS E CARTEIRAS OBRIGADAS A CONFINAR

Gestos que alimentam 
A ordem foi: “Confinar!”. E com ela confinaram um conjunto de setores de atividade, dos mais 
robustos aos mais precários, ‘obrigando’ a um maior desconfinamento dos gestos solidários. 
TEXTO IRINA VERDE/MARIA SANTOS IMAGEM DR

ANTES DA ENTRADA da pandemia no 
país, só o Banco Alimentar contra a Fome 
ajudava quase 28 mil pessoas no distri-
to de Setúbal. Com o novo coronavírus, 
chegou também a ordem de fecho para 
muitas atividades, o desemprego e o con-
sequente emagrecimento dos orçamentos 
familiares. Em outubro, os bens distribuí-
dos por esta instituição - que face à reali-
dade lançou uma rede alimentar - abran-
giam já cerca de 39 mil indivíduos. 

Mas, os pedidos de ajuda chegaram 
também a outras entidades, como por 
exemplo a Comunidade de Hortelões das 
Hortas Urbanas de Setúbal que acabou 
por alargar a partilha dos seus produtos 
frescos com quem a procurava. Para além 
desta ação, iniciou a recolha de bens es-
senciais não perecíveis. João Seia, um 
dos porta-vozes dos hortelões, explica 
ao Semmais que, a partir de abril, a co-
munidade começou a fazer as doações de 
modo a auxiliar o maior número possível 
de IPSS da região. “Ao todo 138 hortelões 
dinamizaram a iniciativa solidária”, afir-
ma, esclarecendo que a ideia surgiu com a 
preocupação dos utilizadores das hortas, 

perante as carências provocadas pela cri-
se sanitária. 

O Centro de Apoio aos Sem-Abrigo 
(C.A.S.A), que a partir de março decidiu 
criar o projeto “Tacho Solidário”, é um 
dos beneficiários do gesto dos hortelões. 
Segundo conta Susana Marques, coorde-
nadora da delegação de Setúbal, o C.A.S.A 
viu-se sem recursos suficientes para as 
mais de 50 pessoas que pediam ajuda e, 
por isso, foi necessário um novo método 
que pudesse alimentar todos aqueles que 
não tinham possibilidades. “O primeiro ta-
cho foi confecionado pela coletividade ‘O 
Independente’”, afirma, explicando que a 
ideia surgiu de Cristina Augusto, voluntá-
ria em várias iniciativas, bastante conhe-
cida pela sua capacidade de mobilização. 
Para os interessados em apoiar, o C.A.S.A 
disponibiliza as suas instalações para que 
os voluntários possam cozinhar, ainda que 
os alimentos e a ementas fiquem sob res-
ponsabilidade dos últimos. Até hoje, o cen-
tro, com a ajuda de empresas e particulares 
que se decidiram voluntariar, já conseguiu 
fazer 233 tachos, ajudando assim mais de 
90 pessoas, de domingo a sexta-feira. 

ASSOCIAÇÕES DESDOBRAM-SE PARA 
NÃO DEIXAR NINGUÉM À MARGEM 

A “Dá-me a Tua Mão”, sediada no Sei-
xal, também foi uma das muitas associa-
ções do distrito que lançou campanhas de 
recolha para doar às famílias carenciadas 

do concelho. Através da oferta de alimen-
tos, mercearias e secos não perecíveis, 
conseguiu dar resposta às necessidades 
de mais de 600 utentes. No entanto, com 
a subida crescente do número de pedi-
dos, decidiu adquirir bens pelos próprios 
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meios, de modo a não deixar ninguém 
sem apoio.

Também o movimento associativo se 
virou para a solidariedade com o “Montijo 
a Dar Tudo” a angariar e distribuir mensal-
mente donativos pelas famílias vulneráveis 
e IPSS da região. A recolha de donativos é 
exclusivamente em géneros “e não em di-
nheiro” esclarece António Carlos, presiden-
te da Banda Democrática 2 de Janeiro, uma 
das criadoras do movimento. “Sempre que 
é solicitado, os voluntários deslocam-se às 
instituições para fazer as entregas dos pro-
dutos angariados. E, paralelamente, tam-
bém apoiamos mais de 10 famílias por mês 
com a doação dos géneros alimentares”, 
afirma o mesmo responsável. 

