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Abertura

Ser de Direita

PENSAR SETÚBAL 

tável, deve haver um tecido empre-
sarial sólido e consolidado, que seja 
também motor da Economia, que se 
enquadre e articule com o Estado, e 
não que venha pedir ajuda em horas 
de aperto, procurando dignificar as 
condições dos seus trabalhadores, 
nomeadamente salários dignos. 

A Direita não se deve rever neste 
capitalismo selvagem e predatório, 
com muitos produtos “Made in China”, 
onde a poluição do ar, água e solo atin-
gem valores obscenos, onde exploram 
os trabalhadores com salários ainda 
baixos, excessiva carga horária laboral 
e produtos de qualidade inferior.    

Devemos manifestar a nossa in-
dignação com as injecções massivas 
de dinheiro na banca, a impunidade 
e os perdões de dívidas monstruosas 
a alguns dos nossos gestores, empre-
sários e banqueiros, e a corrupção en-
démica que assola o nosso país.

A Direita deve olhar com manifes-
ta preocupação e lutar com todas as 
forças, contra o ressurgimento de uma 
extrema-direita xenófoba, intoleran-
te, troglodita, musculada e caceteira. 
Trump, Bolsonaro, Erdogan, Duterte, 
Orban, etc. 

Há alguns anos atrás, estive em Gurs 
(França), num campo de concentração 
para judeus, durante a 2ª Guerra Mun-
dial. Embora desmantelado, ainda se 
sente nas ruínas, o silêncio opressivo 
do Horror. 

Na ocasião, foi através do silêncio, 
da tristeza e da indignação que conse-
gui expressar os meus sentimentos.      

Tal como a Esquerda, a Direita não 
é lugar para qualquer um. É preciso 
dimensão pessoal, política e social 
para se viver à Direita, de princípios e 
de acção. Talvez seja subir um cume 
diferente da montanha; mas a Cordi-
lheira é a mesma.  

Professor 

Um destes dias, antes do Co-
vid-19, no meio de um ani-
mado repasto setubalense, 
e duma ainda mais animada 

troca de impressões, um amigo pes-
soal olhou para mim e exclamou: “Pois 
é, pá! Tu és um gajo de Direita; o que te 
vale é que és um tipo porreiro; senão, 
chamava-te já fascista!!!”   

Portanto, embora tivesse sido dito 
meio a brincar, segundo o meu queri-
do amigo, ser de Direita implica quase 
necessariamente ser fascista. 

Expliquei-lhes que é mesmo preci-
so, imperioso, também ser-se de Direi-
ta. Nas atitudes, nos valores, todos os 
dias, em todas as circunstâncias e em 
todos os lugares. 

A Direita ainda tem gente equivo-
cada. Abana a cabeça, em jeito de 
complacência e aprovação, com as 
apreciações musculadas e xenófo-
bas de André Ventura; por vezes, os 
mais velhos olham com nostalgia para 
os tempos do Estado Novo, com Sa-
lazar, orgulhosamente sós, a Guerra 
Colonial, a PIDE, a censura, a tortura, 
a repressão, o desterro, a pobreza, o 
analfabetismo. 

Nesses tempos, nunca poderia es-
crever esta crónica, sem que surgisse 
o famigerado “lápis azul” da censura.   

Isso não é a Direita. A Direita é algo 
fundamentalmente diferente. 

A Direita é pluralista, democrática, 
tolerante, inclusiva, europeia. Direita 
de Churcchil, Adenauer, de Gasperi, 
Adolfo Suarez, Sá Carneiro, Amaro 
da Costa.    

O Humanismo faz parte da nossa 
matriz sociológica e política. O direito 
à diferença, o respeito por formas de 
pensar diferentes da nossa e comemo-
rando com entusiasmo o 25 de Abril, 
mesmo em confinamento forçado. 
Com a nossa alegria interior. 

A Direita entende que para haver 
desenvolvimento económico susten-

Giovanni Licciardello

A campanha de crowdfunding, reco-
lha de fundos, que O SETUBALENSE 
tem em curso desde o início de Abril, 
chegou a meio, tanto de prazo como 
de valor conseguido. Os donativos, 
que podem ser feitos até dia 2 de 
Junho, atingiram ontem o total de 
14.182,00 euros, ficando um pouco 
abaixo dos 15 mil euros necessários 
para o mês de Abril e dos 50% dos 
30 mil de objectivo global da cam-
panha.

A acção visa a recolha de 15 mil 
euros por mês, durante os meses 
de Abril e Maio, para assegurar a 
publicação do jornal durante estes 
dois meses de pandemia.

Na plataforma PPL Crowdfunding 
Portugal, onde a campanha está a 

CROWDFUNDIG ATÉ FINAL DE MAIO
Campanha d’O SETUBALENSE vai a meio do prazo e do valor

decorrer – ver no link ppl.pt/causa/
osetubalense ou contacte-nos pelo 
telefone 265 094 353 – o montante 
angariado até ontem era de 6.257 
euros, sendo os restantes 7925 de 
ajudas directas ao jornal, por parti-
culares e três empresas que estão 
a apoiar através da compra de pu-
blicidade.

Com quase 80 apoiantes, a cam-
panha, para ter sucesso, precisa 
ainda de conseguir angariar 15.818 
euros durante este mês de Maio.

Entre os donativos que o jornal 
recebeu este fim-de-semana con-
tam-se os da empresa Lallemand 
Ibéria e do jornalista Manuel Acácio. 
A empresa, com fábrica na Cacho-
farra, doou 150 euros e o jornalista 

ofereceu 20. “O jornalismo é um pilar 
essencial da democracia”, escreveu 
o jornalista da TSF.

A leitora Sandra Oliveira Silva, que 
doou 20 euros, também deixou uma 
mensagem. 

“É reconfortante saber que O SE-
TUBALENSE está atento às gentes 
deste distrito tão diverso, o vosso 
serviço é fundamental”. Ivone cos-
ta, com 20 euros, e dois anónimos, 
um que ofereceu 30 euros e o outro 
20, foram os outros apoiantes mais 
recentes.

O SETUBALENSE agradece a to-
dos os participantes e apela a quem 
ainda não apoiou, que ajude o jornal, 
que já conta 165 anos, a não ter que 
interromper a publicação diária.

PENÍNSULA DE SETÚBAL

Transportes públicos regressam 
à normalidade com horários completos 
e máscaras em máquinas de vending
A partir de segunda-feira a Transtejo-
-Soflusa (TTSL) passa a disponibili-
zar máscaras a todos os passageiros, 
através de máquinas de vending, “de 
forma a garantir aos passageiros aces-
so facilitado a máscaras qualificadas e 
certificadas (cirúrgicas descartáveis e 
laváveis/reutilizáveis), a soluções an-
tissépticas de base alcoólica e luvas, 
em máquinas de vending”, avança a 
empresa em comunicado. Os equipa-
mentos de protecção individual vão 
estar disponíveis até sexta-feiri, nos 
terminais fluviais do Barreiro, Caci-
lhas, Cais do Sodré e Terreiro do Paço.

A medida surge integrada no Pla-
no de Desconfinamento da empresa, 
que entra em vigor após o término 
do estado de emergência e tendo em 
conta as orientações resultantes do 
Conselho de Ministros, anunciadas 
a 30 de Abril, dentro das quais o uso 
de máscaras passa a ser obrigatório 
nos serviços de transporte público.

Também a Fertagus e a Comboios 
de Portugal (CP) anunciaram que os 
horários completos vão ser retoma-
dos hoje, após as superessões que 
foram aplicadas durante o estado 
de emergência. Na CP mantêm-se 
apenas as supressões dos comboios 
internacionais.

Esta semana a Transtejo-Soflusa disponibiliza máscaras a utentes

O SETUBALENSE

A partir de hoje Fertagus e CP 
reactivam também o sistema de con-
trolo de acessos nas estações, atra-
vés da validação obrigatória do título 
de transporte. E, no caso da Ferta-
gus, há um reforço do horário das 
bilheteiras, para que os passageiros 
possam adquirir os títulos de trans-
porte. Segundo a empresa anunciou, 
a reposição de serviços surge após 
os cortes efectuados devido “uma 
quebra na procura de 85%”, durante 
o estado de emergência.

Quanto ao uso obrgatório de más-
caras e ao distanciamento social tam-

bém será fiscalizado no transporte 
ferroviário.

Mas para atravessar o Tejo nos 
catamarãs e cacilheiros da TTSL há 
ainda outras regras a ter em conta. 

Entraram também em vigor novas 
normas de utilização deste serviço 
de transporte público, com o aumen-
to do limite de passageiros transpor-
tados em cada viagem. 

Durante o estado de emergência 
cada viagem estava limitada a 1/3 da 
ocupação máxima. Agora passa a 2/3 
terços da lotação maxima, em cada 
navio. A.M.V.
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infecção devido ao SARS-CoV-2, 
244, 165 e 97, respectivamente. 
Segue-se o concelho da Moita 
com 69 casos, Setúbal com 61, 
Montijo com 48 casos e Sesimbra 
com 20. Na península Palmela e 
Alcochete são os concelhos que 

apresentam menos infectados, 
com 18 e 16 casos.
No litoral alentejano Santiago do 
Cacém tem 15 casos confirmados, 
Grândola tem 9 e Alcácer do 
Sal tem 4. Sines continua a não 
constar no relatório da DGS.