Ainda no mesmo concelho, o Centro 
Comunitário Mais Cidadão (CCMC), da 
União Mutualista Nossa Senhora da Con-
ceição, aumentou a capacidade de res-
posta do serviço em mais de 100%. Desde 
o início da pandemia, começou a prestar 
ajuda a 65 beneficiários, no âmbito do 
Programa Operacional Alimentar Para 
Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC). Em 
outubro do ano passado, já apoiava 140 
pessoas, ainda que os meios se tenham 
mantido inalterados. Os utentes que so-
licitavam apoio eram encaminhados para 
os serviços da comunidade, de modo a 
ser garantida alimentação imediata, quer 
através de refeições já confecionadas 
quer através de cabazes.

Ao Semmais, o presidente da Cáritas 
Diocesana de Setúbal, Domingos Sousa, 
afirmou que os pedidos de ajuda aumen-
taram 150% com a chegada da crise sani-
tária, obrigando a diocese a tomar outras 
medidas. Para além do fornecimento de 
refeições, a Cáritas acolheu no salão da 
Cúria 50 pessoas, que viviam na rua.

Já em Sesimbra e na Quinta do Conde, o 
Centro Paroquial do Castelo e o Grupo Só-
cio Caritativo “Encontra a Esperança”, de-
cidiram, em abril, intensificar os serviços à 

comunidade face ao aumento do número 
de famílias necessitadas. Através da doa-
ção de cabazes alimentares, as instituições 
caritativas da Igreja conseguiram chegar a 
mais de 150 agregados e idosos isolados. 

A Cáritas Diocesana de Setúbal desen-
volveu inúmeras iniciativas de recolha de 
alimentos por todo o distrito. No Barrei-
ro, as paróquias de Santo André e Alhos 
Vedros juntaram-se e conseguiram um 
conjunto de bens essenciais que permi-
tiu apoiar seis jovens mães dos respeti-

vos concelhos. No município da Moita, na 
Baixa da Banheira, duas catequistas deci-
diram fazer angariações para auxiliar os 
mais carenciados, assistidos pelo grupo 
“Nova Esperança”. Em Palmela, a Confe-
rência Vicentina dinamizou o “Banco Soli-
dário de Alimentos” em maio, que apoiou 
mais de uma centena de pessoas. Também 
em Almada, a Conferência Vicentina da 
Paróquia recolheu bens alimentares para 
as famílias com maiores carências econó-
micas do concelho. 

Desde o início da crise sanitária que o distrito 
se uniu para “dar de comer a quem tem fome”
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ACUMULAM-SE PROBLEMAS FINANCEIROS  
E O FARDO DOS DESPEDIMENTOS 

“Encerramentos 
silenciosos”  
na restauração 
Os números dos estabelecimentos que 
tiveram de fechar portas em 2020 são, para 
já, desconhecidos. Hoje há mão de obra 
qualificada no desemprego, assim como ações  
de solidariedade para matar a fome.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

EM 2020 surgiu no setor da restauração 
do distrito uma nova expressão: “encer-
ramento silencioso”. É a frase que tantas 
vezes tem vindo a ser utilizada pelos co-
merciantes para se referirem aos estabe-
lecimentos que, devido à pandemia, aca-
baram por encerrar definitivamente, de 
um modo quase anónimo.

Paulo Esteves, delegado da Associa-
ção da Hotelaria, Restauração e Similares 
de Portugal (AHRESP), diz que não é pos-
sível, para já, determinar quantos estabe-
lecimentos fecharam no nosso território 

em 2020. “Esses valores só o INE os po-
derá adiantar. Para já são desconhecidos 
embora, dentro do setor da restauração, 
toda a gente conheça casos de casas que 
encerraram em definitivo ou de outras 
que, ainda não tendo assumido o fecho, 
já não terão condições financeiras para, 
após o atual confinamento, voltarem a 
reabrir”.

Os “encerramentos silenciosos” são 
também, segundo disse ao Semmais, 
pedindo anonimato, um comerciante 
do Montijo, “uma espécie de vergonha 
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que se tenta esconder”. “É uma situação 
grave, porque muitas pessoas não ficam 
apenas com o problema financeiro, mas 
acabam por acumular problemas psico-
lógicos. É o investimento feito, sabe-se 
lá com que sacrifícios, que se vai e, se 
calhar pior, é o fardo que se vai carregar 
por, de um momento para o outro, al-
guém que tinha cinco ou seis emprega-

dos a seu cargo ter de os mandar para o 
desemprego”.

Para o delegado da AHRESP existe 
uma evidência que ninguém consegue 
camuflar: o número de desempregados 
entre as pessoas qualificadas no setor da 
restauração tem vindo a aumentar. “É um 
desastre. Há muita gente qualificada que 
perdeu o emprego no ano passado e neste 

mês e meio de 2021. É uma situação total-
mente inversa à que se vivia, por exemplo, 
em 2019, quando o setor até tinha falta de 
pessoal habilitado”, afirma.

APESAR DAS DIFICULDADES, HÁ QUEM 
APOSTE NA SOLIDARIEDADE

No meio do desemprego crescente em 
quase todo o ano passado há, no entanto, 

exemplos de solidariedade que se regis-
tam. É o caso da iniciativa do restaurante 
“Leo dos Petiscos”, em Setúbal, que esta 
semana começou a distribuir alimentos 
por pessoas carenciadas.

“Os meus pais começaram pratica-
mente sem nada e esta é uma oportunida-
de que temos de ajudar os que se encon-
tram em situação de grande precariedade, 
porque sabemos que há muita gente em 
casa com filhos e que não tem de comer”, 
diz ao nosso jornal o filho dos proprietá-
rios, Ricardo Salgado.

“Começámos na terça-feira e, de iní-
cio, vamos distribuir comida a quem pre-
cisa durante três dias por semana. Às ter-
ças, quintas e sábados. Depois, até porque 
temos vindo a receber muitas ofertas de 
alimentos, veremos se será possível dis-
tribuir comida todos os dias”, adiantou o 
empresário.

A ideia dos responsáveis do “Leo dos 
Petiscos” surgiu ainda durante o primeiro 
confinamento, no ano passado. Após con-
versas com fornecedores e amigos, que 
disponibilizaram pão, fruta e os legumes 
para a confeção de sopas, os responsáveis 
da empresa conseguiram agora passar 
aos atos. 

“No primeiro dia surgiram cinco ou 
seis pessoas, mas temos a certeza que da-
qui por diante muitas mais virão”, atesta 
ainda o empresário. 

Ainda não estão apurados os números  
de restaurantes que fecharam de vez
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FERTAGUS SOFRE QUEBRAS DE 29% E MST DE 27 PONTOS PERCENTUAIS

Transportes públicos  
em derrapagem 
O ano de 2020 anunciava-se promissor e capaz de bater o número 
de pessoas transportadas em 2019. Mas em março tudo se alterou e 
setembro, com o final das férias e o regresso às aulas, também não 
trouxe boas novas.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

OS NOVE CONCELHOS do distrito de Se-
túbal que integram a Área Metropolitana 
de Lisboa (AML) seguiram no ano que 
findou a mesma tendência, relativamente 
aos transportes públicos, verificada nos 
restantes nove que integram o mesmo or-
ganismo: três meses de progressão, fosse 
de vendas fosse no número de clientes, e 
os restantes três trimestres condiciona-
dos pela pandemia e as restrições de cir-
culação entretanto ditadas.

A Fertagus e a Metro Transporte do Sul 
(MTS), que representam nos concelhos da 
nossa região dois dos meios de transporte 
mais utilizados, apresentam quebras, fazen-
do a comparação entre os meses de março 
de 2019 a janeiro de 2020 e igual período 
do ano passado e do corrente, nas valida-
ções de títulos de transporte que revelam 
um acentuado decréscimo. Enquanto as da 
MST se ficaram apenas pelos 27 por cento, 
as da transportadora ferroviária atingiram 
mais dois pontos percentuais (29).

Estes dados, dizem ao Semmais os es-
pecialistas de transportes da AML, estão 
longe de corresponder às expectativas 
criadas no início do ano passado, quando 
se previa que, no total dos 18 concelhos (e 

em percentagens iguais para os nove do 
distrito de Setúbal) o número de passagei-
ros viesse a suplantar os 477 milhões que, 
em 2019, utilizaram os transportes públicos 
entre os meses de abril e dezembro e até os 
610 milhões contabilizados entre abril de 

2019 e o mesmo mês do ano passado.
Mas veio março e, com ele, o confina-

mento. Num ápice a pandemia ganhou 
contornos gigantes e foi decretado o pri-
meiro confinamento. As vendas de pas-
ses e bilhetes ocasionais nos sistemas de 

transportes públicos caíram a pique. A 
AML diz, por exemplo, que em abril de 
2020 os passes venderam apenas 9,7 por 
cento do que era habitual, enquanto que 
os títulos ocasionais se ficaram por uns 
irrisórios 1,9 por cento.