Distrito com 
mais 40 casos 
de Covid-19 em 
quatro dias

O Relatório de Situação Diária da 
Direcção-Geral da Saúde (DGS) 
sobre a Covid-19 indicava ontem 
um total de 766 infectados no 
distrito de Setúbal. Almada, 
Seixal e Barreiro continuam a ser 
os municípios com mais casos de 

Ana Martins Ventura

Esta semana Barreiro, 
Montijo e Sesimbra 
avançam com rastreios 
a profissionais. Moita 
ainda não confirmou 
datas

AML QUER CHEGAR A 500 TESTES POR DIA

Setúbal fez 225 testes à Covid-19 
no primeiro dia de rastreios em lares

Setúbal encerrou a primeira sema-
na de testes a funcionários de lares 
com 225 rastreios realizados entre as 
instituições Lar Acácio Barradas, Cen-
tro de Apoio à Terceira Idade, Lar do 
Centro Paroquial de Nossa Senhora 
da Anunciada, Lar Paula Borba e Cen-
tro de Apoio a Idosos Dependentes, 
segundo um primeiro balanço desta 
medida, que a Câmara Municipal dis-
ponibilizou agora a O SETUBALENSE.

O ponto de situação da autarquia 
corresponde aos testes realizados a 
27 de Abril. Ficam ainda por contabi-
lizar os testes realizados no dia 28, na 
Associação Unitária dos Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Azeitão, As-
sociação Humanitária de Bem-Fazer 
de São Paulo, Liga dos Amigos da Ter-
ceira Idade e Lar da Veneravel Ordem 
Terceira do Carmo de Setúbal. Entre 
estas quatro instituições estavam 
agendados mais 138 testes.

A confirmar-se este número a Câ-
mara Municipal de Setúbal alcança a 
meta proposta pela Área Metropolita-
na de Lisboa (AML), que planeou para 
a primeira semana de testes, de 27 a 
30 de Abril, a realização de cerca de 
250 rastreios por dia a profissionais 
de prestação de cuidados de saúde, 
em cada concelho.

Ficam ainda por contabilizar Alma-
da, Palmela e Alcochete que iniciaram 
também na semana passada os ras-
treios, mas ainda não lançaram infor-
mações sobre as métricas alcançadas.

Barreiro e Montijo                             
testam esta semana

No Barreiro os testes a profissio-
nais de lares de idosos e Residências 
Seniores das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social começam es-

Rastreio em lares está a ser realizado com articulação entre municípios e AML

DR

e serão realizados a cerca de 600 tra-
balhadores de lares.

Em comunicado a autarquia avança 
que, “ao contrário do que vai aconte-
cer na generalidade dos municípios 
do distrito de Setúbal, onde os testes 
vão iniciar nos lares da rede pública, 
no Montijo estes testes vão ter lugar 
nas estruturas residenciais para ido-
sos da rede privada”, uma vez que a 
Câmara do Montijo já tinha financiado 
os testes nos lares da rede solidária, 
“através de apoio financeiro de 50 
mil euros à União Mutualista Nossa 
Senhora da Conceição”. 

Esta decisão permite que agora 
sejam realizados testes nos lares 
detidos por instituições privadas e 

outras respostas de natureza residen-
cial, “como Centros de Acolhimento 
Temporário, Lares de Jovens ou a 
Casa Abrigo para Mulheres Vítimas 
de Violência Doméstica”, afirma o ve-
reador do pelouro da Acção Social, 
Ricardo Bernardes.

Os testes realizados são antecedi-
dos de visitas técnicas às instituições, 
realizadas por elementos da protec-
ção civil e das autoridades de saúde 
locais. Estas visitas “permitem não só 
clarificar e planificar os procedimen-
tos que se devem observar, poste-
riormente, nas visitas, como também 
garantir que todas as condições de 
segurança sanitária são cumpridas”, 
refere a AML.

HOMICÍDIO

Prisão 
preventiva 
para autor 
confesso de 
homicídio 
em Santiago 
do Cacém

O Tribunal Judicial de Setúbal decre-
tou no sábado a prisão preventiva do 
suspeito de ter matado um casal de 
idosos, em Vila Nova de Santo André, 
concelho de Santiago do Cacém, na 
passada sexta-feira, avançou à agên-
cia Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte indicou que o tri-
bunal decidiu aplicar a prisão pre-
ventiva, a medida de coação mais 
gravosa, ao rapaz de 17 anos, sobri-
nho das vítimas, que foi detido junto 
com outros dois suspeitos, também 
menores. 

Entretanto esses suspeitos, um ra-
paz também de 17 anos e uma rapa-
riga de 16, ficaram ambos "ilibados" 
do crime, tendo saído em liberdade 
e não chegaram a ser presentes ao 
juiz de instrução criminal.

De acordo com fonte da Polícia Ju-
diciária (PJ), agora responsável pela 
investigação do duplo homicídio, o 
jovem confessou o crime quando 
confrontado com a prova produzida 
e vestígios encontrados.

A mesma fonte disse ainda que 
foi possível apreender a roupa e as 
armas utilizadas durante o crime.

O alerta de que algo não estaria 
bem ocorreu após uma neta do casal 
tentar, desde a tarde de sexta-feira, 
contactar com os avós, com idades 
entre os 70 e os 80 anos, sem con-
seguir, estranhou a situação e na 
madrugada de sábado foi ao posto 
da GNR de Vila Nova de Santo An-
dré solicitar para se deslocarem à 
habitação.

De acordo com a GNR, quando a 
patrulha da guarda entrou na habi-
tação encontrou o casal no chão, 
"ambos já cadáveres", com sinais de 
violência provocada por um objeto 
cortante.

A investigação do duplo homicídio 
prossegue agora sob a alçada da Po-
lícia Judiciária. Lusa

Só dia 27 de Abril, o município 
de Setúbal realizou 225 testes a 
funcionários de lares

225

Nas próximas semanas a 
capacidade de teste aumentará 
substancialmente, e serão 
também envolvidos o Instituto 
Politécnico de Setúbal e a 
Fundação Champalimaud, para 
que seja possível chegar aos 
500 testes por dia, apontados 
pela AML como meta. No 
final do processo, terão sido 
testados a totalidade dos 
trabalhadores, num número 
aproximado de 8 mil.

Quanto à recolha, colheita e 
entrega de testes para análise 
é da responsabilidade dos 
Agrupamentos dos Centros 
de Saúde e das Comissões de 
Protecção Civil. 

O tratamento e análise são 
garantidos pela Faculdade de 
Ciências, Instituto Superior 
Técnico e Instituto de Medicina 
Molecular, da Universidade de 
Lisboa, Instituto de Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa e 
Cooperativa de Ensino Superior 
Egas Moniz.

Capacidade   
Instituto 
Politécnico 
ajuda a testar

ta semana. “Entre quarta ou quinta-
-feira os testes vão começar em cerca 
de oito lares, que incluem dezenas de 
funcionários”, confirmou Frederico 
Rosa, presidente da Câmara Munici-
pal do Barreiro, a O SETUBALENSE.

No Montijo os testes vão iniciar 
também na primeira semana de Maio 
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Setúbal Covid-19 revelou que nenhum 
jogador, treinador ou elemento 
do ‘staff’ se encontra infectado”. 
O exame serológico também 
indica que nenhum elemento tem 
anticorpos para o SARS-CoV-2, o 
que indica que “ninguém contactou 
diretamente com a doença”.

Resultado 
negativo 
no rastreio 
do Vitória 
à Covid-19

O plantel do Vitória FC regressa 
hoje ao trabalho, depois de ter 
realizado testes à Covid-19, com 
resultados negativos. A notícia foi 
avançada no site oficial do Vitória 
FC e, posteriormente, confirmada 
por Ricardo Lopes, médico do 
clube. “O rastreio realizado à 

PUBLICIDADE

DIA DO TRABALHADOR 

CGTP manifestou-se na rua 
e acusou empresas 
de abusos com ‘lay-off’

Avenida Luísa Todi recebeu mais de 200 manifestantes

O SETUBALENSE

A celebração do 1.º de Maio em Se-
túbal, pela CGTP, contou com a par-
ticipação de mais de duas centenas 

nacional de 850,00 euros e 35 horas 
de trabalho semanais.

Antes da votação dirigentes sindi-
cais realizaram intervenções e Luís 
Leitão denunciou o que considera 
ser o aproveitamento por parte de 
algumas empresas, para, a pretex-
to da situação provocada pela Co-
vid-19, atentarem contra os direitos 
dos trabalhadores. O coordenador 
da União de Sindicatos de Setúbal 
acusou ainda as grandes empresas 
de recorrerem ao ‘lay-off’ simplifica-
do, sem necessidade de o fazerem.

Setúbal foi assim uma das 25 ci-

dades em que a CGTP assinalou o 
Dia do Trabalhador com iniciativas 
de rua. A maior foi a acção decorreu 
em Lisboa, onde estiveram presen-
tes mais de 500 trabalhadores e 
dirigentes de vários concelhos do 
distrito de Setúbal.

Quanto a críticas por a central 
sindical comunista ter avançado 
com acções de rua em tempo de 
pandemia, Luís Leitão garante que 
a CGTP “é responsável”. E não perde 
o momento para dar uma alfinetada 
na UGT - União Geral de Trabalhado-
res, que decidiu assinalar o Dia do 
Trabalhador apenas com mensagens 
online. “A CGTP não aceita ficar en-
conchada online”.

Por seu lado Manuel Fernandes, 

Francisco Alves Rito 
Humberto Lameiras

presidente da UGT Setúbal, reafirma 
que a opção da sua central sindical 
foi “cumprir as indicações da DGS”, 
e garante que as mais de 60 mensa-
gens expressas no site da UGT por 
dirigentes sindicais “reafirmam a 
defesa dos trabalhadores, a luta por 
trabalho digno e preocupações com 
o futuro”. Aliás, o  dirigente defende 
que o recurso ao online, para além 
de ser “mais adequado ao momento 
que vivemos”, tem ainda a vantagem 
de “manter as mensagens vivas por 
mais tempo”, afirma.

Relativamente às acções de rua da 
CGTP, Manuel Fernandes comenta 
que foi uma “estratégia” para con-
seguir “mais mediatismo da comu-
nicação social”.

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

A Associação Conquistas da 
Revolução (ACR) juntou-se 
às comemorações do Dia 
do Trabalhador com uma 
saudação política em que 
aponta a “adversidade mundial 
inusitada, numa altura, em que 
os exploradores dos povos e dos 
trabalhadores, os promotores 
da guerra e do combate à 
independência, soberania, 

Saudação Conquistas da 
Revolução aponta exploração 
dos trabalhadores

autodeterminação e progresso 
social de países de todo o 
Mundo, mostram, uma vez mais, 
a sua verdadeira face”.

Em comunicado, a ACR 
afirma-se ao lado do “reforço 
da unidade democrática e dos 
valores de Abril” e relembra que, 
daqui a um ano, se comemora 
o centenário do nascimento do 
General Vasco Gonçalves.

União de Sindicatos 
de Setúbal/CGTP-IN 
realizou manifestação 
na Avenida Luísa Todi

de pessoas na Avenida Luísa Todi, e 
decorreu com “respeito pelas regras 
de convivência e sanitárias decre-
tadas pela Direcção-Geral de Saúde 
(DGS)”, afirma Luís Leitão, coorde-
nador da União de Sindicatos de Se-
túbal/CGTP-IN. Na placa central da 
avenida foram colocadas marcações 
no chão para garantir dois metros de 
distância entre cada participante e 
quase todos usaram equipamentos 
de protecção individual.

No decorrer desta acção foi apro-
vada uma resolução pelos direitos 
dos trabalhadores, salário mínimo 
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Setúbal

Humberto Lameiras

Humberto Lameiras

UNISETI não avança 
com lay-off e 
consegue apoio da sua 
comunidade educativa 

ENSINO SÉNIOR RESILIENTE   

Universidade Sénior ‘responde’ à pandemia 
com novas tecnologias 

A UNISETI- Universidade Sénior de 
Setúbal mantém-se activa mesmo 
nesta fase de pandemia. Ajustou pro-
cessos, facultou formação a alunos e 
professores e assumiu aulas online. 
Na mira está a continuidade deste no-
vo sistema lectivo à distância, mesmo 
na Universidade de Verão.

Com cerca de 450 alunos, mais 
professores, o que envolve uma co-
munidade na ordem de 600 pessoas, 
a UNISETI tem ainda de responder 
pelos funcionários da instituição e 
encargos funcionais dos seus dois 
edifícios. Mas, por agora, a situação 
financeira “está estável”, diz Arlindo 
Mota, presidente do Conselho de Ad-
ministração da universidade.

Em Abril, a UNISETI decidiu não 
cobrar propinas aos alunos e, entre-
tanto, questionou-os sobre a possi-
bilidade de manter o valor habitual, 
ou baixar o mesmo, ou ainda isentá-
-los desse pagamento. “Até agora as 
indicações que temos é que os alu-
nos querem assumir as propinas no 
valor normal”,  afirma Arlindo Mota.

Para o presidente esta leitura é 
um indicador da “grande relação dos 
alunos com a UNISETI”. Ou seja, pela 
parte financeira, e tendo em conta 
que algumas entidades que ajudavam 

Arlindo Mota afirma que a dedicação dos alunos à UNISETI tem sido fundamental para sobrevivência
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“manter a população sénior activa” e, 
ao mesmo tempo, “não quebrar os 
laços da comunidade”.

Para o presidente da UNISETI, esta 
providência sanitária que obriga a 
aulas virtuais, revela um facto não 
esperado por muitos: é que nem 
toda a população com mais idade é 
info-excluída. “Muitos dos nossos 
alunos estão a par das novas tec-
nologias de informação, enquanto 
outros adquiriram computadores e, 

com a ajuda de técnicos de informá-
tica, passaram a lidar bem com esta 
nova realidade”.

Arlindo Mota comenta ainda que a 
UNISETI é das universidades seniores 
que demonstra “mais pró-actividade” 
e capacidade organizativa para “fa-
zer frente a esta crise”. E relembra: 
“entrámos em período de contenção 
ainda antes de o Governo o anunciar, 
e estamos prontos para continuar o 
nosso trabalho”. 

O Rotary Club de Setúbal, através de 
apoios dos seus membros, de amigos, 
cidadãos em geral e de empresas lo-
cais, entre as quais a Secil e a Sete Má-
quinas, e com o recurso a um projecto 
no âmbito da Fundação Rotária, con-
seguiu assegurar uma verba significati-
va para a aquisição de máscaras, luvas, 

ANGARIAÇÃO

Rotary de Setúbal oferece materiais de protecção individual 
a Cáritas Diocesana e Centro Hospitalar

batas e outro material de protecção. 
Estes materiais serão entregues à 
Cáritas Diocesana de Setúbal que os 
distribuirá pelos seus profissionais que 
trabalham com populações de risco, 
entre as quais os sem-abrigo.

Através de um outro projecto es-
pecífico para o apoio a vítimas de ca-
lamidades, e recentemente reorien-
tado para o combate à Covid - 19, o 
Rotary Clube de Setúbal, com o apoio 

do Rotary Internacional, conseguiu 
também uma verba para aquisição de 
material de protecção individual para 
os profissionais de saúde do Centro 
Hospitalar de Setúbal.

A oferta destes materiais, que 
será efectuada nos próximos dias, 
está incluída nas várias acções dos 
159 Clubes Rotários do país para 
doar 400 mil euros para a preven-
ção e combate à Covid-19, enquanto o 

Rotary Internacional, de acordo com 
o esforço solidário dos Rotários em 
Portugal, através da Fundação Ro-
tária Portuguesa, reforçou as verbas 
conseguidas, atingindo um patamar 
de 3 milhões de dólares.

O Rotary integra uma rede de 
voluntários dedicados a desafios 
humanitários em todo o mundo. Ac-
tualmente, reúne mais de 1,2 milhões 
de sócios  em 35 mil clubes.

SOLIDARIEDADE 

Hortas 
Urbanas 
ajudam quem 
a pandemia 
deixou à fome

Os agricultores da Hortas Urbanas de 
Setúbal decidiram avançar com uma 
campanha solidária de entrega de 
bens a instituições e pessoas caren-
ciadas; mais do que isso, lançaram o 
convite à população do concelho para 
participar também com doações.

São mais de vinte os hortelões 
que receberam da Câmara de Setú-
bal terrenos nos Viveiros Municipais 
das Amoreiras para semear, plantar 
e colher produtos essencial para seu 
próprio consumo e que agora decidi-
ram ajudar quem mais precisa com a 
entrega de bens essenciais e material 
de protecção, em tempo de pandeia.

“Infelizmente, neste momento de 
dificuldades, há famílias que ficaram 
mais pobres, muitas delas sem meios 
de subsistência. É a pensar nelas que 
lançamos este desafio”, afirma João 
Seia, envolvido neste projecto, a par 
de Fernando Pinheiro, Isidro Patrício, 
Joana Patrício e Octávio Martins.

Iniciado a 24 de Abril, o projecto 
solidário adveio da preocupação 
dos utilizadores das hortas comu-
nitárias perante a actual situação da 
pandemia Covid-19 que tem levado 
à quebra de rendimentos em muitas 
famílias.

Para responder a essa preocupa-
ção, os hortelões colocaram à entrada 
dos viveiros, junto da vitrina de infor-
mações, caixas com produtos reco-
lhidos nas hortas, além de materiais 
de higiene e máscaras reutilizáveis, 
em tecido, para protecção individual.

João Seia diz que a adesão da co-
munidade a este projecto está a ser 
“boa” e espera poder dar resposta 
às inúmeras necessidades de insti-
tuições de solidariedade social e de 
pessoas e famílias mais carenciadas, 
com perda de recursos devido à pan-
demia.