FIM DAS FÉRIAS DE VERÃO TRAVOU 
EXPETATIVAS DE CRESCIMENTO 

Este foi o período do primeiro grande 
golpe sofrido por todos os transportes pú-
blicos na zona da AML. Esperava-se, con-
tudo, que rapidamente o afluxo regres-
sasse aos valores previstos (entre abril de 
2019 e abril de 2020 os meios rodoviários 
tinham transportado 291 milhões de pas-
sageiros, o comboio 179 milhões, o metro 
122 milhões e os barcos 18 milhões). E, até 
setembro, o crescimento confirmou-se, 
com a venda de passes a subir até aos 61 
por cento e a de bilhetes ocasionais a su-
bir até aos 43 por cento.

Em setembro, quando terminavam as 
férias escolares e as férias para grande 
parte da população, a pandemia voltou a 
cortar as expectativas e, a verdade, é que 
desde então não mais se atingiram os va-
lores de vendas previstos.

Neste momento, de acordo com as es-
tatísticas da Fertagus, depois de ter sido 
decretado mais um encerramento das es-
colas, a empresa regista um decréscimo 
de passageiros estimado em 45 por cento, 
enquanto que a descida na MTS será de 52 
por cento.

Para já, a eventual supressão de car-
reiras em qualquer tipo de transporte não 
se tem feito notar. O novo confinamento 
está a reter em casa adultos e estudantes. 
Lá mais para diante, quando a primeira 
fase da vacinação estiver concluída, as 
transportadoras podem aguardar um gra-
dual regresso massivo dos passageiros. 

Transportadoras projetam expetativas para  
o fim da primeira fase de vacinação
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EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR             

O ano mais 
‘horribilis’ 
das nossas 
vidas
NUNCA COMO EM 2020 a ideia do 
‘ano horribilis’ fez tanto sentido, com 
a avalanche da pandemia e um ‘novo 
normal’ a ditar os nossos passos, li-
mitando as liberdades, impedindo 
os afetos e a deixar pesadas marcas, 
dramas e grandes amarguras em mi-
lhares de famílias a braços com uma 
doença de causas invisíveis e efeitos 
desconhecidos.

Foi este, de facto, o nosso verda-
deiro ‘Ano Horribilis’, que deitou por 
terra alguns sonhos e muitos projetos, 
que moldou formas de estar, de sentir 
e de pensar. Que trouxe ao de cimo 
verdadeiros heróis, uma avassaladora 
onda de solidariedade, e a capacidade 
tremenda de um país pequeno para a 
adaptação e para a resiliência. 

Ainda não digerimos toda a com-
plexidade com que a pandemia nos 
tem confrontado enquanto seres in-
dividuais, família e sociedade. Muito 
menos os efeitos perniciosos que po-
dem surgir no valor sagrado do con-
trato social que nos liga à escala oci-
dental. Mas sabemos que muito está a 
mudar em múltiplos aspetos da nossa 
vida quotidiana. 

Como nos iremos ligar no futuro 
próximo? Que valores mais altos se 
levantarão perante um meio sanitário 
comum que foi abalroado? E como 
vai ser a nova globalização? E muitas 
outras dúvidas para as quais as res-
postas de agora pecarão sempre por 
serem extemporâneas.

Dizer que foi um ano atípico é mui-
to pouco, mas ainda não se fizeram 
todas as contas: Como ficaram as nos-
sas cabeças e o nosso entendimento 
do mundo; que receios e medos per-
durarão a seguir; e sentimentos como 
a desconfiança, a individualidade, e 
talvez o salve-se quem puder não se 
sobreporão ao novo amor e afeto, à 
sensatez e à coerência, ao trabalho de 
equipa e à coletividade. Muitas incóg-
nitas no lastro de um ano que correu 
de forma tão vertiginosa, mas que pa-
rece ainda não ter acabado.  

PCP QUASE QUE NÃO CONFINOU E MANTEVE AGENDA

Política regional  
com um ‘break’
A atividade partidária não cessou, mas andou a conta-gotas. 
Socialistas e social-democratas adiaram os seus congressos distritais, 
mas o PCP não deixou o “Avante” por mãos alheias.
TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

OS ADIAMENTOS dos congressos de so-
cialistas e social-democratas foi o rombo 
maior de um ano em que a política se fez 
de forma branda, quase a conta-gotas. 