“Cada um está a tentar ajudar co-
mo pode. Apelamos também que a 
população possa contribuir para esta 
causa”, refere.

Quer a comunidade de hortelões, 
como a população em geral pode 
contribuir para o projecto solidário, 
fazendo entrega de bens às segun-
das e quintas-feiras, entre as 8h00 
e as 12h00, às terças, das 14h00 às 
19h00, ou aos sábados, das 08h00 
às 17h00. H.L.

a universidade com verbas agora não 
o conseguem fazer, a manutenção 
das propinas ajudam ao equilíbrio 
da instituição.

“Não quisemos recorrer à ‘lay-off’ 
para os nossos funcionários. Temos 
um fundo de maneio que nos permite 
sustentar durante uns meses, mas as 
propinas continuam a ser um grande 
contributo para continuarmos a fun-
cionar”, diz Arlindo Mota que coloca 
ainda enfase na missão da UNISETI de 
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Portugal, no estrangeiro, 
infelizmente só era e ainda 
muitas vezes conhecido pe-
lo futebol dos nossos ídolos: 

Eusébio, Figo e recentemente Ro-
naldo e Mourinho. É uma realidade 
que os portugueses contam quando 
estão no estrangeiro.

Lembro-me de um colega meu do 
Banco Ultramarino em Lisboa, que 
me contou que por vezes recebiam 
cartas do estrangeiro com Lisboa 
“Espanha”. Ele quando respondia 
tinha o cuidado de incluir um croqui 
que assinalava a vermelho Portugal 
e não Espanha. Resultava e as pró-
ximas cartas já vinham com Lisboa 
Portugal.

Um meu amigo muito viajado 
também me deu conhecimento de 
alguns episódios, um deles num café 
na China, onde uma senhora na mesa 
ao lado veio ao diálogo e perguntou-
-lhe a nacionalidade: “Epanhol, fran-
cês, italiano?” 

“Não, português!”, respondeu ele. 
Mas como a senhora não conhecia 
Portugal, fez um croqui com o dese-
nho de Portugal e Espanha. Ela ficou 
admirada porque desconhecia o nos-
so país e até guardou o guardanapo.

Outra história foi no museu de 
cera na Tailândia, qual não foi a sua 
admiração de entre tantas figuras 
ilustres estar somente um portu-
guês. Calculam quem era? O melhor 
jogador do mundo, Ronaldo. 

E o meu amigo diz que o caso do 
croqui já é normal fazê-lo quando 
perguntam: francês, italiano, espa-
nhol? Isto porque não conheciam 
Portugal, mas felizmente que o 
nosso país já está a ser descoberto 
e conhecido, em parte pelos nossos 
craques do futebol. 

As várias eliminatórias do campeo-
nato do mundo de águas abertas, 
que têm sido realizadas no rio Sado, 
junto ao belíssimo a atraente parque 
urbano de Albarquel, continuam a 
ser realizadas em Setúbal, porque a 
cidade reúne condições ideais para 

E assim Portugal vai progredindo, 
até no turismo

OPINIÃO

Custódio Pinto

a concretização destas eliminatórias 
e de outros encontros desportivos e 
culturais. Tivemos também o grande 
êxito da Eurovisão que Portugal con-
seguiu com o 1º lugar conquistado 
por Salvador Sobral e a classificação 
de Galapinhos, atribuída por vários 
países, como uma das melhores 
praias da Europa. 

Mas há mais. O Mercado do Li-
vramento, que uma jornalista de 
uma revista Americana considerou 
como um dos melhores e mais be-
los do mundo. Tróia, devido às suas 
excecionais condições, tem atraído 
equipes estrangeiras de futebol e 
natação para os seus estágios, con-
gressos nacionais e estrangeiros e 
o festival internacional de cinema. 

O turismo em Portugal, de uma 
maneira em geral, era só o Algarve. 
E agora os estrangeiros, devido à 
propaganda de Portugal, têm des-
coberto Lisboa e Porto, o que é mui-
to bom para o país. Os cruzeiros são 
disso exemplo. Mas Portugal turisti-
camente não é só o Algarve, Lisboa 
e Porto. E o resto do país como é? 
Todo o país é maravilhoso, desde o 
norte, passando pelo centro e até ao 
sul e ilhas. As regiões todas elas são 
diferentes e atrativas. 

Devem ser devidamente explora-
das e terem condições para fazerem 
valer todas as suas potencialidades. 
É uma riqueza que o país possui, mas 
para se realizarem estes projetos 
são necessárias as pessoas certas 
nos lugares certos. Felizmente os 
portugueses têm capacidade e têm 
vindo a demonstrá-la no país e no 
estrangeiro, quando imigram. São 
os países que os acolhem que apro-
veitam bem as suas técnicas, pois 
ser “português” é ser maior.

Viva Setúbal

ONTEM FEZ 480 ANOS DO NASCIMENTO DO FRADE-POETA

Agostinho da Cruz, 
o professor da liberdade
Da leitura dos poemas de Frei Agos-
tinho da Cruz, nascido no dia 3 de 
Maio de 1540, há 480 anos, na vila 
de Ponte da Barca, nunca saímos de 
mãos vazias. Ao lê-lo, esquecemos 
que a sua linguagem tem mais de qua-
trocentos anos. Trata-se de um poeta 
cuja actualidade se torna patente a 
cada hora de convívio. 

Não se limitou a revestir de beleza 
artificial os lugares comuns do seu 
tempo. Confrontamo-nos com um 
ser que se expôs em cada linha, na 
sua biografia tumultuosa, cheia de 
“guerras” e de desilusões. Mostra-se 
como um ser que caminha pelas sen-
das da humildade, com árdua cons-
ciência de si e das suas infidelidades. 
É alguém que se sente subir até ao 
divino, encontrando o Criador em 
todas as criaturas.

Vivendo numa época de grande cri-
se, escolheu o confinamento como 
via de purificação. Tendo uma vida 
cheia de sucessos à espera, benefi-
ciando dos contactos estreitos que 
tinha com a mais alta nobreza e a Ca-
sa Real, escolheu a mais pobre das 
ordens religiosas para se fazer frade, 
não se conformando com o mundo. 

Aos 20 ou 21 anos de idade, seguiu 
o exemplo de São Francisco de Assis e 
ingressou na Ordem dos Frades Me-
nores, escolhendo o mais despojado 
dos conventos, em Sintra. Ali esteve 
45 anos, remendado, descalço, quase 
solitário, reduzindo-se ao essencial. 
Teve, todavia, sempre um objecti-
vo: fazer-se eremita na Arrábida e 
aí praticar o mais radical isolamento 
contemplativo. A chegada da velhice 
deu-lhe tal prémio. 

Aos 65 anos rumou para a “serra 
das estrelas tão vizinha” e aí viveu nu-
ma choupana e, depois, numa pobre 
cela afastada, junto da Ermida da Me-
mória, encontrando na “liberdade” 
o seu “melhor manjar” que consiste, 
segundo afirma, em “ter saudade de 
Deus”. 

Os primeiros sete anos foram di-
fíceis; foi expulso pelo menos três 
vezes por quem o não entendia. Só 
nos últimos sete anos de vida teve 
paz na Arrábida. E aí ficou sepultado, 
na igreja do convento, na sequência 
da sua morte em Setúbal, a 14 de Mar-
ço de 1619.

Neste tempo rigoroso e exigente 
que vivemos, Frei Agostinho ensina-
-nos o que é essencial. Ao contrário 
do que possamos pensar, não é o con-
vívio, não é o gozo do sucesso ou do 

Frei Agostinho da Cruz - Desenho à pena - Agripino Maia (1919)
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consumo, nem é a riqueza acumulada 
ou exibida, não é viajar ou corrermos 
de um lado para o outro. 

Para o frade-poeta, a melhor parte 
está no encontro com a divindade em 
tudo quanto nos rodeia, na contem-
plação dos pequenos nadas que afi-
nal são tudo, na valorização da sede 
como ânsia de beber a “água viva”. 
Saibamos aprender com ele, lendo-o 
e meditando-o.
Ruy Ventura

Assinalando o dia do seu 480º. 
aniversário, publicamos um sone-
to de sua autoria. Não é inédito, 
embora tenha algumas pequenas 
variantes. A partir da leitura do seu 
manuscrito, até há pouco desco-
nhecido, sabemos que foi o último 
poema que escreveu. 

Estes os últimos versos que fez frei 
Agostinho em sua vida porque daí a 
poucos dias morreu:

Ancorou-me a velhice no remanso
deste mar oceano largo e brando
onde não tenho já que andar remando
nem querer noutra parte milhor lanço.

Neste repouso meu em que me lanço
e me levanto sempre desejando
as forças se me vão acrescentando
pera alcançar um bem que não alcanso.