Foram as maiores consequências em 
termos da região, nada que fizesse mos-
sa na política cá no burgo. Os líderes dis-
tritais do PS e do PSD, António Mendes e 
Paulo Ribeiro, respetivamente, alinham 
pelo mesmo diapasão: “Como todos os 
setores de atividade, a pandemia provo-
cou alterações na forma tradicional de 
fazer política”, concordam os dois res-
ponsáveis.

Também foram canceladas todas as 
atividades previstas por estes dois par-
tidos que passassem “por contato pes-
soal”. Paulo Ribeiro, do PSD, lamenta 
porque a política vive “do contato pes-
soal, de ouvir pessoas, do debate e da 
troca de ideias, mas quando nos são co-
locadas restrições de saúde pública, ne-
cessariamente a política sofre”.

Para dar a volta ao texto, os socialistas 
reinventaram as atividades projetadas e 
lançaram mão à Era digital. “Empreen-
demos um conjunto de reuniões online e 
outras iniciativas no espaço digital, para 
colmatar a falta da tradicional forma de 
fazer política e chegar às populações”, 
explica o líder da distrital socialista.

O mesmo caminho seguiu o PSD, com 
recurso a videoconferências e outros 
meios virtuais, com algumas brechas: 
“Realizámos muito poucas reuniões pre-
senciais, mas com muitos cuidados, pes-
soal reduzido e cumprindo as normas da 
DGS”, explica Paulo Ribeiro.

As eleições distritais arrancaram 
mais próximo do verão e, no caso do 
PSD, foram canceladas a Convenção 
Distrital e a Festa Distrital que, normal-
mente, marca a rentrée política dos so-
cial-democratas. Foi uma opção, porque, 
salienta o presidente do PSD na região, 
“sabíamos que a atividade política nunca 
esteve vedada”. A ideia, segundo Paulo 
Ribeiro, foi “guiar-nos pelo exemplo que 
se pretendia dar à sociedade, ao contrá-
rio do que aconteceu como Partido Co-
munista...”

MESMO CONDICIONADOS  
OS COMUNISTAS SAÍRAM À RUA

Os responsáveis do PCP também 
admitem que todas as atividades do 
partido mais representativo em termos 
autárquicos na região “foram condi-
cionados pela pandemia”, bem como 
por muitas outras medidas do Governo 
“com as quais discordou sempre”. Mas 
o essencial do que estava previsto viu a 
‘luz-do-dia’. 

“A seguir a março, o PCP contribuiu 
sem rodeios para o incentivo público às 
comemorações do 1.º de Maio e do 25.º 
de Abril, com adequadas expressões de 
rua”, assim como de outras ações de 
massas, explica ao Semmais a Direção 
Regional de Setúbal do PCP.

Sem rodeios e perante um coro de 
críticas, também a famigerada Festa do 
Avante abriu as portas, desta feita, subli-
nham os comunistas da região, “em ple-
na articulação responsável com a Dire-
ção Geral de Saúde”. E a pré-campanha 

presidencial de João Ferreira, candidato 
apoiado pelo PCP, no distrito também 
saiu à rua. 

A REBOQUE DO DIGITAL  
NUM ENSAIO PARA AS AUTÁRQUICAS

Quanto aos outros partidos mais 
pequenos a realidade foi muito vertida 
através das redes sociais e do mundo 
digital, como foi o caso do Bloco de Es-
querda, PAN e CDS-PP. “Toda a pande-
mia provocou uma grande reformulação 
na forma e nos meios utilizados, desde 
logo assembleias de militantes, comí-
cios, reuniões alargadas foram adiadas 
e mesmo canceladas”, explica o recém-
-eleito presidente da Distrital de Setúbal 
dos centristas, João Merino.

Já com a ideia no seu cardápio 
do programa eleitoral, o líder do CDS 
apostou forte nos canais de comunica-
ção digital, criando mesmo uma equi-
pa especializada para o efeito. Confe-
rências e programas na Internet fazem 
agora parte do quotidiano comunicati-
vo dos centristas.  “Muitas das nossas 
iniciativas passam por plataformas 
como o Facebook, Instagram, Twitter 
ou Telegram”, explica João Merino, que 
fala mesmo de “um enorme crescimen-
to de adesão comparado com a época 
pré-covid”.

Um universo de contatos que parece 
ter vindo para ficar e para o qual se vira-
ram agora, mais que nunca, os políticos 
do distrito, num ensaio para o próximo 
grande embate que são as autárquicas 
do próximo outubro. 
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