E tendo já no mar ferro lançado
a confiança minha não se altera
por mais que o bravo mar vejo alterado

antes mais firme e forte persevera
que quem só no seu Deos tem ancorado
do bem se logra já que ter espera.
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PUBLICIDADE

RM Guest House de Setúbal 
aposta no conceito “espaço trabalho”

A RM Guest House – The Experience, 
em Setúbal, pretende ir ao encontro 
de todos aqueles que precisam de um 
espaço de trabalho seguro e tranquilo. 
Um “convite” directo para profissio-
nais que estejam longe da sua morada 
de origem, mas igualmente para quem 
habite por perto mas que não tenha 
condições para trabalhar a partir de 
casa.  A mensagem de Rita Martins, 
CEO da RM, não podia ser mais clara: 
“venha trabalhar numa das nossas 
suites. Sabemos que um novo espaço 
terá mais-valias na sua produtividade 
e criatividade”. Por isso a RM Guest 
House – The Experience “criou esta 
opção a pensar nos profissionais que 
precisam de um espaço de conforto e 
tranquilidade”, acrescenta.

Todo o processo, desde a marca-
ção, pagamento e entrada no edifício 
pode ser feita de forma autónoma 
e sem contacto presencial. Um mo-
do processual que respeita todas as 
normas de segurança impostas pelas 
autoridades no âmbito das medidas a 
tomar devido à Covid-19. 

“As nossas suites são perfeitas para 
trabalhar e têm um custo de 25 euros 

Luís Pestana

Alojamento local de 
luxo adapta oferta à 
realidade imposta pela 
pandemia Covid-19 

‘ESCRITÓRIO’ COM ALTO CONFORTO E QUALIDADE
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por dia”, realça. Um valor que contras-
ta com os números praticados em si-
tuação normal que ronda os 100 euros 
e 210 euros por noite para duas pes-
soas, com pequeno-almoço incluído.

Os contornos de utilização das lu-
xuosas suites adaptadas a escritório 
de trabalho definem uma utilização 
diária das 09h00 às 18h00. Quarto 
com espaço de trabalho e WC privati-
vo, Wi-fi, máquina de café Nespresso, 

com 2 cafés ou descafeinado, garrafa 
de água mineral Armani e ainda a pos-
sibilidade de impressão de 10 páginas.

Adicionalmente, é ainda prestado 
apoio com digitalização de documen-
tos e marcação de alguns serviços.

A RM Guest House – The Experience 
está ao nível de uma unidade hoteleira 
de alta qualidade, embora não tenha 
esse estatuto por uma questão de arit-
mética física, ou seja, por lei, um hotel 

tem de ter no mínimo nove quartos, 
enquanto a RM tem sete.  

No edifício do Museu do Choco, e 
em plena Avenida Luísa Todi, aquele 
que foi considerado o melhor aloja-
mento local do mundo, está localiza-
do num ponto privilegiado na cidade 
junto ao Fórum Luísa Todi. 

Tem sete quartos temáticos, con-
soante a época e a tipologia do quar-
to. O trabalho apresentado pela RM 

Guest House – The Experience não 
passa despercebido aos especialistas e 
críticos do ramo hoteleiro, prova disso 
são os galardões internacionais que 
já recebeu da Travel and Hospitality 
Awards - Luxury Boutique Hotel of the 
Year 2019 Lisboa/ Portugal, pelo Se-
ven Star Luxury Hospitality and Lifes-
tyle Award - Special Award e o World 
Luxury Hotel Awards - Luxury Guest 
House Continent Winner Europe. 

Suites transformadas em escritórios, das 9h00 às 18h00, para profissionais que não podem trabalhar a partir de casa
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         Farmácia Marques
   DIRECÇÃO TÉCNICA

                Dr. Valter Manuel C. Gomes

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

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

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilida-
de de se envolver um novo relacionamento. 
Poderá ser surpreendido, muito favoravel-
mente, com as atitudes e gestos de alguém 
que entrou há pouco na sua vida. No plano 
profissional – poderá entrar numa nova fase 
profissional, comece a pensar em novos pro-
jetos ou novas aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito lumino-
sa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com muita 
vontade de viver a vida e demonstrar a força 
das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito 
apaixonado e tem receio de mostrar 
os seus sentimentos. No plano 
profissional, terá algumas propostas, 
mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra 
que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande 

poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos 
conhecimentos, embora deva amadure-
cer bem as ideias antes de lançar num 
novo romance. Poderá ter de enfrentar 
oposições familiares para poder levar em 
frente uma relação. No plano profissio-
nal – deve manter a calma em todas as 
circunstâncias, até porque esta semana 
tudo está ao seu alcance. Carta da se-
mana – O CARRO – a conjuntura anuncia 
progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os 
seus sentimentos serem completamente 
renovados. Numa situação inesperada 
ou mesmo sem estar disponível pode 
sentir novas emoções. No plano profis-
sional – se estiver envolvido em atos de 
representação ou de cariz público, sair-
-se-á muito bem. Carta da semana – O 

AMOROSO – esta carta define uma semana 
intensa em que todos os comportamentos 
estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões 
ou que se metam demasiado na sua vida, 
o seu coração é o seu melhor amigo e só 
poderá arrepender-se do que não fizer. No 
plano profissional – todos os negócios ou 
investimentos em que se envolver, des-
de que estruturados e calculados darão 
bons resultados. Carta da semana – O 
IMPERADOR – está muito lúcido, objeti-
vo e eficaz marcando pontos em todas as 
situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o 
orgulho atrapalhe ou ponha em causa 
em relação. No plano profissional – al-
guns colaboradores podem interferir 
ou pôr em causa as suas opiniões, mas 
é aconselhável que não baixe os bra-
ços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta 
novas ideias confere rapidez de raciocínio 
e força de vontade não permitindo que se 
instalem na sua vida indecisões ou qual-
quer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana ade-
quada a que faça alterações na sua forma 
de vida; pode iniciar uma fase mais límpida 
e intensa. No plano profissional – algumas 

situações podem assumir contornos que 
não esperava e perante os quais terá de 
tomar uma posição. Carta da semana – A 
MORTE – é uma carta forte que permite 
conduzir a sua vida de forma objetiva e 
eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma 
nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu 
amora quem não o merece, corre o risco 
de deceções. Nem todas as promessas 
serão cumpridas esta semana. No plano 
profissional – dê atenção a um negócio 
ou a um projeto que pode esconder pro-
blemas, procure novos apoios. Carta da 
semana – A LUA – a conjuntura leva-o para 
o mundo dos sonhos em que é difícil ser 
racional, tente manter-se lúcido para não 
ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são 
correspondidas e regidas por si 
e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões 
a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos 
que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e 
os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades 
para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita 

o coração sempre que tomar uma decisão 
ou fizer uma escolha sentimental; todos 
os gestos deverão ser fruto de reflexão 
solitária e amadurecida. No plano profis-
sional – está perfeitamente apto a atuar em 
proveito próprio e fazer bom uso das suas 
habilitações e conhecimentos. Carta da 
semana – A PAPISA – a semana promete 
ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá es-
tar a passar uma fase conflituo-
sa, que se deve á indefinição de 
s e n t i m e n t o s ,  c l a r i f i q u e - o s .  N o 
p l a n o  p r o f i s s i o n a l ,  o s  t r a b a -
lhos que tem em curso irão sofrer 
a l g u n s  a t ra s o s ,  d e v i d o  á  fa l -
ta de recursos. Carta da Sema-
na – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em to-
das as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á 
evolução sentimental; conseguirá com-
preender alguns gestos e lidar melhor 
com os afetos. No plano profissional – 
vida financeira sujeita a flutuações que 
merecerão medidas adequadas em cima 
dos acontecimentos. Carta da semana 
– O JULGAMENTO – traz uma semana 
marcante pródiga em acontecimentos 
importantes que lhe possibilitarão análi-
ses e iniciativas fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

Bloco
Clínico

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

EXTRACTO 
---Eu, SANDRA MORAIS TELES BOLHÃO, Notária com Cartório em Setúbal, na Avenida 
Bento Gonçalves, número 19-B, CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por Escritura de 
Justificação lavrada neste Cartório no dia vinte e nove de Abril de dois mil e vinte, a folhas noventa 
e cinco seguintes do Livro Cento e vinte e um - A, ANTÓNIO JOAQUIM GONÇALVES, natural 
da freguesia e concelho de Sines, e mulher EUGÉNIA ISABEL GUERREIRO GONÇALVES, 
natural da freguesia de Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém, casados sob o regime 
da comunhão de bens adquiridos, residentes na Estrada Nacional número 4, Faias, Montijo, 
DECLARARAM ser donos e legítimos possuidores, do PRÉDIO URBANO, com a área total 
de quatrocentos e setenta e dois vírgula cinquenta e cinco metros quadrados, composto por rés-
do-chão para habitação com a área coberta de quarenta e cinco metros quadrados e logradouro 
de quatrocentos e vinte e sete vírgula cinquenta e cinco metros quadrados, que confronta a norte 
com Arlindo da Conceição Moedas Alhinho, a sul com Ana Paula Gregório Pereira dos Santos, a 
nascente e a poente com caminho público, sito em Estrada Nacional número 4, Faias, freguesia de 
Poceirão, concelho de Palmela, atual União de Freguesias de Poceirão e Marateca, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Palmela, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1777, da 
União das freguesias de Poceirão e Marateca. ----------------------------------------------------------------
- Que adquiriram, de forma meramente verbal, o imóvel ora justificado aos referidos Maria Helena 
Correia Dias Milheiro e marido Miguel Francisco Milheiro, no ano de mil, novecentos e oitenta. 
Que, nessa data, pagaram a totalidade, tendo adiado a sua formalização e entraram na posse imediata 
e exclusiva do mencionado prédio, o qual passou a constituir sua casa de morada de família, e à 
data de hoje ainda se mantém. -----------------------------------------------------------------------------------
- Que, já desde alguns anos a esta parte têm pretendido titular em seu nome o imóvel justificado, 
porém desconhecem o paradeiro atual da referida Maria Helena Correia Dias Milheiro, tendo 
apenas chegado ao seu conhecimento que o referido Miguel Francisco Milheiro teria falecido 
há alguns anos atrás, desconhecendo até a existência de outros eventuais herdeiros. Que, dada a 
impossibilidade subjetiva acima referida, de dar a forma legal necessária à compra e venda verbal 
ocorrida há mais de trinta anos, não resta aos justificantes outra alternativa senão a aquisição através 
do recurso à usucapião. Que atendendo a que a duração da sua posse, há mais de vinte anos, se tem 
mantido continuamente e de forma ininterrupta, já adquiriram o referido prédio, por USUCAPIÃO, 
invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais. -------------------
ESTÁ CONFORME. -------------------------------------------------------------------------------------------
--- Setúbal, aos vinte e nove de Abril de dois mil e vinte. 

Reg. sob o nº 153

Sito na Avenida 22 de Dezembro nº 21-D em Setúbal   
Certifico, para efeitos de publicação que no dia vinte e nove de abril de 
dois mil e vinte, neste Cartório, foi lavrada uma escritura de justificação, 
a folhas 95 do livro 376 - A, de escrituras diversas, na qual: __________
Maria Amélia Simões Rocha Gonçalves e marido Mário Benjamim 
Gonçalves, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, residentes 
na Rua do Bairro Afonso Costa, número 68, 1º esquerdo, Setúbal, 
contribuintes números 107571366 e 163900124. ____________________
Justificaram a posse, invocando a usucapião, do seguinte bem: ________
Prédio urbano, com a área total de cento e oitenta e oito vírgula quarenta 
e sete metros quadrados, sendo a área coberta de cento e quarenta e oito 
vírgula catorze metros quadrados, e a área descoberta de quarenta vírgula 
trinta e três metros quadrados, composto de três prédios de um pavimento, 
que servem de habitação, sito na Estrada Montureiras, Vale de Cães ou 
Monarquina, Freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal, descrito 
na Segunda Conservatória do Registo Predial de Setúbal sob o número 
seis mil setecentos e cinco, da dita freguesia, inscrito na respetiva matriz 
sob os artigos 2040, 2041 e 4042.
Está conforme. 
Cartório Notarial sito na Avenida 22 de Dezembro número 21-D em 
Setúbal, 29 de abril de 2020. 
A Notária
Conta registada sob o número 751.

VENDO TRESPASSO ALUGO
(Ocasião Única)

          Churrasqueira/ Pizzaria/ Pastelaria         
Faralhão/ Setúbal

Contacto: 936295349

Classificados
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JOSÉ FERNANDO 
DA SILVA ESTRELA

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

(1936 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

UMBELINA 
ANTÓNIA DA SILVA

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento da Exma. Srª Umbelina Antónia 
da Silva . Na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, devido à situação atual do país, 
a família vem por esta via agradecer a todos 
os que lhes manifestaram as suas condolên-
cias.

(1923 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

FERNANDO 
FERRETA GANILHO

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento da Exm Sr Fernando Forreta Ganilho 
Na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
devido à situação atual do país, a família vem 
por esta via agradecer a todos os que lhes 
manifestaram as suas condolências.

(1932 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

COSME SERAFIM 
AMORIM TEIXEIRA

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Cosme Serafim Amorim Teixeira. 
A família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

(1948 – 2020)
Participação e 
Agradecimento
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Região execução de obras de urbanização” 
e “de uma rotunda”, revela a 
Câmara Municipal do Barreiro em 
comunicado. Para a população que 
reside neste local, as “alterações ao 
percurso dos transportes públicos 
serão divulgadas pelos Transportes 
Colectivos do Barreiro”.

Rua Miguel 
Bombarda, 
no Barreiro, 
interdita a partir 
de amanhã 

A circulação de trânsito na Rua 
Miguel Bombarda, no Barreiro, vai 
estar impedida a partir de manhã 
devido à execução de obras no 
local. A intervenção, que obriga 
ao seu encerramento até dia 19 de 
Junho, contempla a “construção 
de um edifício comercial, a 

Trabalho não-declarado no turismo criou 
ciclo de probreza em tempo de pandemia

Na primeira semana de Abril a União 
Geral de Trabalhadores (UGT) regis-
tou uma centena de solicitações de 
apoio social no Gabinete de Inserção 
Profissional de Setúbal. Pedidos de 
trabalhadores que, até à chegada da 
pandemia, desempenhavam funções 
em situação precária “com as áreas 
da hotelaria e restauração à cabeça”, 
aponta Manuel Fernandes, presiden-
te da distrital da UGT, referindo que 
“a perda de rendimentos levou a um 
ciclo de pobreza difícil de quebrar”.

O trabalho não declarado acarreta 
como consequência dominante não 
haver contribuições para a segurança 
social, “o que por si dificulta o aces-
so a apoios sociais”, refere Manuel 
Fernandes. “Estes trabalhadores fi-
caram agora sem direito a subsídio 
de desemprego, sem ter como pagar 
as suas rendas, que devido à situação 
irregular de emprego também não 
estão contratualizadas. Assim cria-
-se um ciclo de pobreza onde não há 
possibilidade de obter apoios maio-
res do Estado”.

Nesta fase o sindicato acabou por 
assumir um papel complementar face 
à Segurança Social “paa ajudar, inclusi-
ve, no reencaminhando de situações 
para as IPSS [Instituições Particulares 
de Solidariedade Social], como pedi-
dos de ajuda alimentar e Rendimento 
Social de Inserção, que no momento 
são a solução mais imediata para estas 
situações, enquanto o sector do turis-
mo não retoma a actividade”.

Também a Associação do Comér-
cio, Indústria, Serviços e Turismo do 
Distrito de Setúbal (ACISTDS) refere 
que os profissionais e empresários 
mais afectados nas áreas relaciona-
das com o turismo são os da hotelaria, 

Ana Martins Ventura

Sindicato aponta 
precariedade elevada, 
E empresários querem 
menos burocratização 
nos apoios

SECTOR SEM RECUPERAÇÃO ATÉ 2021

MÁRIO ROMÃO

ACISTDS avança com falência de 20 a 30% dos micro e pequenos empresários do sector

devido à Covid-19, “mas em Setúbal 
os desafios serão muitos para em-
presários maiortariamente ligados 
ao modelo de negócio do alojamen-
to local”, refere o presidente da UGT 
Setúbal, Manuel Fernandes.

“A maior parte não terá como ga-
rantir as medidas de segurança para 
hóspedes e empregados” refere o 
sindicalista, destacando que neste 
momento “já estão perdidos dois tri-
mestres de negócio, que vão deixar 
os empresários em dificuldades”. Em 
Junho as reservas, apenas nacionais 
vão surgir, “mas pouco a pouco, será 
como estar no início do primeiro tri-
mestre do ano, em Janeiro, quando 
Setúbal tem menor afluência turísti-
ca”. Um “sistema débil” que favorece 
o trabalho precário, sazonal.

Também os operadores da acti-
vidade marítimo-turística apontam 
as fragilidades da sazonalidade e 
afirmam que, perdido o embalo de 
2020, “com um Verão esperado a 
conta-gotas, apenas a partir de Mar-
ço de 2021 será possível recuperar 
financeiramente”, afirma Domingos 
Carvalho, presidente da Associação 
Nacional de Operadores Marítimo-
-Turísticos (ANOMT).

Sobre o distrito de Setúbal o em-
presário não pode precisar números 
de desemprego, mas tem a certeza 
de que “serão milhares os postos de 
trabalho directos e indirectos, rela-
cionados com a marítimo-turística 
desde os passeios, pesca lúdica, lo-
jas de equipamentos e acessórios e 
restauração”.

Domingos Carvalho diz-se “defrau-
dado”, num país que quer apostar no 
turismo mas não protege empresários 
com garantias mais sólidas, “logo na 
primeira crise”. “Estamos desde Março 
à espera de respostas da Direção-Geral 
de Recursos Naturais, Segurança e Ser-
viços Marítimos (DGRM) e do Turismo 
de Portugal, mas até ao momento não 
chegaram quaisquer esclarecimentos 
sobre apoios financeiros ou isenção de 
taxas nas marinas”.

O SETUBALENSE contactou a 
DGRM e o Turismo de Portugal, mas 
até ao fecho desta edição não foi pos-
sível obter respostas.

Para Manuel Fernandes, 
presidente da UGT Setúbal, 
há uma grave condicionante 
no turismo da península e que 
deve servir como lição. “Numa 
região que quer o turismo como 
actividade principal é grave 
não existirem mais unidades 
hoteleiras de cinco estrelas”, 

Lições  “Turismo não pode ser actividade principal 
sem trabalhadores protegidos”

praia urbanas ou estruturas 
como um centro de congressos, 
“para garantir longas estadias 
sem ser por turismo, mas 
por motivos profissionais”. 
Factores que abrem portas “ao 
trabalho precário e à pobreza, 
num estratégia com muito por 
limar”.

restauração e pequeno comércio.
Isaú Maia, presidente da direcção 

da ACISTDS, explica que “ainda não 
há números precisos, mas tendo em 
conta a informação que tem chegado 
a todas as delegações da associação 
no distrito, é possível avançar com 20 
a 30% de micro e pequenos empre-
sários destas áreas, em falência. Cada 
um a levar consigo dois profssionais 
para o desemprego”.

Apesar de muitos destes empresá-
rios terem entrado em ‘lay-off’, Isaú 
Maia aponta que essa opção está lon-
ge de ser “a melhor” e que o financia-
mento para a fazer cumprir “tarda em 
chegar”. Alguns empresários avan-

çaram o pagamento dos salários aos 
seus empregados, na expectativa de 
no início do mês receberem o subsí-
dio da ‘lay-off’, “mas até agora nada, 
o que está a deixar as empresas sem 
liquidez e em risco de não puderem 
abrir portas na retoma”.

Quanto aos apoios disponibilizados 
pelo Governo, as linhas de crédito para 
as micros, pequenas e médias empre-
sas “são difíceis de conseguir, porque 
falta sempre algo no decorrer do pro-
cesso e as respostas dos bancos aca-
bam por ser, na maioria, negativas”, 
refere o presidente da ACISTDS.

Motivos que levam o empresário 
do ramo da óptica a considerar “ur-

gente” o acesso “menos burocratiza-
do a apoios”.

Retoma em hotéis, marítimo-tu-
rística e restauração será como 
estar em Janeiro
Com o fim do estado de emergência 
o Governo já anunciou ao abrigo do 
Decreto-Lei 20/2020, resultante o 
conselho de ministros de 30 de Abril, 
que as actividades ligadas ao turismo 
vão entrar em retoma gradual.

Entre Junho e Julho preve-se que 
as unidades hoteleiras já estejam a 
receber clientes, após um período de 
adaptação dos recursos às normas 
de segurança impostas pela Saúde 

explica. “Em Setúbal o turismo 
acaba por ser de curta estadia, 
de 2 a 3 dias e não gravita em 
torne de alojamento de alta 
qualidade associado a um 
conjunto de experiências”.

O sindicalista aponta ainda 
praias que não são voltadas 
para as massas e a falta de um 
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Região

OBRAS E APOIOS

Odemira ajuda 
instituições 
sociais com 
mais de 800 
mil euros

A Câmara Municipal de Odemira vai 
atribuir cerca de 625 mil euros a três 
intuições particulares de solidarie-
dade social (IPSS) do concelho. O 
montante destina-se a apoiar a rea-
lização de obras de remodelação 
nas valências de lar das IPSS, nas 
localidades de Sabóia, S. Martinho 
das Amoreiras e S. Teotónio.

O financiamento tem como propó-
sito fazer face ao investimento não 
comparticipado, no âmbito das can-
didaturas das instituições a fundos 
comunitários, que prevê uma com-
participação até ao limite de 85% 
nos projectos de reconversão ou 
beneficiação de respostas sociais, 
no âmbito do Alentejo 2020.

O município atribuiu quase 113 mil 
euros à Associação Humanitária D. 
Ana Pacheco (em Sabóia), mais de 
212 mil euros à Associação de Re-
formados, Pensionistas e Idosos da 
Freguesia de S. Teotónio e 300 mil 
euros à Casa do Povo de S. Martinho 
das Amoreiras, no valor total de mais 
625 mil euros.

Paralelamente, a autarquia pre-
sidida por José Alberto Guerreiro 
decidiu também atribuir um apoio 
global de 180 mil euros a nove IPSS 
do concelho. Um apoio no âmbito 
das medidas municipais de mitiga-
ção aos efeitos da pandemia.

Foram contempladas com uma 
verba de 17 mil e 500 euros a Asso-
ciação Humanitária D. Ana Pacheco, 
a Associação de Paralisia Cerebral 
de Odemira, a Associação de Refor-
mados e Idosos de Vila Nova de Mil-
fontes, a Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos de S.Teotónio, 
a Casa do Povo de Relíquias, a Casa 
do Povo de S. Luís e a Casa do Povo 
de S. Martinho das Amoreiras. A San-
ta Casa da Misericórdia de Odemira 
recebe no total 52 mil e 500 euros, 
sendo 17 mil 500 euros para cada lar: 
Lar de Odemira e Lar de Colos, bem 
como para a Unidade de Cuidados 
Continuados. A Associação Nossa 
Senhora do Mar recebe cinco mil 
euros.

A autarquia vai ainda isentar as 
IPSS dos valores totais das facturas 
de água, águas residuais e resíduos, 
de Abril a Junho.

Dois pólos de 
distribuição, na vila e na 
Quinta do Conde, dão 
resposta a centenas de 
pessoas

SESIMBRA DISTRIBUI CABAZES DE EMERGÊNCIA

Câmara reforça apoio alimentar a 
famílias carenciadas do concelho

A pandemia fez aumentar o número 
de famílias em situação de carência 
no concelho de Sesimbra e a Câmara 
Municipal decidiu instalar dois pólos 
de distribuição de cabazes alimen-
tares de emergência, em articulação 
com o Centro Paroquial do Castelo, na 
vila sesimbrense, e com o Grupo de 
Voluntariado Encontra a Esperança, 
na Quinta do Conde.

"Actualmente já ascendem a cerca 
de 150 os agregados familiares e ido-
sos isolados que estão a beneficiar 
deste apoio extraordinário", revela 
a autarquia em nota de Imprensa, 
adiantando que os cabazes incluem 
produtos que são "adquiridos pelo 
município, oferecidos por produto-
res, comerciantes e particulares do 
concelho ou provenientes do Banco 
Alimentar Contra a Fome". 

"As doações de padarias, talhos 

DR

ou mercearias locais têm sido par-
ticularmente importantes, pois têm 
permitido incluir carne, pão e legu-
mes frescos nos cabazes", sublinha a 
edilidade, que realça também a inclu-
são de "produtos de higiene pessoal 
e doméstica", angariados pelas jun-
tas de freguesia em campanhas que 
estas têm a decorrer nas superfícies 
comerciais.

"Já distribuíamos cerca de 500 ca-
bazes mensais a famílias carenciadas, 
antes desta crise. O número de pe-
didos aumentou e, neste momento, 
tem sido garantido o apoio às famílias 
e aos idosos isolados que o têm solici-
tado", lembra Felícia Costa, vereadora 
com o pelouro da Acção Social, citada 
na nota do município.

Em Sesimbra, no Centro Paroquial 
do Castelo encontra-se um dos pólos 
de distribuição que, face à pande-
mia, já dá resposta a 109 famílias. 
Um apoio a somar àquele que ao 
longo do ano é garantido pelo centro 
paroquial a "162 famílias", faz notar 
André Brazinha, director de serviços 
no Centro Paroquial do Castelo, na 
mesma nota. 

A preparação, e distribuição, dos 

cabazes de emergência que "vão 
chegar às cerca de 300 pessoas que 
agora precisam", vinca a autarquia, é 
efectuada “por funcionários do cen-
tro paroquial, Câmara Municipal, Jun-
ta do Castelo e voluntários".

No outro pólo, assegurado pelo 
Grupo Encontra a Esperança, na 
Quinta do Conde, mais de cem famí-
lias – entre anteriores e novos casos 
– recebem este apoio extraordinário, 
"só possível com o trabalho em rede", 
conforme reconhece Carlos Costa, 
coordenador do grupo, na nota da au-
tarquia. O serviço de Acção Social da 
Câmara Municipal apoia o grupo "na 
preparação e entrega dos cabazes na 
Igreja Nossa Senhora da Esperança", 
junta a edilidade. Mas alguns "estão 
também a ser entregues ao domicílio, 
por equipas do município, da Junta 
do Castelo e das IPSS envolvidas", 
como forma de proteger os mais 
vulneráveis.

A Câmara recorda ainda, a con-
cluir, que entrega diariamente ao 
domicílio "324 refeições escolares 
a 113 famílias carenciadas" com crian-
ças que frequentam as escolas do 
concelho.

BREVES

A Banda Democrática 2 de 
Janeiro, a Associação Somos 
Peixinho e A Quadrada 
juntaram-se para lançar um 
movimento que visa angariar 
e distribuir alimentos aos 
mais vulneráveis no Montijo. 
Os representantes das três 
instituições reuniram, na 
terça-feira passada, com o 
presidente da Câmara, Nuno 
Canta, que manifestou a 
disponibilidade da autarquia 
em apoiar a iniciativa, 
intitulada "Montijo a dar tudo".

"Apoiar as pessoas ou 
famílias mais vulneráveis 
e desprotegidas no plano 
social" é o objectivo do Banco 
Solidário de Apoio Alimentar 
que a Câmara de Grândola 
decidiu criar. A iniciativa, 
revela a autarquia, "conta 
com a colaboração dos vários 
parceiros da rede Social e de 
algumas superfícies comerciais 
do ramo alimentar de todo o 
concelho". Esta é mais uma 
medida municipal para mitigar 
o impacte da Covid-19 na 
população.

MONTIJO 
Associações 
unem-se para 
dar alimentos 
aos mais 
necessitados

GRÂNDOLA
Autarquia lança 
banco solidário 
alimentar 
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EDITAL N.º 06/2020
ANDRÉ VALENTE MARTINS, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MU-
NICIPAL DE SETÚBAL:

FAZ PÚBLICO que, ao abrigo do n.º 1, do artigo n.º 27.º, da Lei n.º 75/13, 
de 12 de setembro, convoca uma sessão ordinária da Assembleia Municipal 
de Setúbal, a realizar na Sala de Sessões dos Paços do Concelho, a qual terá 
início no dia 7 de maio de 2020 (quinta-feira), pelas 17h00, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Período de Antes da Ordem do Dia.

Período da Ordem do Dia:

1. Deliberação n.º 92/20 – Proposta n.º 03/2020 – GAP – Código de Conduta 
do Município de Setúbal.

2. Deliberação n.º 117/20 – Proposta n.º 19/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP 
– Concurso público para concessão do direito de exploração de cafetaria/
bar e copa do Convento de Jesus/Museus de Setúbal.

3. Deliberação n.º 119/20 – Proposta n.º 21/2020 – DAF/DICONT/SERGEP 
– Cedência de parcela de terreno, à Junta de Freguesia de São Sebastião, 
para instalação e exploração de quiosque, no Jardim do Bairro Afonso Costa, 
Freguesia de São Sebastião.

4. Deliberação n.º 120/20 – Proposta n.º 22/2020 – DAF/DICONT/SERGEP 
– Hasta Pública para alienação de um prédio urbano, sito em Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, n.º 3, da União de Freguesias de Setúbal.

5. Deliberação n.º 121/20 – Proposta n.º 23/2020 – DAF/DICONT – 3.ª Al-
teração modificativa ao Orçamento da Despesa e 2.º ao Plano Plurianual de 
Investimentos – Ratificação. 

6. Deliberação n.º 125/20 – Proposta n.º 28/2020 – DAF/DICOMP – Isenção 
de pagamento de taxas com ocupação da via pública com esplanada, por 
compensação de custos de instalação de sanitário público na Praia da Saúde. 

7. Deliberação n.º 128/20 – Proposta n.º 02/2020 – SMPCB – Projeto de 
Regulamento do Concelho Municipal de Segurança de Setúbal.

8. Deliberação n.º 135/20 – Proposta n.º 26/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP 
- Concurso público n.º 9/2020/DAF/DICOMP/SECOMP com publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) para a prestação de serviços de 
fornecimento de refeições escolares para alunos dos jardins-de-infância e 1.º 
Ciclo da rede pública do concelho, para o ano letivo 2020/2021.

9. Deliberação n.º 136/20 – Proposta n.º 29/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP 
-  Renovação do licenciamento Microsoft – Concurso Público n.º 11/2020/
DAF/DICOMP/SECOMP.

10. Deliberação n.º 141/20 – Proposta n.º 34/2020 – DAF/DICOMP/SECOMP 
- Concurso Público n.º 13/2020/DAF/DICOMP/SECOMP, com publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) para a concessão da gestão, 
exploração, manutenção e fiscalização de lugares de estacionamento pago 
na via pública à superfície na cidade de Setúbal e constituição do direito de 
superfície em subsolo para a conceção, construção e exploração de 3 parques 
de estacionamento no subsolo na cidade de Setúbal.

11. Deliberação n.º 145/20 – Proposta n.º 07/2020 – GAF - Aditamento à 
Proposta 1A/GAF/2017 – Acordo de Execução entre o Município de Setúbal 
e a Freguesia de S. Sebastião.

12. Deliberação n.º 146/20 – Proposta n.º 08/2020 – GAF – Aditamento à 
proposta 2A/GAF/2017 – Contrato interadministrativo entre o Município 
de Setúbal, a Freguesia de S. Sebastião e a Freguesia de Azeitão.

13. Deliberação n.º 148/20 – Proposta n.º 44/2020 – DCDJ/DIJUV – Pousada 
de Juventude de Setúbal – Alteração da tabela de taxas.

Em respeito pelas várias recomendações e orientações emitidas pela Direção 
Geral de Saúde sobre eventual propagação do COVID-19, a sessão será à 
porta fechada, sem a presença de público.

Nos termos do artigo 46.º, da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, por delibe-
ração da Assembleia Municipal, quando necessário, poderá reunir mais do 
que uma vez no decurso da mesma sessão.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume.

Paços do Concelho de Setúbal, aos trinta dias do mês de abril do ano de 
dois mil e vinte.

O Presidente da Assembleia Municipal,

André Valente Martins
VM

É improvável que fique tudo 
bem. Portugal vai ter de 
reagir à segunda crise eco-
nómica global numa década 

e não parece que da Europa venha 
alguma ajuda, seja pressão de ar ou 
bazuca, que não sirva para nos quei-
mar. A atividade económica parou 
durante quase dois meses por causa 
de uma pandemia e isso terá conse-
quências. Mas não é uma sentença 
de miséria.

Há neste momento um milhão e 
duzentos mil trabalhadores poten-
cialmente afetados pela pandemia, 
entre desempregados, trabalhado-
res independentes sem atividade, 
trabalhadores em lay-off ou com 
horário reduzido. 

O tempo e a profundidade desta 
crise dependem da capacidade do 
país para garantir que fica mesmo 
tudo bem para estas pessoas. Se 
não formos capazes de proteger o 
emprego e os rendimentos agora, 
essa fatura ser-nos-á cobrada da 
pior maneira em empobrecimento 
prolongado.

Não é verdade que o país não te-
nha recursos para o fazer. Em primei-
ro lugar, o esforço de investimento 
público não pode ser limitado pelas 
regras europeias que nos levaram ao 
desastre da última vez. 

Aquilo que o país não gasta ago-
ra para salvar um contrato precário 
acabará por pagar mais tarde em 
subsídio de desemprego, perda de 
contribuições sociais e impostos e 
quebra no consumo. Há uma cadeia 
de perda de valor económico num 
despedimento que sai muito mais 
cara ao país do que aguentar aquele 
salário.

O problema é que essa lógica de 
proteção coletiva não é a mesma das 
empresas. Para elas, o trabalhador 
é o elo mais fraco quando se trata 
de manter lucros. É por isso que a  
resposta à crise também passa por 
entender de que forma é que se dis-
tribuem os prejuízos desta paragem 
económica. 

Quando uma empresa, como a Pe-

Lutar pelo direito a que fique 
tudo bem

OPINIÃO

Joana Mortágua

trogal, distribui 314 milhões de euros 
de dividendos aos seus acionistas 
enquanto despede precários, essa 
atitude é duplamente imoral perante 
os trabalhadores e perante o país. 
Quando esses dividendos fogem 
para a Holanda e nem sequer con-
tribuem para o esforço financeiro do 
país para responder à crise, estamos 
perante um saque.

Quando uma multinacional, como 
a Volkswagen, que tem resultados 
positivos durante anos seguidos e já 
recebeu milhões em ajudas públicas, 
recorre ao lay-off para transferir o 
custo dos trabalhadores para a Segu-
rança Social apesar de os poder pa-
gar, estamos perante um desfalque.

Quando uma Visteon, multinacio-
nal norte-americana, anuncia simul-
taneamente que tem 825 milhões 
de liquidez mas vai cortar 20% nos 
salários dos seus trabalhadores, des-
pedir precários e recorrer ao lay-off, 
estamos perante uma fraude.  

A pandemia é implacável, mas não 
afeta todos por igual. O que determi-
na a desigualdade nos seus efeitos é 
a exploração. 

É por isso que o lay-off simplifica-
do aprovado pelo Governo deveria 
ter sido desenhado para salvaguar-
dar o emprego e os salários, porque 
o interesse do país no apoio às em-
presas é proteger o emprego e não 
os lucros, o interesse coletivo e não 
o privado.

Se hoje perguntarem se vai ficar 
tudo bem, a maioria dirá que o fu-
turo não tem lá muito bom aspeto. 
Mas isso é porque nos estreitaram o 
campo de visão com inevitabilidades 
como a austeridade, para que não 
vejamos que a solução para vencer a 
crise está na distribuição da riqueza. 
A verdade é que não é impossível. 
Chama-se luta de classes e não está 
escrito em nenhum lado que tenha-
mos de a perder.

Deputada do BE

A pandemia é 
implacável, mas 
não afeta todos 
por igual. O que 

determina a 
desigualdade 

nos seus efeitos 
é a exploração
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